
SVATÁ KORONA 
ochránkyně před epidemiemi
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PŘÍLOHA K ČASOPISU DUHA 4 (2020/2021)

Jmenuješ se Štěpánka? Nebo někoho s tako-
vým jménem znáš? Tak si představ, že toto 
jméno znamená latinsky v původním význa-
mu „ověnčená“ „korunovaná“. A protože se 
koruna latinsky řekne „corona“, má podobné 
jméno jako koronavirus. Svatá Korona slaví 
svátek 14. května.

Svatá Korona žila v době, kdy byli křesťané 
pronásledováni. Tito první křesťané sice 
museli svou víru před římskými vojáky  
a císařem Diokleciánem skrývat, ale když 
se po nich chtělo, aby se veřejně víry 
zřekli, měli odvahu se k Ježíši přihlásit,  
i když věděli, že je to bude stát život.

Korona se ještě jako velmi mladá křesťan-
ka vdala za římského vojáka, který byl také 
křesťan a jmenoval se Viktor. Když se na 
to přišlo, nechal jej jeho velitel popravit. 

Pak se přišlo i na to, že je křesťanskou  
i jeho žena. Korona byla na to, že je Je-
žíšovou sestrou a Božím dítětem velice 
hrdá. Byla korunovaná Boží láskou, což jí 
připadalo i v této těžké situaci mnohem 
víc, než aby se poklonila jiným bohům. 
Svým soudcům odpověděla: „Dali mi jmé-
no Korona a ty chceš, abych byla zbavena 
své koruny?“

Za svá slova byla popravena 
velice krutě. Její tělo bylo 
uvázáno uprostřed dvou 
pevně ohnutých palem, 
které po uvolnění její tělo 
obrovskou sílou roztrhly.

Uctívání sv. Korony se ro-
zšířilo do mnoha zemí. Le-
genda o této mučedníci je 
známá v Asii, Africe i Evropě 
a vypráví se v mnoha vari-
antách. Ostatky obou svět-
ců jsou od dob Karla IV také 
v chrámu sv. Víta v Praze.

Svatá Korona je ochránkyní 
nejen před epidemiemi  
a nepříznivým počasím,  
ale je také symbolem 
vytrvalosti ve víře. p
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