„Legenda praví, že Markétě se zjevil v žaláři v noci drak a chtěl ji spolknout.
Když udělala Markéta znamení kříže, příšera zmizela. Místodržitel se snažil
donutit ji k modloslužbě stále krutějším mučením. Pokaždé se rány přes noc
zahojily a Markéta zůstávala neporaněná. Když ji na jeho rozkaz svázanou
uvrhli do kotle s vařící vodou, zatřásla se země a ona přede všemi stála
neporaněná. Místodržitel nakonec rozhodl, aby ji sťali. Před smrtí vyslovila
přání, aby každá žena, která ji bude uctívat porodila zdravé dítě.
Ostatky Markéty (Marina, Margaréta. Margita, překl. Perla) jsou uctívány v
italském městečku Monte Fiascone v italské provincii Viterbo. Jana z Arku
byla přesvědčená, že slyšela hlas Markéty z Antiochie, který ji povzbuzoval v
její misi k francouzskému králi.
Do Čech přivezl část ostatků Přemysl Otakar II. Věnoval je chrámu sv. Víta.
Za velkého sucha v roce 1262, když v Čechách hrozil hladomor, nařídil
pražský biskup Jan III. z Dražic na vyprošení božské pomoci kající průvod z
Prahy do benediktinského kláštera v Břevnově. V tomto průvodu bylo neseno
rámě sv. Markéty. Jakmile průvod dorazil do Břevnova, začalo pršet. Na
věčnou památku této události byl tento ostatek ponechán v břevnovském
klášteře. Lidé začali tento klášter nazývat klášterem sv. Markéty.
Markétu ve svých dílech zachytili např. Mistr Třeboňského oltáře (okolo 1380,
NG Praha), Tizian (Sv. Markéta,1515-1520, Madrid, kopie ve Farském
kostele sv. Margity, Mlynica), F. Zubardán (Sv. Margita 17. stol, NG Londýn),
Martin Schogauer (Kabinet mědirytin, Berlín), Carraci (Stětí sv. Margarety,
kostel sv. Mauritia v Mantově).
Markéta byla zobrazována v tunice s pláštěm, později i v dobovém oděvu se
všeobecnými atributy: hůl s křížem, mučednická palma, koruna, kniha, meč,
hřeben. Její individuální atributy jsou drak u nohou a kříž v rukou jako
připomínka překřižování se před drakem. Základní scény, ve kterých byla
zobrazována, jsou: Markéta pase stádo ovcí, Odmítá nabídku na svatbu s
místodržitelem Olibriem, Mučení Markéty (např. v kotli shorkou vodou), Stětí
světice.“ (viz. „Źivotopisy na léto: Markéta a W.Booth autorky Veroniky
Handové)

