Svatá Korona, patronka před epidemiemi
V současné situaci, kdy se koronavirus šíří po celém světě, je třeba si připomenout postavu
mučednice z prvních staletí křesťanství - sv. Koronu, která byla uctívána dlouhou dobu jako
patronka před epidemiemi. Ačkoliv kdysi patřila k oblíbeným svatým, o jejím životě a původu
víme velmi málo.
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Podle údajů, které jsou k dispozici, víme, že se jako
velmi mladá stala manželkou Viktora - římského
vojáka ze Sieny. Oba byli členy rané křesťanské
komunity. Sám Viktor byl křesťanem, který se
během pronásledování Kristových následovníků v
Římské říši nechtěl vzdát své víry, za což byl
popraven stětím. Samotný velitel byl překvapen
moudrostí tohoto mladého vojáka. Korona zemřela jako mladá vdova také mučednickou smrtí
během pronásledování císaře Antonia Pia nebo Diokleciána. Mladá dívka byla popravena
roztrhnutím mezi dvěma palmami. Její tělo bylo uvázáno uprostřed dvou pevně ohnutých
palem, po jejich uvolnění bylo její tělo obrovskou sílou roztržené. Tento výjimečně krutý
způsob popravy v panovníkovi podmínila odpověď dívky, která odmítla obětovat pohanským
modlám: „Dali mi jméno Korona a ty chceš, abych byla zbavena své koruny?“
Uctívání sv. Korony, podobně jako koronavirus přítomný v mnoha zemích po celém
světě, „překročilo hranice“. Legenda o této mučedníci z pozdního starověku je známá v
Asii, Africe i Evropě.
První řecká legenda Viktora a Korony umisťuje jejich mučednictví do Damašku, později se
však opakovala v různých variantách. Proto se vedle dnešního hlavního města Sýrie uvádí
jako místo úmrtí Antiochie na jihu dnešního Turecka, Alexandria v Egyptě, Sicílie
a Marseille. Řecká, latinská a etiopská církev uctívá svatou Koronu.Z Blízkého východu se
legenda o ní dostala do Itálie nejpozději v šestém století. Pozůstatky obou manželů se
nacházejí v Castelfidardo na pobřeží Jaderského moře nedaleko města Ancona. Už v tomto
období byl postaven kostel, který jim byl zasvěcen a již v 6. století se sv. Korona ukázala jako
příklad věrnosti ve víře. V roce 997 přinesl císař Otto III. její relikvie do Cách a v 14. století
je císař Karel IV. nechal umístit do chrámu sv. Víta v Praze.

Patronka před epidemií
Z tohoto období pocházejí i první důkazy o uctívání této světice v Bavorsku, České
republice a Dolním Rakousku. Tam a v některých dalších oblastech světa je Korona uctívána
jako patronka, která chrání nejen před epidemiemi a nepříznivým počasím, ale je také
symbolem vytrvalosti ve víře.
Tradice zahrnují například zvyk v Dolním Rakousku, a to každoroční poutě sv. Korony.
V roce 1504 v malém městečku St. Corona am Wechsel byla nalezena v dutém kmeni
lipového stromu malá soška sv. Korony, a tak na památku této události byla na tomto místě
postavena kaple. Kult této světice je znám i v jiných částech Rakouska, také ve Vídni, kde je
lékárna sv. Korony. Při této příležitosti rakouská média poukazují na to, že skutečnost, že
mince ražené rakouskou mincovnou v letech 1892-1924 se nazývaly „korunami“ na památku
světice, by se měla vysvětlit skutečností, že sv. Korona je také patronkou dobré investice,
lovců
pokladů
a
hráčů
loterií.
Katolická církev vzpomíná na sv. Koronu 14. května a doufejme, že do toho dne bude
překonána a zažehnána veškerá hrozba současného koronaviru.
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