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Liturgický kalendár: 
 

Štvrtok 14.10. Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka Ľub. spom. 

Piatok 15.10. 
Sv. Terézie od Ježiša (Avilskej),  
panny a učiteľky Cirkvi Spomienka 

Sobota 16.10. 
Sv. Hedvigy, rehoľníčky;  
Sv. Margity Márie Alacoque, panny Ľub. spom. 

Nedeľa 17.10. 29. Nedeľa v Cezročnom období  

 
 
 

Zbierka na misie 
Budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na misie. Všetkým darcom 
už vopred úprimné Pán Boh zaplať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSVVÄÄTTÁÁ    OOMMŠŠAA  ((66..))  
 
 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽOOBBNNÉÉ  PPRREEDDMMEETTYY  
Minulý týždeň sme si predstavili liturgický priestor. Dnes si 
predstavíme jednotlivé liturgické predmety, ktoré sa používajú        
pri liturgických sláveniach. 
 

LITURGICKÉ PREDMETY 
 

Pri slávení liturgie sa používajú aj viditeľné a hmotné prostriedky     
na oslavovanie Boha. Sú to rôzne liturgické predmety a pomôcky. 
Máme k nim posvätnú úctu, lebo sú to veci, ktoré Cirkev zvláštnym 



požehnaním vyzdvihla z bežného používania a zasvätila ich službe 
Bohu. Všetky liturgické nádoby, predmety a pomôcky tvoria 
neodmysliteľnú súčasť slávenia liturgie. 
 

Kalich  
Je posvätná nádoba, v ktorej sa premieňa víno na krv Kristovu.           
Je zhotovený z ušľachtilých materiálov a najčastejšie je pozlátený. 
 

Kalichová paténa  
Prikrýva sa ňou kalich a dáva sa na ňu veľká hostia. 
 

Purifikatórium  
Ručník na utieranie kalicha a patény. Obyčajne má vyšitý krížik. 
 

Palla  
Štvorec z pevnej látky, potiahnutý ozdobnou látkou. Kladie sa            
na kalich (chráni pred padnutím nečistoty do kalicha). 
 

Korporál  
Štvorec z bieleho plátna s rozmermi asi 40 x 40 cm. Na rozprestretý 
korporál sa kladie kalich, miska s hostiami, cibórium alebo 
monštrancia. Rozkladá sa v strede oltára.  
 

Kalichové vélum  
Štvorcová prikrývka na kalich. Má mať rovnakú farbu ako ornát. 
 

Miska na hostie  
Nádoba, do ktorej sa vkladajú hostie, ktoré sa vo svätej omši 
premieňajú na Kristovo telo. 
 

Paténa k svätému prijímaniu  
Plochá tácka. Má zabrániť prípadnému pádu hostie na zem. 
 

Ampulky (konvičky)  
Sklenené alebo kovové nádoby na víno a vodu. Niekedy majú 
označenie: 

• V = víno 
• A = voda (z latinského slova aqua, čo znamená voda). 

 



Manutergium (Lavabo) 
Ručník na utierame rúk kňaza po umytí. Väčšinou sa kladie                  
na ampulky. Krížik má mať vyšitý na okraji (purifikatórium ho má 
mať v strede). 
 

Kadidelnica  
Kovová nádoba na uhlie, do ktorej sa sype tymian. Visí na "reťaziach" 
a používa sa pri slávnostných svätých omšiach a požehnaniach. 
Kadidlo znázorňuje modlitby, ktoré ako vonný dym stúpajú k Bohu. 
Je aj znakom obety. V liturgii sa ním prejavuje Ježišovi Kristovi 
Božská úcta. 
 

Loďka  
Kovová nádobka s lyžičkou na voňavý tymián, ktorý sa sype                 
na žeravé uhlíky. 
 

Aspergil  
Nádobka na svätenú vodu s kropáčom, ktorým sa kropí ľud, alebo sa 
používa pri iných požehnaniach. 
 

Cibórium  
Je nádoba s vrchnákom podobná kalichu, v ktorej sa vo svätostánku 
uchováva najsvätejšia Eucharistia. 
 

Cibóriové vélum  
Ozdobná prikrývka, ktorou sa môže prikryť cibórium vo svätostánku. 
 

Monštrancia  
Umelecky zhotovená a pozlátená schránka, do ktorej sa vkladá veľká 
premenená hostia. Používa sa na vystavenie Sviatosti Oltárnej 
k poklone a pri sviatostnom požehnaní. 
 

Pyxida  
Schránka, v ktorej sa uchováva veľká premenená hostia                        
do monštrancie. 
 

 (Pokračovanie nabudúce) 

 

 



 

 


