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Z GLOSÁRA K CIRKEVNOSLOVANSKO-LATINSKÉMU  
VÝKLADU LITURGIE V PROSTREDÍ CIRKVI  
BYZANTSKÉHO OBRADU NA SLOVENSKU

V príspevku sa budeme venovať terminológii liturgických predmetov, 
spätej s prostredím byzantsko-slovanskej cirkvi pod Karpatmi v kontex-
te historickej Mukačevskej eparchie na prelome 18. a 19. storočia.

Pre tento priestor medzi latinským západom a byzantským výcho-
dom je príznačná kultúrna, národnostná i náboženská pluralita. Spoji-
vom v tejto rôznorodosti je však jazyk, ktorý odráža myslenie človeka: 
Tak ako cirkevná-slovančina, ktorá bola nielen liturgickým jazykom 
východnej cirkvi, ale spájala rôzne etnické slovanské národnosti, tak 
aj latinčina stmeľovala Uhorsko a integrovala ho s európskym kultúr-
nym kontextom. Keďže latinský jazyk bol ešte v tomto období stále for-
málnym jazykom vzdelancov nielen v Uhorsku, ale aj v Európe, každá 
z národných kultúr participovala na latinskom spoločenstve a takto sa 
vzájomne formovali. Napriek skutočnosti, že národné jazyky začali po-
stupne naberať veľký význam a dôležitosť, významné európske diela 
sa aj naďalej prekladali do latinčiny, alebo sa písali dvojjazyčne.1

Hoci z prostredia historickej Mukačevskej eparchie poznáme nie-
koľko dvojjazyčných latinsko-cirkevnoslovanských diel,2 doposiaľ sa 
tejto korelácii venovala iba malá pozornosť.

Kultúrno-historické pozadie
Ukážkovým dielom tejto kultúrnej i konfesionálnej symbiózy je aj 

zatiaľ prvý známy liturgický komentár3 s názvom TOLKOVANIJE 

1 Cf. Zavarský, ,,Čo môže priniesť neolatinistika pre dejiny Slovenskej kultúry?,“ 88-95; Zavar-
ský, ,,Latinská kultúra,“ 99.
2 Oba jazyky sa uplatňovali aj v úradných zápisoch, ako napr. Professio fidei (1726) – v lat. úvo-
de sa uvádza, že bolo čítané v oboch jazykoch. Z toho prostredia poznáme aj viacero diel, kto-
ré sú v týchto dvoch jazykoch, ako napr. KATECHISIS dľa nauki Uhroruskim ľudem zložénnij... 
(Trnava, 1698) od Jozefa De Camillisa.
3 Prehľadné rozdelenie liturgických komentárov nájdeme aj na stránke: http://www.acizek.
nfo.sk/teolog/litpomucky/litdejinyavyklad/obs-iv.htm, ktoré autor stránky čerpal zo skrípt 
získaných počas štúdií na bohosloveckej fakulte. Autor skrípt nie je známy, ide pravdepodob-
ne o materiál z obdobia samizdatu. Komentáre a vysvetlenia liturgie sú rozdelené do štyroch 
bodov so stručným opisom. Prvé pochádzajú už z obdobia patristiky (4. – 8. stor.). Druhú 
skupinu tvoria byzantsko-grécke komentáre liturgie J. Zlatoústeho (9. – 19. storočie), medzi 
ktoré patrí aj Euchologion (1647) od Jakuba Goara. Tretiu skupinu špecifikuje ako slovanské ko-
mentáre liturgie (12. – 20. storočie), kde je dôležité spomenúť prvý výklad zjednotenej cirkvi, 
a to Poučenie o obradoch kresťanských (Поучение об обрядах христианских, или Слово к народу 
кафолическому; Kyjev 1779), v ktorom sa okrem opisu obradov a sv. liturgie vysvetľuje rozdiel 
medzi gréckym a latinským obradom. Záverečnú skupinu tvoria komentáre haličské a zakar-
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Sviaščennyja Liturgii Novago Zakona istinnyja Bezkrovnyja Žertvy / EX-
PLICATIO Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii,4 ktorý bol 
z rukopisnej predlohy prepísaný a pod rovnomenným názvom vydaný 
v roku 2009 v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV.5 Autorom je Ju-
raj Joannikij Bazilovič, baziliánsky mních a duchovný formátor. Bazilo-
vič bol profesorom teológie a filozofie, ktorý mal latinské vzdelanie, bol 
teda oboznámený aj so západnou teológiou, spiritualitou a myslením.6 
Bazilovičov výklad sv. liturgie je liturgicko-apologetickým spisom. 
Úvodných 32 strán diela sa nezachovalo.7 Domnievame sa, že dielo re-
flektovalo potrebu cirkvi a slúžilo na edukáciu duchovenstva východ-
ného obradu, ktoré po ukončení latinských, teda západných škôl zao-
stávalo v poznaní východnej cirkvi.8 Títo absolventi sa pri študovaní 
paralelného textu súčasne vzdelávali nielen v obrade, ale aj v cirkevno-
slovanskom jazyku i obradovej terminológii. Latinský text zároveň die-
lo sprístupňoval širšiemu okruhu vzdelancov aj z prostredia latinskej či 
protestantskej cirkvi.

Vznik diela pravdepodobne súvisí s ideami vytýčenými na Vie-
denskej synode konanej v roku 1773, ktorá sa pokúšala reagovať na 
novovzniknutú situáciu súvisiacu s erigovaním Mukačevskej epar-

patské, ktoré sú chronologicky usporiadané. Prvým dielom v poradí je „nejvědečtější liturgi-
ka” Pastirskoje Bohoslovie (Viedeň, 1877), takže autor Bazilovičove Tolkovanije / Explicatio buď 
nepoznal, alebo ho nepovažoval za dostatočne „vedecké“. Ďalšími spomenutými autormi sú 
napr. I. Dolnický, E. Fencik, A. Mikita, S. Szabó a ďalší.
4 Ďalej citované ako Tolkovanije / Explicatio.
5 Bazilovič, Tolkovanije, 548.
6 Juraj Joannikij Bazilovič sa narodil 6. júna 1742 v Hlivišťach (dnes okres Sobrance) a zo-
mrel 18. októbra 1821 v mukačevskom kláštore. Študoval na jezuitských školách v Užhorode 
a v Košiciach. Po gymnáziu, ktoré ukončil s výborným prospechom, vstúpil v roku 1761 do 
mukačevkého kláštora. Po noviciáte v krásnobrodskom kláštore zložil mníšske sľuby a prijal 
meno Joannikij. Bol jedným z baziliánskych študentov, ktorí v Krásnom Brode ukončili aj filo-
zofické štúdiá. Bazilovič bol po ukončení svojich teologických štúdii vysvätený za kňaza a bol 
vymenovaný za profesora teologickej školy v kláštore v Máriapóči (Máriapócs), kde predná-
šal filozofiu a neskôr aj teológiu. Sám sa intenzívne venoval komplexnej edukačnej príprave 
baziliánskych študentov. Vo veku 47 rokov bol zvolený za protoigumena všetkých baziliánov 
v Mukačevskej eparchii. Juraj Joannikij Bazilovič bol nielen duchovným formátorom, ale aj 
významným historikom, liturgistom a predstaviteľom asketického mníšskeho života. Touto 
osobnosťou grécko-katolíckych dejín sa zaoberali viacerí súčasní historici, teológovia i slavis-
ti: Cf. Vasiľ, „Juraj Joannikij Bazilovič,“ 13-21; Lach, Contributo; Bazilovič, Tolkovanije.
7 Tento fakt spomína už kanonik a generálny vikár Dr. Mikuláš Russnak vo svojom diele 
Epiclisis. Cf. Russnak, Epiclisis, 88.
8 Mukačevský biskup, Andrej Bačinský, píše v jednom zo svojich listov zo 4. septembra, 1798: 
“poneΩe sq bolhznðú s(e)r(d)ca viΩdu: Ωe mnogy(x) roditelej s(y)nwve po bolše roka(x) iz´ 
latinsky(x) škol shmo na eûamenq prixodäòði, i do sanu klæriçeskago vstupiti Ωelaúòði vo 
svoej ruskoj nauch takq barzw zanedbalði, i glupði nevhΩdy prixodät, Ωe ani çitati ani samoe 
eòe imä svoe napisati, iz´ naphlu, Ωe, ili iz´ u¨stavu c(e)rkovnago ani u¨sta raztvoriti †núd´ 
neznaú(t) zane eòe šestoroçnði nhkði ruskoe svoe naboΩenstvo wstaviša; bezq kotor´ƒä †nakoΩe 
nauki, aki nuΩnoj nuΩdeú srestvða do sanu klæriçeskago dostupiti nemogu(t); †tolh byvaet, åkw  
takovði nevhΩdy potrebuút´ v´ seminarði † poçatku rusk´ƒä nauky s´ krivdoú b(o)goslovskðä nauky, 
i fundacði zaçinatisä u¨çiti“ Cf. Udvari, Kirilični ubbyžniky, 134-137.



195Z GLOSÁRA  
K CIRKEVNOSLOVANSKO-LATINSKÉMU VÝKLADU LITURGIE

chie, na teritóriu ktorej sa ocitli eparchie zjednotené s Rímom v rôz-
nych obdobiach. Z toho dôvodu sa rokovalo aj o príprave a tlači li-
turgických kníh pre gréckokatolíkov.9

Významnú úlohu u Baziloviča zohralo vzdelanie, v tej dobe posky-
tované jezuitmi. Vyučovacia metóda, ktorú Bazilovič neskôr reflektoval
aj vo svojom diele, mala 5 postupných prvkov: praelectio – prednáška, 
na ktorú sa mali poslucháči pripraviť, repetitio – opakovanie, disputatio 
– dišputa podľa logických pravidiel pod vedením profesora, compositio 
– latinské a grécke slohové cvičenia, academia – verejné vystúpenia sku-
piny vybraných žiakov, ktorí prednášali literárne alebo vedecké cviče-
nia.10 V Bazilovičovom spise je tento metodologicko-didaktický postup 
čiastočne použitý napríklad už v prvej kapitole pri dišpute o nekrvavej 
obete s protestantským učením.

Ďalšou výraznou črtou medzikonfesionálnych vzťahov u Bazilovi-
ča je používanie latinsky písaných prameňov, z ktorých vychádzal. Ich 
spoločným menovateľom je to, že vznikali pre potreby katolíckej cirkvi. 
Stručne uvedieme tri z nich.11

Jacobus Goar (1601-1654)12 bol francúzsky liturgista, profesor filo-
zofie a teológie. Narodil sa v Paríži a po štúdiách gréčtiny a latinčiny 
vstúpil v roku 1619 k dominikánom. V roku 1631 odišiel do Grécka, aby 
sa zdokonalil v jazyku, študoval cirkevné dokumenty, grécku teológiu 
i obrady. V roku 1637 odišiel do Ríma, kde sa stal priorom v priľahlom 
kláštore chrámu San Sisto, avšak naďalej ostával v kontakte s grécky-
mi učencami. V roku 1644 sa definitívne vrátil do Paríža a spracoval 
bohatý materiál nielen z Grécka, ale aj z knižníc Talianska a Francúz-
ska, a následne publikoval sériu prác. Najvýznamnejšou je Eucholo-
gion sive Rituale Graecorum (Paris, 1647; II. vydanie upravené: Benátky, 
1730). Opisuje v nej obrady troch liturgií, cirkevných pravidiel, sviatostí 
a iných bohoslužieb.

Text, podobne ako Bazilovičov, je písaný v niektorých častiach pa-
ralelne dvojjazyčne grécko-latinsky. Toto dielo sa dodnes považuje za 
klasickú prácu z oblasti gréckej liturgiky.

Pierre Le Brun (1661-1729) bol francúzsky liturgista a učenec. Naro-
dil sa v Brignole (dnešné severné Taliansko) a v roku 1682 nastúpil do 
oratória. Študoval teológiu v Marseilles a Tolose (Toulouse, Francúz-
sko). Učil filozofiu a v Grenoble zase teológiu. V roku 1690 prednášal 
v seminári Saint Magloire13 o Sv. Písme, konciloch a cirkevnej histórii. 

9 Cf. Bazilovič, Tolkovanije.
10 Kónya, Konfesionalizácia, 153.
11 Goar; Le Brun; Tompa.
12 Cf. ODCC.
13 Prvý seminár nielen v Paríži, ale vôbec vo Francúzsku založený v roku 1618 v priestore 
kláštora Sv. Jakuba, z ktorého boli mnísi vyhnaní pre neregulárnosť. Cf. Walton, History of 
Paris, 187.
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Jeho najznámejšia liturgická práca, z ktorej čerpal aj Bazilovič, je Ex-
plication littérale, historique et dogmatique des prieres et des céremonies de la 
sainte messe. Vyšla v štyroch vydaniach (1716-1726) a to v talianskom, 
francúzskom a latinskom jazyku. Bola známa a používaná aj v našom 
kultúrnom priestore. Autor v knihe podáva najmä detailnú charakte-
ristiku obradov. Bazilovič čerpá z druhého vydania, zaujímali ho najmä 
teoretické a historické poznatky o západných obradoch, ako aj opisy 
„ruténskej viery“ v Moskve, napr. používanie kníh či priebeh procesie. 
Le Brun uvádza aj pasáž z Katechizmu, ktorá je vo forme otázok a od-
povedí a sa týka tretieho Tajomstva, a síce Eucharistie. Bazilovič celú 
túto pasáž prebral tiež.

Ladislav Tompa (1746-1802) bol bratislavský kanonik, náboženský 
spisovateľ, doktor teológie a filozofie, ktorý vyštudoval v seminári 
v Budíne. Po vysvätení na kňaza sa stal študijným dozorcom v tom is-
tom seminári a v roku 1775 sa stal zástupcom riaditeľa Pázmanea vo 
Viedni. V rokoch 1776-1784 bol s podporou bratislavskej stolice vyslaný 
do Ríma a poverený štúdiom cirkevných obradov. Po návrate vyučoval 
liturgiku a polemiku v kňazskom seminári v Bratislave. V roku 1787 sa 
stal bratislavským, v roku 1801 aj ostrihomským kanonikom a súčasne 
zastával aj pozíciu rektora kňazského seminára sv. Štefana v Trnave.14 
Prezentoval sa ako predstaviteľ uhorskej katolíckej opozície a priamo 
sa zasadzoval za vykorenenie „herézy” na akadémii.15 Je autorom via-
cerých náboženských prác, z ktorých možno spomenúť dielo Instituti-
ones de sacris christianorum ritibus 1-2 (1785-1788), v ktorom sa venuje 
najmä problematike cirkevných obradov. V diele čerpá aj z vyššie spo-
mínaných autorov (J. Goara a P. LeBruna). Venuje sa najmä latinskému 
obradu, ktorý porovnáva s gréckym.

Terminológia liturgických posvätných nádob a predmetov
Inštrukcia Redemptionis Sacramentum síce pozná termín posvätné ná-

doby.16 Medzi liturgické nádoby posvätného charakteru sme zaradili 
čašu, alebo kalich, diskos a ciborium, resp. pyxidu. Z liturgických predme-
tov sme do porovnania zaradili iba tie, ktoré priamo súvisa s Eucharis-
tiou, čiže lyžička, kopija, hviezda.17 Konkrétne termíny sme vyexcerpovali 
z vydania Bazilovičovho diela Tolkovanðe.../ Explicatio..., podľa ktorého 
uvádzame aj číslovanie strán. Tieto termíny sme na základe excerpcie 
analyzovali a konfrontovali s ďalšími prameňmi zo západného i vý-
chodného kultúrno-religiózneho prostredia.

14 SBS, 99.
15 Cf. Kowalská, ,,O situácii,“ 29-38.
16 RS.
17 Aj keď sa kopija a hviezda priamo nedotýkajú sv. darov, počítajú sa medzi posvätné pred-
mety. Cf. Mrňávek, Vývoj a struktura, 87.
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1) a) Altaris sacra instrumenta / O¨ltarévyi sosúdy; b) Vasa sacra / 
sò0énnyä sosúdy

Zaradenie predmetov a nádob používaných počas liturgie sa tak 
u západných, ako i východných autorov rôzni. Najčastejšie sa pred-
mety a nádoby, ktoré sa používali počas liturgie, nazývajú v latin-
skom jazyku supellectilia liturgica, sacra suppellectilia, suppelex, ale aj 
(sacra) instrumenta, čiže posvätné predmety. Od týchto pomenovaní sa 
zvyknú ešte špecifikvoať vasa sacra, teda posvätné nádoby, pod kto-
rými sa chápe hlavne patena a calix.18 V Enchiridion ecclesiae orientalis 
z roku 1862 medzi sacra suppellectilia sú zaradené nielen posvätné ná-
doby z kovu, ktoré slúžia k príprave svätej obety, a síce čaša, paténa, 
hviezda, pyxida i nádobky na olej a myro, ale aj ikony, liturgické rú-
cha a zvony, či zvončeky.19

Tompa v kapitole § XXVI., v ktorej pojednáva o posvätných nádo-
bách, predmetoch a iných posvätných nástrojoch, píše: „Eucharistická 
obeta bez nádob a predmetov sa nedá vykonať. Je potrebný hlavne ka-
lich a patena. Toto počnúc podľa vzoru Krista, Cirkev pevne dodržia-
vala; ale forma a matéria sa menili.“20

V cyrilských textoch sa liturgické predmety a nádoby zvyknú ozna-
čovať jedným pomenovaním, ako sò0énnyä / sluΩébniä sosúdy.21 Autori sa 
na niektorých miestach, čo sa zaradenia jednotlivých predmetov týka, 
rôznia.22 V každom prípade tam patria predmety a nádoby používané 
pri úkonoch spojených so sv. darmi, a to çaša, diskosq, zvhzdica, kop�e, 
l�ica (lyžička, grécka lyžička), gubka, pokrovy / покровцы, ripidy, ampul-
ki, daroxraniteĺnica a daronosica. Fencík k nim navyše pridáva: mirnica, 
kadiĺnica, lodka, litðjnye sosudy a Djačenko zase kovšq. Duchnovič do-
pĺňa krestq, evangelðe, kadilo, antimisq.

Bazilovič používa, tak ako Le Brun a Tompa, v latinskom texte alta-
ris sacra instrumenta. Síce ich priamo nedefinuje, ale v súvislosti s Veľ-
kým vchodom vymenováva niekoľko z nich, pričom dopĺňa i ďalšie 
predmety a knihy z oltára. V prípade liturgických nádob, vasa sacra / 

18 Cf. aj v Mihályfi, Verejné bohoslužby, 267.
19 Ad sacram suppellectilem spectant a) Vasa sacra ad oblationem sanctissimi sacrificii adhiberi solita,
ut sunt calix, patena, stella, quae omnia ex metallo confecta esse debent; his accedunt pyxis,pro con-
servandoet deferendo, viatico moribundorum, dein vasa pariter e metallo, in quibus sacrum oleum et 
chrisma asservantur. b) imagines sacrae fidei c) vestes sacrae d) campanae, seu nolae ad populum in
ecclesias congregandum, atque ad orationem excitandum, quae omnia prasecripto ritu sacrantur. Cf. 
Papp, Enchiridion, 51.
20 Sacrificium Eucharisticum sine vasis quibusdam et instrumentis non perficitur. Calice imprimis
et Patena opus est. Illum ab exemplo Christi profectum constanter adhibuit Ecclesia; forma tamen et 
materia varium. Cf. Tompa, 172.
21 Sosúdq, z gr. σκεῦοϛ – nástroj; náradie; nádoba. Cf. Hudymač, Pristáš, Grécko-slovenský slov-
ník, 168.
22 Cf. Djačenko, Slovar, 643; Fencik, Liturhika, 29; Duchnovič, Liturhičeskij katichizis, 22.
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sò0énnyä sosúdy spája predovšetkým s čašou v kontexte historických sú-
vislostí, pričom v týchto pasážach čerpá z Le Bruna.23

a) Altaris sacra instrumenta / O¨ltarévyi sosúdy
Termín oltárne (posvätné) predmety používa Bazilovič iba raz v súvis-

losti s Veľkým vchodom, pričom niekoľko vymenúva (1a1):
 kopia (lancea / kopða)
 hubka (spongia, Purificatorium / w¨tirálnikq, Purifikatórðumq)
 služebník (liber Missalis / slu�ébnikq)
 relikvie (reliquiae Sacrae / mẃòi sò0‡ńnyä)
 plaščenica (Christi in sepulchro jacentis Imago / Plaòaníca)
Je dôležité si všimnúť, že čašu k posvätným predmetom nepriradil.

(1a1)
● ... qui vel Calices vacuos ornatus gratia, vel ut plurimum Altaris sac-

ra instrumenta, hic lanceam, ille spongiam, sive Purificatorium, alius librum
Missalem, alter reliquias Sacras tenet, et a Paschatis solemnibus ad Ascen-
sionis usque celebritatem Christi in sepulchro jacentis Imaginem ultimi duo 
Sacerdotes capitibus gestant [, et praevios sequuntur]. (s. 289)

● ...i¤�e i¨li @Èášy prázny U¨krašénðä rádi, i¨li@ páèe �e O¨ltarévyi 
sosúdy, séj kopðú@, a o£nq gu´bu, sírhèq w¨tirálnikq (Purifikatórðumq) i£nq 
slu�ébnikq, i£nq mw´òi sò0‡ńnyä dér�ítq, i¨ ï Prázdnika Pásxi dá�e do 
Voznesénðä Xr4ta@ vo gróbh le�áòagw o£brazq (Plaòaníca) zovómyj.

b) Vasa sacra / sò0énnyä sosúdy
Pojem posvätné nádoby spája s čašou, kde spomína, že už v časoch 

prenasledovania Deokleciána boli zlaté a strieborné čaše (1b1). Uvádza, 
že posvätné nádoby sa majú odkladať podobne ako odevy a všetko, čo je 
potrebné k svätému slúženiu (1b2).24

(1b1)
● Mappae, et vasa sacra ... Constat etiam ex Martyrum Actis in Deocle-

tiani (!) persecutione, aureos, argenteosque Calices extitisse, ut S. Augustinus 
testatur... (s. 87)

● W¥brúsy, i¨ sò0énnyä sosúdy.... i¨zvh́stno táko�de i¨zq Mu´èeniè. 
Dhä´n. vq Dðoklitðánovomq gonénði, å£kw zl†tyä, i¨ srebr‰nyä èášy býša, 
å£ko�e S. A¨ægustƒńq svidh́telstvuetq...

(1b2)
● III. In Ecclesiae part{a}e summa ad orientem aderit ad utrumque latus 

camera, Sacristia, seu Capella. Pastophoria, ubi servantur vasa Sacra, orna-

23 Le Brun, 30.
24 Priestor na uschovávanie posvätných nádob nazýva Xranítelnica alebo Zakrístða. Terminoló-
gii architektúry chrámu sa budeme venovať v ďalšom výskume.
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menta, et quidquid ad Sacrum ministerium usui esse potest; atque in hunc 
modum Graecae Ecclesiae exhibentur. (s. 139)

● G0. Vq Cerkóvnoj èásti konéènoj ï vostóka da búdetq ï o¨boíxq 
stránq Pastofo´rða ‡£�e ‡£stq Xranítelnica i¨li@ Zakrístða, i¨dh́�e xranítisä 
i£mutq sosúdy Sò0ényä, w¨d‡�́dy rékše U¨bóry, i¨ ètólibo ko sò0énnomu 
slu�énðú U¨potrebläémo ‡£stq; i¨ po semu@ o£brazu Gréè‡skðä Cérkvi byváútq.

2) Calix / a) èáša; b) Potír´
Latinský termín (Sacer) calix (gr. σκάλλιον; κάλυξ25) Bazilovič v pa-

ralelnom texte prekladá ako èáša a potír´. Ide o liturgickú posvätnú26 
nádobu, v ktorej sa prináša a premieňa liturgické víno a podáva sa pri-
jímajúcim. V prvotných cirkvách sa používal profánny pohár na pitie 
– poculum, čo je časté synonymum používané pre túto liturgickú nádo-
bu, prevažne v starších dielach.

Slovo calix má v latinskej cirkevnej spisbe viacero významov. Pri-
márnym ale zostáva liturgická nádoba, eucharistický pohár, ako čítame 
v lexikóne: „Calix, poculum eucharisticum. Is instituto Christi omnib. 
ad sancam eucharistima accedentibus porrigebatur.“27 V priebehu sto-
ročí sa menil jeho vzhľad i materiál. Rímsky misál predpisuje používať 
kalich zo zlata, alebo striebra, a v každom prípade vnútri pozlátený.28 
Bazilovič viackrát v diele spomína práve matériu vzácnych kovov ka-
licha (2a1). Tvar kalicha nebol určený cirkevnými predpismi, ani Bazi-
lovič sa o tom nezmieňuje. V Byzancii sa používal najmä kalich s dvo-
mi rúčkami (úchytkami), ktorý sa podával veriacim pri prijímaní, čo 
v praxi znamenalo, že veriaci prijal čašu, z ktorej sa napil. Táto prax sa 
zakázala na Kostnickom koncile (1414-1418), kde sa určilo, že laikom 
sa kalich nemá podávať a od toho času aj v byzantskej liturgii sa začal 
používať kalichy bez rúčky.29

Bazilovič viackrát v texte upriamuje pozornosť na miešanie vody 
a vína v čaši (2a2), s čím nájdeme spojenia ako mixtus calix (v cirkev-
noslovanskom texte je lakúna), prípadne calicis mixtio / Èášy raztvo-
rénðe (2a3).30 V tejto súvislosti viackrát spomína Arménov, ktorí túto 
prax nemajú. V gréckom obrade sa do čaše dávajú časti tzv. sv. Baránka 
a častice z prosfory, resp. prosfor (2a4). V citáciách cirkevných autorít 
sa nachádza termín z patrológie benedictionis calix / bl0goslovénðä èáša.31 

25 Označuje aj kvetný kalich.
26 Sväté v tomto prípade znamená oddelené, vyňaté. Cf. Kormaník, Pravoslávna liturgika, 70.
27 Martino, Lexicon Philologicum.
28 Missale Romanum, Rit. Celebr. I, 1; De defect., X, 1.
29 Cf. GEMAA, 13.
30 Na inom mieste pri tomto úkone používa výraz St0óe soedinénðe. Cf. Tolkovanije / Explicatio, 
187. Tento výraz sa uvádza aj v pravoslávnej liturgike. Cf. Kormaník, Pravoslávna liturgika.
31 Le Brun vo svojej knihe vysvetľuje: Calix cui ejus Sanguis inest, benedictionis Calix est, quem 
Divinus ipse Servator in gratiarum actionem obtulit. Cf. Le Brun, 306. Ibidem Djačenko, Slovar;  
Cf. 1Kor. 10, 16.
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Bazilovič ho mimo citácie nepoužil ani raz (2a5). Termín Sangvinis Calix 
/ Króve èáša32 sa viaže taktiež na význam kalicha ako nádoby po úkone 
premenenia s konotáciou na Kristovo umučenie (2a6).

Termín calix / èáša nájdeme zriedka aj vo význame krv / utrpenie 
(2a7). Djačenko uvádza, že èáša môže mať význam stradánñe (utrpenie).33 
Taktiež latinská príručka patrológie uvádza, že calix môže mať význam 
utrpenie (passio Christi), ale aj krv (sanguis Christi).34 Výstižným výkla-
dom k tomuto významovému posunu je aj slovníková formulácia zo 
slovníka z roku 1819, kde sa píše, že čaša je to, čo je v nej.35

(2a1)
● Si argenti pondus /:exempli gratia:/ Aurifici tradatur, ut Calicem ex 

eo conficiat, in hac traditione duo sunt secernenda, Calicis nimurum effectio, 
et ejusdem usus. (s. 383)

● A£òe srebra@ vága zlátniku dánna bu´detq, da èášu i¨z‚ negw@ sotvorítq, 
v‚ tómq podaäńði dvoe sðe@ podobáetq ráznstvovati, sírhèq èášy soèinénðe, i¨ 
týä�de U¨potreblénðe.

● ..in Deocletiani (!) persecutione, aureos, argenteosque Calices extitis-
se, ut S. Augustinus testatur, ... (s. 87)

● ...vq Dðoklitðánovomq gonénði, å£kw zlatyä, i¨ srebr‰nyä èášy býša, 
å£ko�e S. A¨ægustƒńq svidh́telstvuetq...

(2a2)
● Primis Ecclesiae temporibus usque saeculum quartum Liturgiam 

scriptam… Sanctus Justinus Martyr in suis Apologiis alloquens ethnicos pro-
fitetur… qui vero inter caeteros praeest accepto pane, et Calice, cui vinum cum 
aqua mixtum inest… (s. 75)

● St0ýj ¢¨ustƒ´nq Mu´èenikq vq svoíxq Zaòiòátelnyxq pisánðixq 
besh́duäi å¨zýènikwmq… me�du@ pro´èðimi �e pérvenstvuúòðj vzémq xlh́bq, i¨ 
èášu, vq néj �e ‡£stq vðno@ sq vodóú raztvorénnoe...

● Erant nonnulli, qui ex inscitia, vel ex quadam animi pravitate aquam 
tantum in Calice offerebant seculo tertio; contra quos scribens S. Cyprianus 
ostendit in calice, qui offertur aquam cum vino mixtam inesse debere, / :Epis-
t(ola) ad Caec(ilium) 63:/... (s. 278)

● Býša nh́cði, ii�e ï nevh�estva, i¨li@ ï dušévnagw nh́koegw 
lukávstvðä vodu@ to´èºú vq èáši prinošáxu vh´ka trétðägw protívu koto´ryxq 

32 Tento výraz Djačenko neuvádza. Le Brun uvádza, že Calix Sanguinis Christi Domini sa ináč 
nazýva aj salutis Calix (kalich spásy; Ž 116, 13). Cf Le Brun, 155. Súvisí s historicko-teologicky 
sporným bodom o momente premenenia a vyjadruje sa v rímskokatolíckom obrade ako sym-
bol Kristovho utrpenia na odpustenie hriechov: „Accipite, & bibite ex eo vos omnes: Hic est Calix 
Sanguinis mei, qui pro vobis effundetur pro redemptione multorum. Amen.” Cf. Le Brun, 296.
33 Cf. Djačenko, Slovar, 812.
34 Cf. PL X, 721.
35 Cf. Cerkovnij slovar, 125: „...çáša, beretsä inogda za to, çto est´ vq çašh...“
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píšuòq S. Kæ¡prðánq pokazálq ‡£stq, å£kwvq èáši prinosímoj voda@ s‚ vðnómq 
rastvorénna i¨mh́etq býti, (Posl. kq Kikil. û%g)...

(2a3)
● Hac mixtione duarum in Christi naturarum conjunctionem signifi-

cari, atque Armenos propterea solum vinum adhibere, quod duas in Christo 
naturas non confiteantur. Apud Graecos duplex est Calicis mixtio. In Prothesi 
cum Dona praeparant, infundunt aquam frigidam, deinde mox ante Commu-
nionem fervidam. (s. 397)

● ...å£kw sím‚ raztvorénðemq sugu´bagw vo Xr4th@ ‡¨stestva@ soèetánðe 
známenuetsä, i¨ segw@ rádi A¨rmény tóèðú samóe vðno@ U¨potreblä´útq zane@ 
dva@ vo Xr4th@ ‡¨stestva@ ne i¨spovh́duútq. Oã¨ Grékwvq sugu´boe ‡£stq Èášy 
raztvorénðe. Na Proskomƒd́ði, kogda@ Dáry priugotovlä´útq, vliváútq vodu@ 
studénuú, posémq a£bðe pré�de Prièaòénðä tépluú.

(2a4)
● Observandum venit, si adsunt communicandi, dividit Sacerdos duas 

partes Sancti Agni remansas, idest particulam NI et KA comminuit in minu-
tiores particulas /:ut mos est Graecorum:/ et imponit Sacro Calici, et distribuit 
populo medio cochlearis sub utraque specie cum summa attentione. (s. 253)

● Podobáetq vh´dati: Å£kw a£òe su´tqxotä´òði prièaòátisä St0ýxq 
Ta2inq, razdroblä´etq Sò0énnikq dvi@ èásti St0ágw A£gnca w¨stávšyä; ‡£�e, NI 
i¨ ‡£�e KA na mályä èa2sticy, i¨ tákw vlo�ívq ä¤ vo st0u´ú Èášu, i¨ prièaòáetq 
po o¨býèaú lo�íceú ï Th́la, i¨ Króve Gd4ni so vsäḱimq w¨pástvomq.

(2a5)
● Sanctus Basilius clare refert Sacramentorum formulas, et imprimis 

Canonis seu consecrationis Eucharistiae preces scriptas non fuisse: „Quis 
Sanctorum virorum,“ inquit, „scripta nobis relinquit invocationis verba, qui-
bus Eucharistiae panis, et benedictionis Calix conficerentur? (s. 77)

● St0ýj Vasƒ´lðj å£snw povhtstvu´etq, å£kw Tainq o£brazy (fw´rmy) 
naipáèe �e w¨s%òénðä †¥æxarƒśtði moli6tvy ne býša písanny: „Kto´ ï St0ýxq 
mú�ej, reèe@, pisannaä námq w¨stávi prizyvánðä slovesa@ i£mi�e †¥æxarƒśtièeskðj 
xlh́bq, i¨ bl0goslovénðä èáša soveršáetsä?

(2a6)
● Post hanc Christi [corporis] communionem ad Sangvinis Calicem acce-

dite, non ita quidem, ut manus extendatis, sed potius ipsi vos deprimatis, tamqu-
am eum adoraturi, eidemque obsequium exhibituri, dicentes: Amen. (s. 103)

● Semu@ Xr4to´va th´la prièaòénðú bývšu, ko Króve èáši pristupíte, ne 
tákw U£bw, ‡£�e by vámq rúch vozdvigáti, no páèe �e samýxq sebe@ preklanäj́te, 
å£kw ‡¨mu@ poklanä´úòðisä, i¨ slu�énðe prinosä´òði g%lúòe: A¨mínq.

(2a7)
● Sacerdos inclinans caput, orat secreto. Hoc facite in meam commemo-

rationem. Quotiescunque enim comeditis hunc panem, et hunc calicem bibitis, 
mortem meam annunciatis, resurrectionem meam confitemini. (s. 481)
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● Sò0énnikq preklónq glavu@ mólitsä tájnw. Sðe@ tvoríte vqmoe@ 
vospominánðe: ‡¨lí�dy bo a£òe å£ste xlh´bq séj, i¨ Èášu sðú@ pðete@,moú@ smértq 
vozvhòáete, moe@ voskr4nðe i¨spovh́daete

● Et hoc pacto sumunt sanctum panem, similiter et sanctum Calicem, 
sumit quidem prius Sacerdos, tres haustus in una inclinatione, et in primo 
haustu dicit: In nomine Patrisι; in secundo: et Filii; in tertio: et Sancti Spiritus 
etc. Vide in Euchologio /: Goar pag. 66:/.(s. 415)

● I¨ podóbnh prðémlútq St0ýj xlh´bq, táko�de i¨ St0u´ú èášu, i¨ prðémletq 
U£bw pérvhe ¢¨eréj,i¨ prièasòáetsä(!) trí�dy i¨ vq pérvymq prièaòénði g%letq: 
voi£mä O¨c0a@, vq vtoro´mq: i¨ Sn0a, vq trétemq: i¨ St0ágw Dx0a. (zri@vo †æxol.  
U¨ Góara lis. û%Ù).

b) Calix / Potírь
Podstatne menej používa v cirkevnoslovanskom paralelnom texte 

ako ekvivalent potírq (gr. ποτήριον), čiže bohoslužobná nádoba, v kto-
rej sa počas liturgie prinášajú Sv. Dary.36

(2b1)
● Diaconus autem infundit in Sanctum Calicem vinum, etaquam simul 

cum prius Sacerdoti dixerit: benedic Domine conjunctionem, et Sacerdos bene-
dicit. (s. 187)

● Dðákonq �e vlagáetq vo St0ýj Potírq ï vðna@ vku´ph i¨ vody@ rekƒj́ 
pré�de ko Sò0énniku: Bl%goslovi@ Vl3ko St0óe soedinénðe, i¨ vzémq nád‚ nímq 
Bl9svnðe.

● Tunc accipiens Diaconus Sanctum Discum super Sacrum Calicem 
Sancta Spongia diligenter abstergit; et cum attentione, et devotione Velo 
Sanctum Calicem tegit, et alia pariter vela, et Stellam Sancto Disco imponit, 
et Sancti Altaris portam aperiunt; et Diaconus adorans semel sumit Sanctum 
Calicem cum veneratione, et procedit ad ostium, et attollens Sanctum Calicem 
ostendit ipsum populo dicens: (s. 253-255)

● Togda@ prðémq Dðákonq st0ýj Dƒ´skosq verxu@ st0ágw potirä@,i¨ w¨tiráetq 
st0óú gúboú Ùhlw@ do´bri so vnimánðemq i¨ so blagogovh´nðemq pokryváetq 
st0ýj potírq pokróvcemq podóbnh i¨ na st+ýj Dƒ́skosq vozlagáetq zvhzdu@  
i¨ pokróvcy i¨ ïverzáútsä dvéri St0ágw O¨ltarä@, i¨ Dðákonq poklonívsä ‡¨dínoú 
prðémletq potírq so blagogovh´nðemq, i¨ prixóditq vo dvéri, i¨ voznosä@ st0ýj 
Potírq pokazúetq lúd́emq glagólä:

3) Discus, patena / Dƒ́skosq
Diskos je liturgická nádoba, v minulosti v tvare misky, v súčasnosti 

tanierik, ktorý sa používa vo východnom obrade. V západnom obra-

36 Skutočnosťou je, že tento ekvivalent používa iba v jednej časti diela, čo by mohlo súvisieť 
s používanou  predlohou nám doposiaľ neznámou.
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de sa táto nádoba nazýva paténa či obetná miska.37 Patena (gr. πατήνα), 
ako píše Le Brun, pochádza zo slova platena, alebo platina, čo znamená 
tanierik. Druhú možnosť pôvodu udáva od slovesa ‘pateo‘,38 čo zname-
ná niečo veľké a prístupné.“39 Prikláňame sa k názoru, že správnejšie je 
odvodiť od gréckeho slova πατάνη, čo znamená nádoba, tanier.40

Discus je v slovníku uhorskej latinčiny uvedený ako tanierik.41

Djačenko opisuje Dƒśkosq (gr. δισκος / δισκάριον) ako posvätný ta-
nierik, ktorý je na špeciálnom podnoží s vyobrazením Predvičnaho Mla-
denca Krista a okolo sú vyryté slová: se Agnecq Bo�ºj vzemläj grhxi mira. 
Počas liturgie sa na neho ukladá tzv. Ahnec (Baránok) a častice z ďal-
ších prosfor.42 Bazilovič neopisuje, ako dƒśkosq vyzerá.

Javí sa, že napriek tomu, že vo východných liturgiách sa v gréckych 
textoch bežne používalo pomenovanie discus, do latinského prostredia 
ho v tomto kontexte zaviedol až Goar, ktorý spomenuté pomenovania 
diferencuje na základe formy, ako sám píše: Vox haec, quam plerique Pate-
nam interpretatur; a me Discus ubique vertitur: Lancis enim & Disci profun-
dioris figuram habet, vas illud, in quo Graeci sanctum panem reponunt.43

Le Brun, na rozdiel od ostatných autorov (Goar, Bazilovič, Tompa) 
používa iba patena, ako môžeme vidieť na príklade: Gréci totiž doposiaľ 
na paténe konsekrujú.44

Tompa pri opisovaní posvätných predmetov v rímskom obrade 
píše: Ku kalichu na uchovávanie Hostie prináleži paténa (lat. patena); od kto-
rého veku, nevie sa. Tak kalichy podobne ako patény boli kedysi dvojmo.45 Na 
inom mieste píše: Gréci46 používajú tri prikrývky. Jednu na diskos, alebo pa-
ténu,47 na základe čoho usudzujeme, že v našom kultúrnom priestore 
bolo použitie latinského discus ako liturgického predmetu v spojitosti 
s východným obradom, napriek tomu, že sa synonymne používal aj 
termín patena.

37 Cf. Farrugia, Encyklopedický slovník, 269.
38 Vo význame byť odkrytý, byť viditeľný.
39 „Patenam summit, seu quae antiqua vox est, Platenam, aut Platinam, scilicet patellam ad oblationes 
quae fiunt, ac distribuuntur, continendas accommodatam. Quam ergo probati Latini Auctores Patel-
lam, & Platinam dicunt, Ecclesiastici Scriptores Patenam vocant a verbo pateo, quod magnum aliquid 
apertumque significat.“ Cf. Le Brun, 146.
40 Cf. Mihályfi, Verejné bohoslužby, 266.
41 Bartal, Glossarium, 220.
42 Cf. Djačenko, Slovar, 145.
43 Goar, 98; Konkrétnejší popis viď v Renaudot, Liturgiarum Orientalium, 60: „Praecipua sunt 
Discus et Calix. Graeci Disci figuram, dedit loco mox citato doctissimus Goarius: ex qua et verbis lillius
patet, illum patenae Latinorum non omnino respondere: cum latior sit, nec adeo planus. Codex Floren-
tinus figuram Syriaci Disci, sed ruditer delinatam exhibet, ampliorem et profundiorem Disco Graeco, si
tamen Discum repraesentare pictor voluit, non calicem ministerialem.“
44 „Graeci tamen adhuc super Patena consecrant.“ Cf. Le Brun, 156.
45 „Calici ad continendam Hostiam addita est Patena; sed qua aetate, incertum. Ut Calices, sic Patenae 
olim erant duplices.“ Cf. Tompa, 172.
46 V zmysle „príslušnici gréckeho obradu.“
47 „Graeci tribus velis utuntur. Uno Discum, sive Patenam...“ Cf. Tompa, 173.
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a) Discus / dƒśkosq
Bazilovič vysvetľuje dvojitú symboliku tejto liturgickej nádoby, a sí-

ce diskos predstavuje Kristove jasle i máry (3a1). V súvislosti s litur-
gickými úkonmipri Veľkom vchode uvádza, že diakon nesie diskos na 
hlave a pozorne si ho pridŕža pravou rukou (3a2).

(3a1)
● ...illisque Discus nunc Christi Praesepe, modo feretrum ejus adumbrat, 

Sancto Germano ita dicente: Discus feretrum est, in quo Domini Corpus a Sa-
cerdote, et Diacono Joseph, et Nicodemum referentibus, componitur. (s. 203)

● ...i¨ séj Dƒ́skosq n%nh Xr4to´vy Å¨sli, n%nh nosílo ‡¨gw@ i¨zobrazúetq, 
St0ómu Gérmanu síce g%lúòú: Dƒ́skosq nosílo ‡£stq, na ném�e th´lo Gd4ne  
ï Sò0énnika, i¨ Dðákona, ¢¨ẃsifa, i¨ Nikodíma proobrazúúòixq, soèinäétsä.

(3a2)
● Deinde Sanctum Discum sumit Diaconus super caput suum cum at-

tentione habens simul etiam Thuribulum uno tenens digito: (s. 227)
● Tá�e St0ýj Dƒśkosq prðémq Dðákonq na glavu@ svoú@ so vsäḱimq 

vnimánðemq i¨mh́äj vkúph, i¨ kadílnicu na ‡¨dínomq ï pérstwvq...;

b) Patena / Dƒśkosq
V jednom prípade v latinskej verzii použil aj výraz patena v tom istom 

význame ako discus, čiže tanierik, na ktorom je eucharistický chlieb.
● Canon consecrationis.
Diaconus /:ut jam antea dictum est:/ Stellam accipit, quae supra Patenam 

est, per eamque conficit crucis signum, eamdemque osculatur, et cum magno
velo ad latus ponit; (s. 339)

● PRÁVILO W¥S*Ò†NÐÄ.
A0. Dðákonq (å£ko�e pré�de reèésä) Ùvhzdu@ prðémq ï Dƒśkosa tvorítq néú 

Kr4taobráznw verxu@ toä@, i¨ chlovávq ú¤ polagáetqna stranu@ so a£eromq: tá�e 
prixóditq, i¨ stánetq na desnh´j stranh@, i¨ vzémq Rðpƒ´du Xeruvƒḿwvq šéstq 
krílq i¨múòixq w¨brazúúòuú. O¨ltárq w¨bmáxivaetq, ne súòej �e rðpƒd́i 
tvorítq sðe@ so ‡¨dínhmq pokróvcemq: ‡¨gda@ ¢¨eréj tájnw mólitsä:

4) Cochlear / loΩíca
Lyžica (gr. λαβήδα) je zlatá, pozlátená, alebo strieborná lyžička s krí-

žikom na konci držadla, ktorá slúži na podávanie Sv. Darov nižšiemu 
kléru a laikom. Nesmie sa používať na iný účel.48 V západnej liturgii bola 
v minulosti obdobou lyžičky trubička (lat. fistula, calamus),49 určená na 
prijímanie Krvi deťmi.50 Tompa pridáva aj ďalšie termíny na píšťalu, 
z ktorej sa pila Kristova krv, a to pugilarris, canna, pipa, virgola, cannolus.51

48 Cf. Duchnovič, Liturhičeskij katichizis, 24.
49 Tompa pridáva aj ďalšie termíny na píšťalu, z ktorej sa pila Kristova krv, a to pugilarris, 
canna, pipa, virgola, cannolus. Cf. Tompa, 172.
50 Cf. Farrugia, Encyklopedický slovník, 550.
51 Cf. Tompa, 172.
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Ako grécky názov takejto lyžičky (cochlear) sa zvykne v gréčtine po-
užívať λαβίς, čiže kliešte, ktoré pripomínajú kliešte serafína, ktorými 
zobral rozžeravený uhoľ a dotkol sa úst proroka Izaiáša, aby sa mu od-
pustili hriechy (Iz 6, 6).52 Niektorí východní otcovia na základe tejto bib-
lickej pasáže interpretujú eucharistického Krista ako živý uhlík, ktorý je 
plný Božieho ohňa.53

V tomto význame sa používalo v staršej latinskej spisbe pomenova-
nie Divina forceps, ktoré sa z gréčtiny neskôr preložilo ako cochlear.54

Bazilovič vysvetľuje, že sv. prijímanie sa pod dvojakým spôso-
bom rozdáva pomocou lyžičky, čo zaviedol Ján Zlatoústy (4a1). Ako 
príčinu uvádza znesvätenie eucharistického chleba istou neveriacou 
ženou (faemina haeretica / �ena@ nevh́rna), ktorá podľa obyčaje prijala 
Kristovo Telo od Jána Zlatoústeho do svojich rúk, no odcudzila ho. 
Odvtedy sa zaviedlo, aby sa eucharistické Tajomstvá zmiešali v čaši 
a takto spolu sa podávali ľuďom (4a2). Túto legendu preberá Bazilo-
vič s menšími obmenami od Goara, aj keď ako prameň udáva, tak ako 
Goar, Arkádia.55

(4a1)
● Ope cochlearis sub utraque specie populo distribuitur Sacra Commu-

nio. Cochlearis inventor fuit Sanctus Joannes Chrysostomus. (s. 47)
● Lo�íceú po´d‚ o¨bóimq vídomq lú´demq podaétsä Sò0énnoe Prièaòénðe, 

lo�ícy i¨zwbrhtátelq býstq St0ýj ¢¨wánnq Zlatoústyj.

(4a2)
● Ejusque usum in Ecclesia communem facere caepit, illius faeminae 

haereticae occasio quae panem Eucharisticum de manu Sancti Chrysostomi 
acceptum furtim ancillae dedit, haereticorum panem illius loco consumptura, 
qui mox in ejus ore in lapidem est mutatus. Unde tam nefandae fraudis vitan-
dae gratia Ecclesiastica lege sancitum est, ut Mysteria Eucharistiae in Calice 
commixta simul populo deinceps dispensarentur. (s. 421)

● I¨ seä@ U¨potreblénðe vq Cr0kvi o£bòe tvoríti naèá (Zlatoúst‚) semu@ 
dade@ vinu@ �ena@ nh́kaä nevh́rna, å£�e xlh́b‚ †¥æxarðstƒ´èeskðj i¨zq ruki@ St0ágw 
Zlatoústagw prðä´tyj tátski rabýnh dade@ vmh́stw togw@ xlh́bq ‡¨retƒ´èeskðj 
snhsti@ xotä´òaä, a£bðe vo ‡£j U¨sth́xq vo Kámenq pretvorénq.Th́m�e ïèuΩdénðä 
rádi tólq derzóstnyä lésti Cr0kóvnymq zakónomq U¨stanovlénno ‡£stq, Tájnamq 
†¥æxarƒśtði vq èáši smh́š‡nnymq sovokúpnw naródu próèee daät́isä.

52 Cf. Djačenko, Slovar, 282; Goar, 139.
53 Cf. Mrňávek, Vývoj a struktura, 87.
54 Cf. Macri Melitensis, Hierolexicon, 278.: „Graeci antiquitus adibebant aureas forcipes ad tangen-
dam reverentiae causa Eucharistiam, quas λαβίδας appellabant, & Divinam forcipem S. Theophanes 
epist. 3. appelavit; sed vocabulum hoc a Graecis translatum fuit deinde ad cochleare, quo ipsi Greci 
Eucharistiam saecularibus conferunt.”
55 Cf. Goar, 130; Gabrielis Demarchis, Explicatio, 22: „...Cochlear est instar manubrii tenuis, et 
oblongi: Crucicula in extremitate ornatus, quo Graeci utuntur communionem distribuere Populo, in 
utraque specie. Chrysostomus invenisse hoc, dicit Arcudius lib. 3. c. 53...“
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5) Lancea / kopða
Kopija (gr. λόνγη)56 je nôž v tvare kopie ukončený na rukoväti kríži-

kom. Krájajú sa s ním časti prosfory a prebodne sa ním Baránok, čiže 
časť určená na premenenie.57 Popri latinskom lancea sme sa stretli v la-
tinských textoch aj so synonymom gladiolum, či hasta.58

Bazilovič vysvetľuje symboliku kopije ako nástroja, ktorým bol pre-
bodnutý bok Krista, a tak bol ako baránok obetovaný (5a1). Ďalšie obra-
dy vykrajovania ostatných častí, ktoré boli pridávané neskôr, nesúvisia 
s pôvodnou symbolikou.59 Kopiju uvádza aj ako nástroj, s ktorým sa 
v strede odkrojí časť prosfory. Tá predstavuje telo Panny, z ktorej bolo 
na svet vyvedené telo Krista (5a2).60

(5a1)
● In quatuor tantum partes 〈Hostiam〉 dividunt Graeci, ut crucis quatu-

or partes, cruce e particulis emergentibus 〈effecta〉, designent; praeterea etiam, 
quod cum Hostia Sacra Lancea immolata est, e cruciformi scissione quatuor 
partes in crucem disponendae exurgunt, quarum supremam mittit in Calicem 
dicens:.. (s. 411)

● Na èetýre to´èðú èasti razdhlä´útq A£gnecq Gréki vo ‡£�e i¨zwbrazíti 
èetýre èásti Kr4ta@, Kr4tómq i¨zq èástic‚ èetýrexq soèinénnymq; ktomu@ ‡¨òe@: 
å£kw ‡¨gda@ A£gnecq St0ýj kopðémq po�rénq býstq, ï Krestotvórnagw rhzánðä 
èetýre èásti kr%toobráznw na dƒ´skosh polagáemy vostaút́q, ï níx�e gorh@ 
le�áòuú ¢¨eréj polagáetq vq Èášu g%lä:

(5a2)
● Alii tandem sanctitatem pani Eulogico tribuunt, eo quod sit ipsa Pro-

sphorae massa, et typum referat Virginei corporis, e quo corpus Domini prodiit, 
e medio namque Prosphorae major Hostia lancea incidente, extollitur: (s. 431)

● I£nði ktomu@ St0ýnú semu@ †¥ælógièeskomu xlh́bu podaút́q,å£kw e…stq 
samoe@ Prosfory@ th́sto, i¨ o¨brazúetq Dh́vhèeskoe th́lo i¨zq negẃ�e th́lo Gd4ne 
proizýde: ï srédy bo Prosfory@ A£gnecq kopðémq ïshèénq vozvodítsä:

6) Stella, asteriscum / ùvhzda@, ùvhzdíca
Je to liturgický predmet tvorený dvoma polkruhovými kovovými 

oblúkmi dole zahnutými, zo zlata alebo striebra spojenými v strede 
tak, aby sa dali ľahko zložiť. Tento predmet používa obrad byzantský, 
koptský a syrský.61

56 Djačenko udáva pôvod slova od gr. κοπὴ – sekanie, alebo lat. copis.
57 Cf. Farrugia, Encyklopedický slovník, 506.
58 „...nempe “lanceam” sive gladiolum, lanceae figuram habentem, qua hostiam consecrandam ab integ-
ra panis massa secant.“ Cf. Bingham, Bingham, Origines Ecclesiasticæ, 455.
59 Cf. Mrňávek, Vývoj a struktura, 86.
60 Djačenko uvádza symboliku kopije ako nástroja, s ktorým vojak prepichol bok Kristovi.  
Cf. Djačenko, Slovar, 263.
61 Cf. Farrugia, Encyklopedický slovník, 383.
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Bazilovič vysvetľuje, že hviezda slúžila na chránenie častíc, a to aby 
sa prikrývka nedotýkala Baránka a častice neporušili stanovený poria-
dok. Diakon, keď zoberie hviezdu z diskosa, cinkne s ňou v tvare kríža, 
aby ľud vnímal (6a2).62 Či z nej visela hviezda, alebo bol hore krížik, 
ako to uvádzajú niektorí autori, Bazilovič bližšie nešpecifikuje. Hviezda
je prorockým symbolom Kristovho narodenia a zároveň predzvesťou 
jeho umučenia (6a1).63

(6a1)
● Ne vela Hostiam tangant, et particularum ordinem turbent, duo bre-

ves arcus illis superpositi adinventi sunt, et hi Stellae in Christi Nataliciis 
emicantis nomen obtinuerunt… Hinc cum Nativitatem Christi,et Passionis 
ejus designationem velut signa Prophetica in Prothesipraemittant; ibidem 
Christum plagis faedatum, vel certe in Disco Stella ei superposita, jacentem 
depingunt, ut, et infantiam uno Scripturae dicto recolant; et pluribus aliis ejus 
mortem commemorent: (s. 203)

● †¥�e by pokróvcemq A£gnca ne kosnútisä, i¨ èásticq èínu nesmhšítisä 
dva@ po6lq krúzi sverxu@ polagáemy, i¨zwbrh́tenny sútq, i¨ sƒ´i vq Ro�destvh@ 
Xr4tóvomq vozsðäv́íyä Ùvhzdy@ i£mä poluèíša,…th́m�e ‡¨gda@ Ro�destvo@ Xr4to´vo, 
i¨ Stradánðä ‡¨gw@ i¨zobra�énðe a£ki, znamenðä Pr9róè‡skaä na �értvenniku 
predvozvhòáútq; támw Xr4ta@ U¨ äzvlénnago, i¨li@ i¨zvh́stnw na Dƒ´skosh verxu@ 
‡¨gw@ Ùvhzdh @polo�énnoj su´òej le�áòago w¨pisúútq ‡¨�e by mladénèestvo 
‡¨dínymq pisánðä glagólomq poètíti, i¨ mnó�ajšimi i£nymi ‡¨gw@ smértq 
vozpomináti;

J. Goar i J. Bazilovič používajú obidva výrazy synonymne64:

(6a2)
● Diaconus Asteriscum sive stellam a sacro pane attollit, et incrucis mo-

dum allidit sacro Disco, quo una cum ti[n]nitu populi attentio excitatur. (s. 337)
● Dðákonq prðémq St0úú zvhzdu@ ï St0ágw Dƒ´skosa tvorítq Kr4ta@ o£brazq 

verxu@ ‡¨gw@ U¨darä´úòi Kresta obráznw Dƒśkosq,i¨ th́mq bräcánðemq naro´du 
vnimánðe vozbuΩdáetsä.

7) Purificatorium, spongia, linteolum / gúba, purifikatórðumq, 
w¨tirálnikq, lentðj

Bazilovič pri jednom pojme použil niekoľko funkčných ekvivalentov:
● purificatorium / lentðj

62 Táto liturgická prax ale nemusela byť zaužívaná v našom priestore, nakoľko hneď za tým 
dopĺňa, že Ruthéni zvyknú používať zvonček na vzbudenie pozornosti.
63 Djačenko píše, že v biblickom ponímani bola hviezda symbolom biedy, neštastia: Cf. Dja-
čenko, Slovar, 198; v ostatných skúmaných cyrilských textoch sa tento liturgický predmet uvá-
dza iba ako symbol narodenia.
64 Tompa vo svojom diele nepoužíva ani jeden z uvedených výrazov, ale používa grécky kon-
textový ekvivalent Αστηρ.
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● spongia, purificatorium / gúba, w¨tirálnikq, Purifikatórðumq
● spongia / gúba
● purificatorium, linteolum sanctum / –
Purificatorium vychádza z lat. slovesa purifico (čistiť). V rímskokato-

líckom obrade sa týmto termínom označuje plátno, alebo bavlna ob-
dĺžníkového tvaru, ktoré sa počas omše používa na utieranie kalicha 
a patény po sv. prijímaní a tiež na utieranie prstov celebranta.65 Le Brun 
uvádza, že mappula66 sa povie ľudovo aj purifikatórium.67

Obdobou latinského purifikatória je v byzantskom obrade lentðj (gr. 
λέντιον68) – lention, čiže utierka z bieleho alebo červeného plátna, v zá-
vislosti od vína, ktorou sa prikrýva čaša.69 Slúži na očistenie perí a okra-
jov čaše po prijatí Krvi. Krátky liturgický slovník udáva, že sa tým čistia 
aj bohoslužobné nádoby.

Spongia (gr. σπόγγος; μυσα) je ekvivalent k hubke – gúba je kus ten-
kej (špeciálnej morskej) huby. Prípadne sa na tento účel môže použiť aj 
biele, obdlížnikové plátno s vyšitým krížikom uprostred. Slúži na zhr-
nutie konsekrovaných čiastočiek do čaše. Namiesto hubky sa niekedy 
používa aj lention.70

Djačenko tento termín vymedzuje ako gúba gréckaä, ktorá sa používa 
na utieranie vecí (вещей) a v Novom Zákone aj na napájanie (Mt 27, 48; 
Jn 19, 29).71

Výrazy w¨tirálnikq a Purifikatórðumq sme zatiaľ v cyrilských tex-
toch, okrem Bazilovičovho diela, nenašli.

a) Purificatorium, spongia / gúba, w¨tirálnikq, Purifikatórðumq
Bazilovič uvádza, že na rozdiel od latinského obradu, kde sa použí-

va tzv. purifikatórium z látky,72 u Grékov sa používa spongia, resp. hubka, 
ktorá je zároveň pripomenutím krvavej obety počas slúženia nekrvavej. 
Bazilovič tvrdí, že sa s ňou tiež utiera čaša, do ktorej sa zhŕňajú čiastoč-
ky zo sv. diskosa (7a1). Podľa funkcie je spongia / gúba obdobou latin-
ského purifikatória, prípadne lentiónu.

Na inom mieste explicitne uvádza synonymiu výrazov spongia 
a purificatorium. V cirkevnoslovanskom texte zároveň pridáva nový výraz 
w¨tirálnikq, pričom do zátvorky uvádza latinský termín Purifikatórðumq, 
ktorým chcel spresniť, čo sa pod týmto pravdepodobne menej známym 

65 SKTS, 177.
66 mappa, -ae (f.) – uterák, vreckovka.
67 „Sub Dominice Orationes finem in solemnibus Missis Diaconis ad Sacerdotis dexteram se confert,
& Subdiaconus ad dexteram Diaconi, qui Patenam recipit, & mappula, vulgo Purificatorio expolitam
Sacerdoti porrigit.“ Cf. Le Brun, 277.
68 λέντιον – plachta.
69 Cf. Farrugia, Encyklopedický slovník, 528.
70 Farrugia, Encyklopedický slovník, 380; Boháč, Krátky liturgický slovník, 13.
71 Cf. Djačenko, Slovar, 134.
72 Lentðj vo význame plátno.



209Z GLOSÁRA  
K CIRKEVNOSLOVANSKO-LATINSKÉMU VÝKLADU LITURGIE

pojmom w¨tirálnikq myslí (7a2). Na základe toho sa domnievame, že 
termín Purifikatórðumq bol zaužívaný v liturgickej praxi Mukačevskej 
eparchie a hubka na prelome 18.-19. storočia bola z látky a nie z huby, 
prípadne morskej riasy. Danú skutočnosť potvrdzuje aj Mihályfi Ákosa 
vo svojej publikácii s názvom Verejné Bohoslužby, kde uvádza tradíciu 
používanú v našom priestore: „Latinskému purifikatóriu odpovedá 
grécka spongia – huba (spongos), ktorou utrú kalich, diskos a pery 
prijímajucého. Na niektorých miestach na miesto spongye na utieranie 
kalicha a diskosu používajú plátenej šatočky lention.”73

(7a1)
● Purificatorii Latinis dicti munus agit, in Altari Graeco spongia ex eo 

in Sacris usurpata, quia Sacrificii cruenti a Christo oblati pars fuit, et instru-
mentum, ejusque in incruento Sacrificio memoriam refricat. Calicem Dominici
Sangvinis dete〈r〉git 〈et〉 ipsum sanctum Discum, particulasque in eo conten-
tas colligit in unum, et in Calicem sine dispersione svaviter demittit. (s.421)

● Vq mh´sto Lentƒj́ca ï Latƒńq Purifikatórðä zovo´magw na O¨ltarh@ 
Gréèeskomq gúba U¨potrebläétsä, zane@ �értvy Króvnyä ï Xr4ta@ prinesénnyä 
èástq býstq, i¨ o¨rúdðe i¨ seä@ vq bezkro´vnoj �értvh pámätq w¨bnovlä´etq. 
Èášu Gd4nðä Króve w¨tiráetq, i¨ samýj Sò0énnyj Dƒ́skosq, i¨ èasticy v‚ némq 
su6òðä sobiráetq, i¨ vq èášu bezq razshäńðä tíxw nispuòáetq.

(7a2)
● Hos sequuntur Sacerdotes Pontifici concelebrantes /:quo solemnius

est Missae Sacrificium, eo plures Sacerdotes Sacra secum facturos Pontifex
convocat:/, qui vel Calices vacuos ornatus gratia, vel ut plurimum Altaris sa-
cra instrumenta, hic lanceam, ille spongiam, sive Purificatorium, alius librum 
Missalem... (s. 289)

● ...po tolíku bo´lše Sò0énnikwvq sq sobo´ú sò0énnodh́jstvovati 
i¨múòixq A¨rxð=¢eréj sozyváetq, i¤�e i¨li@ Èášy prázny U¨krašénðä rádi, 
i¨li@ páèe �e O¨ltarévyi sosu´dy, séj kopðú@, a o£nq gu´bu, sírhèq w¨tirálnikq 
(Purifikatórðumq) i£nq slu�ébnikq...

b) Purificatorium, linteolum sanctum / –
Bazilovič v jednom prípade použije iba v lat. texte purificatorium / 

linteolum sanctum, ktorým kňaz po prijímaní utrie ústa prijímajúcemu 
a hovorí nasledovnú modlitbu (7b1). V cirkevnoslovanskom texte avšak 
tento úkon utierania vynecháva, takže dedukujeme, že išlo o lention. To-
tiž na inom mieste, keď kňaz pije z čaše, utiera ju zvnútra lentionom, 
avšak Bazilovič tentokrát nepoužije žiaden výraz v latinskej časti (7b2).

Autor zároveň uvádza, že po prijímaní všetkých ľudí, kňaz prikrýva 
čašu prikrývkou74 (velum sanctum / st0ýj pokróvecq) (7b3).

73 Mihályfi, Verejné bohoslužby, 284.
74 Velum sanctum / st0ýj pokróvecq sú vo všeobecnosti látky – prikrývky, s ktorými sa prikrývajú 
Sv. Dary.
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(7b1)
● Sacerdos autem, quemvis communicans dicit:... communicat servus 

Dei N: in remissionem peccatorum suorum, et vitam aeternam. Et abstergit 
os ejus linteolo Sancto seu Purificatorio dicens: Hoc tetigit labia tua, et auferet 
iniquitates tuas, et peccata tua purgabit. Communionem vero suscipiens incli-
nans se devote recedit. (s. 257)

● ¢¨eréj �e koegó�do prièaòáä g%letq:...prièaòáetsä rábq B�0ðj i£mRkq 
vo w¨stavlénðe grhxw´vq svoíxq, i¨ vq Ωíznq vh´ènuú. Prièástnik‚ Ωe poklo´nsä 
nískw so blagogovh́nðemq ïxóditq.

(7b2)
● Et in primo haustu dicit: In nomine Patris: In secundo: et Filii: in 

tertio haustu; et Sancti Spiritus. Amen. Et ita sua labia, et Sacrum Calicem 
abstergens dicit: Tetigit labia mea, et auferet iniquitates meas, et peccata mea 
expurgabit: (s. 253)

● I¨ pðä´j pérvhe g%letq: Vo i£mä O¨c0a@; vtoro´e: I¨ Sn0a; Trétee: I¨ St0ágw 
Dx0a a¨mínь. I¨ tákw svoä@ U¨stnh@, sò0énnyä Èášy vnh´šnu stranu@ Léntðemq 
w¨térq, i¨ g%letq: Se@ prikosnúsä U¨stámq moímq, i¨ ïímetq bez‹z›akẃnðä moä@, 
i¨ grh́xi@ moä@ w¨èístitq.

(7b3)
● Post communionem omnium tegit Sacerdos Velo Sanctum75 Calicem, 

et benedicit populum dicens: Salva Domine populum tuum, et benedic haeredi-
tati tuae.Salva Domine populum tuum, et benedic haereditati tuae. (s. 257)

● Po prièaòénði �e vsh́xq pokryváetq Sò+énnikq pokróvcemq st0úú 
Èášu, bl%goslovlä´etq veleglásnw g%lä: Spasi@ B�0e lú´di tvoä@, i¨ bl%goslovi@ 
dostoäńðe tvoe@.

8) Pyxis, ciborium / Gróbnica, Sosúdq, xlhbonósecq
Pri Liturgii vopred posvätených darov sa u Baziloviča stretneme 

s výrazom ciborium, alebo pyxis s týmito ekvivalentmi v cirkevnoslo-
vanskom texte:

● pyxis, ciborium / Gróbnica, Sosúdq
● ciborium / xlhbonósecq, gróbnica
● ciborium / sosúdq, gróbnica
Môžeme si všimnúť, že spoločným menovateľom každého použitia 

je ciborium / gróbnica. Pri skúmaní ďalších latinských i cirkevnoslovan-
ských prameňov badáme sémantickú príbuznosť jednotlivých pome-
novaní, aj keď treba povedať, že používanie nie je jednotné a vyskytuje 
sa s menšími odchýlkami.

Pyxis (gr. πυξίς) je v prvotnom význame nádoba.76 V obradovej 
terminológii označovala napr. aj nádobu na kadidlo. Hierolexicon ale 

75 Lention drží kňaz. Prikrývku (pokróvecq) môžu držať aj miništranti.
76 Pražák, Novotný, Sedláček, Latinsko-český slovník, 356: pyxis, -idis (m.) – krabička, puzdro.
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uvádza, že vo všeobecnosti u katolíkov predstavuje nádobu, v ktorej 
sa uchováva Eucharistia.77 Niektoré texty popisujú, že táto nádoba je 
zvyčajne v tvare kalicha a nahradila paténu pri rozdávaní prijímania, 
slovensky tzv. kalich prijímajúcich.78 Gréci ju zvyknú nazývať artoforion, 
čiže nádoba, čo uchováva chlieb.79 V latinských textoch sa uvádzajú aj 
ďalšie synonymá, a síce capsa,80 canola, ciborium, hierotheca, turris.81 Na 
inom mieste sa píše, že pyxida sa vkladá do cibória.82

Ciborium83 (gr. κιβώριον) dnes pomenúva posvätnú nádobu v tvare 
kalicha, v ktorej sa uchovávajú konsekrované hostie určené na sv. prijí-
manie pre chorých a na súkromnú poklonu Najsvätejšej sviatosti oltár-
nej mimo sv. omše. Nemusí byť iba zo zlata, či striebra, ale vnútro má 
byť pozlátené a zároveň má mať priliehajúcu pokrievku.84 Od r. 1614 sa 
na ňu dáva vélum.85

Toto slovo v prvotnom význame pomenúva struk bôbu egyptské-
ho, ktorý je dole širší a hore sa zužuje, takže má tvar akéhosi kalicha.86 
U antických autorov predstavuje ciborium látku, prípadne baldachýn 
nad oltárom.87 Keď sa v chrámoch mohli vyskytovať obrazy, sv. Duch 
bol symbolizovaný v podobe striebornej holubice (columna) alebo ve-
žičky (turris) visiacej nad oltárom a krstiteľnicou, v ktorých sa v priebe-
hu vývoja začala uschovávať Eucharistia. Pod toto ciborium sa niekedy 
umiestňovalo menšie ciborium, ktorého stĺpiky boli zapustené do rohu 
oltárnej menzy a hore bola zasvätená posvätná nádoba v tvare holubice 
na uchovávanie posvätných darov.88

Časom sa namiesto holubice začala používať aj nádoba, pyxida, ktorá 
bola pod oltárnym krížom. Prikláňame sa k názoru, že Gréci z praktic-
kého hľadiska používali ako pyxidu im známy typ pohára alebo misy, 
tzv. cibórium.89 To môže byť dôvod, prečo sa tieto dve pomenovania 

77 Cf. Macri Melitensis, Hierolexicon, 490: „Pyxis (πυξίς) idest vas. Communiter autem inter Catho-
licos vas illud intelligitur, in quo Eucharistiae Sacramentum reconditur... A graecis pyxis vocari solet 
artoforion idest, ferens panem.“
78 Cf. Mihályfi, Verejné bohoslužby, 270; Gavanto, Thesaurus, 163.
79 Cf. Papp, Enchiridion, 388-389: „...ne Latinus Parochus pyxidem in Ciborio cum particulis sub 
specie fermentati...“
80 Le Brun používa aj synonymum capsa, capsula (schránka, skrinka). Cf. Le Brun, 283.
81 Cf. Macri Melitensis, Hierolexicon.
82 Cf. Le Brun, 146.
83 Goar používa ciborium i custodia. Cf. Goar, 161.
84 Cf. Mihályfi, Verejné bohoslužby, 271.
85 SKTS, 185.
86 „Ciborium esse apud Aegyptiacos involucrum fabae, quae in ea nascitur regione, quod granis excussis 
& membranaceis dissepimentis ejectis, poculi vicem, usumque illi genti praebebat. Hinc Kiborion grae-
cis poculi genus est, Scypho simile, quod ab inferiore parte in angustum contrahitur: ut ciborium fabae 
Aegyptiacae.“ Cf. Leodegarii Mayer, Explicatio, 97.
87 Cf. Bingham, Bingham, Origines Ecclesiasticae, 445; tiež viď Goar, 12.
88 Cf. Mrňávek, Vývoj a struktura, 77.
89 Cf. Bingham, Bingham, Origines Ecclesiasticae, 446-447.
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tak často zamieňajú ešte aj dnes.90 Aký je teda rozdiel medzi pyxidou 
a cibóriom? Odpoveď by mohol poskytnúť Hierolexicon, v ktorom sa 
píše, že cibórium je stánok, kde sa uchováva nádoba s Eucharistiou, za-
tiaľ čo pyxida je tou nádobou, v ktorej je uložená Eucharistia.91 Takéto 
rozlíšenie nájdeme aj v jednom z najstarších latinsko-cirkevnoslovan-
ských slovníkov od Slavineckoho, ktorý tieto pomenovania prekladá 
takto: ciborium – puška, kovçeΩec, kivoryj, plhrka bobovaä a pyxis – krabicä, 
sloekq, knwtecq.92

Bazilovič tieto dve pomenovania nerozlišuje a tak ciborium, ako pyxis 
používa vo význame nádoby, ktorá slúžila na uchovanie posvätných 
darov do času slúženia Liturgie vopred posvätených darov.93

V cyrilských prácach tiež nájdeme rôznorodosť pomenovaní pre ná-
dobu na uchovávanie Eucharistie. Avšak, ak vychádzame z Bazilovičo-
vej terminológie, vysvetlíme bližšie iba u neho použitý cirkevnoslovan-
ský ekvivalent k lat. ciborium, a to Gróbnica a Xlhbonósecq.

Gróbnica (gr. κοιμητήριον) je termín, ktorý Djačenko definuje ako
rakvu, v ktorej sú uložené ostatky svätých.94 Cirkevnoslovansko-
slovenský slovník tento výraz nepozná. Podrobnejší popis nájdeme 
u Duchnoviča. Ten popri pomenovaní hrobnica udáva ako synonymum 
daroxranitelnica a Kivorðj. Hrobnica, alebo darochraniteľnica bola 
v minulosti zostrojená zo zlata, alebo striebra v podobe holuba, ktorý 
naplnený Sv. Darmi visel nad oltárom, v čom pozorujeme analógiu 
s vyššie spomenutým lat. slovom ciborium. Pokračuje, že v súčasnosti 
má podobu čaše, z vrchu zakrytej, ktorá stojí zakrytá na prestole (oltári), 
prípadne sa schováva do skrinky na oltári, osvietenej lampášmi, alebo 
voskovými sviecami.95 Uchovávajú sa v nej Sv. Dary pre chorých i na 
Liturgiu vopred posvätených darov, aby sa nepoškvrnili.96

90 Cf. SKTS, 179; tiež viď. Mihályfi, Verejné bohoslužby, 270.
91 Cf. Macri Melitensis, Hierolexicon, 154: „Hodie quoque ciborium a pyxide distinguitur; nam pro 
ciborio tabernaculum, ubi ponitur vas cum Eucharistia; per pyxidem vero vas ipsum, in quo praefatum 
Sacramentum ponitur...“
92 Slavineckyj, Leksikón, 122.
93 Goar prirovnáva ciborium (v lat. aj custodiam, tabernaculum; v gr. αρτοφόριον, κιβώριον, 
κυσωδίαν) k strážnikovi, ktorý mal chrániť telo Krista po umučení. Cf. Goar, 34.
94 Cf. Djačenko, Slovar, 133.
95 Cf. Duchnovič, Liturhičeskij katichizis, 13.: „TakoΩde na sv. Prestolh dolΩna ustroenna byti 
Daroxranitelnica, ili Kivorðj, t.e. kovçeΩecq, vq kotoromq osväòennoe Thlo i Krov´ Spasitelä 
vsegda soxranälisä, çtobq takq spasaäj nasq Bogq neprestanno Ωivyj namq protomnyj bylq. 
Daroxranitel´nica znamenuetq vq pervyxq toe mhsto, gde raspätq i pogrebenq bylq, i otkuda 
voskresq Ðisusq Xristosq.Oznaçaetq i tuú voinskuú straΩu, kotoroj povelhno bylo thlo Ðisusovo 
po@slh stradanðä xraniti, daby onoe otq Uçenikovq ukradeno ne bylo. Tako´Ωde toj Kivorðj est´ 
po podobðú togo kivota, ili kovçega zavhta Gospodnä, vq nem�e glagoletsä byti Svätaä Svätyxq 
i Svätynä Ego. Davnymi vremeny ustroälsä otq zolota ili serebra kovçe�ecq na podobðe goluba, 
kotoryj svätymi darami napolnenq, vishlq nadq Sv. Trapezoú, teper´�e u nasq sozdaetsä kivotq 
na podobðe çaši, sq verxu pokrytyj, i xranitsä v kovçezh na Trapezh stoäòej, lampadoú ili 
voskovymi svhòami osvhòenq, i sðe mhsto u nasq nazyvaetsä Grobnica.
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Xlhbonósecq, ďalšie použité pomenovanie u Baziloviča, bližšie opisu-
je iba Cirkevnoslovansko-slovenský slovník a to ako nádobu, v ktorej 
sa uschovávaju vopred posvätené sväté dary; nádoba na chlieb.97

a) Pyxis, ciborium / Gróbnica, sosúdq
Bazilovič v latinskom texte píše: „...avšak posvätené častice (takzvané 

Baránky), ktoré sú pomocou lyžičky namočené98 Pánovou Krvou, sa vkla-
dajú do pyxidy, alebo cibória (Gróbnicu) a uchovávajú sa, dokiaľ nepríde 
čas (ich) vybratia...“ V cirkevnoslovančine dopĺňa, že sa vyberajú v čase 
slúženia v deň Liturgie vopred posvätených darov. Keďže v cirkevnoslo-
vanskom texte na dva latinské termíny používa cirkevnoslovanský ekvi-
valent Gróbnica, ktorý na inom mieste nazýva aj nádoba (Sosúdq), môžeme 
dedukovať, že pyxis a ciborium sú nádoby, do ktorých sa ukladajú posvä-
tené sväté dary do času slúženia Liturgie vopred posvätených darov.

(8a1)
● ...consecratas autem particulas agnos dictas Sangvine Dominico co-

chleari intinctas in Pyxidem, seu Ciborium reponunt, et conservant, quoad 
promendi tempus veniat.Quo die Liturgia Praesanctificatorum celebranda est, 
circa horam nonam Canonicam, seu circa tempus Vesperarum, vel juxta recen-
tiorem disciplinam, circa meridiem, Sacerdos, pro more sacris vestibus indutus 
promit particulam e pyxide, eamque super sacrum Discum in Prothesi collocat, 
vinoque /: quod in hoc officio non consecratur :/ cum aqua in Calicem misso 
subinde ad Altare deportat, ac recitatis certis Psalmis Canticis; Lectionibus, 
Orationibus absumit ritu consveto. (s. 179)

● ...w¨sò0énnyä �e èa6sticy (A£gncy rekẃmyä) Króvðú Gd4neú napoln‡ńnyä 
vo Gróbnicu polagáútq, i¨ xranät́‚, dá�e do vrémene slu�énðä v ónь�e dénь 
Slú�ba Pre�de=sò0énnaä soveršítisä i£matq, w¨ èash@ dévätomq právilnomq, 
i¨li@ vo vrémä veèérnee, i¨li@ po nedávnomq o¨býèaú, w¨ polúdnh, ¢¨eréj po o¨býèaú 
w¨bleèénq vo Sò0énnyä w¨d‡�́dy, vzém‚ èásticu ï Sosúda, sðú@ na Sò0énnomq Dƒśkosh 
polagáetq na �értvenniku vðno@ sq vodo´ú vq èášu vliváäj (‡£�e vq to´j Lðturgƒí 
newsò0áetsä) ï sú´du vzémь na O¨ltárь polagáetq, i¨ po i¨zglagólanði nh´kðixq 
Öalmẃvq, ph́snej, èténðäxq, i¨ molítvaxq, snhdáetq po U¨stávu o¨býènomu.

b) Ciborium / xlhbonósecq, Gróbnica, sosúdq
V ostatných dvoch prípadoch Bazilovič používa v lat. texte iba ci-

borium, o ktorom píše, „(kňaz) zoberie sv. Baránka z nádoby, alebo Ci-

Na inom mieste píše (s. 25): „KovçeΩecq, dlä soxranenðä svätyxq darovq radi priçastðä bol´nyxq 
i radi PreΩdesväòennyä Lðturgði, nazyvaetsä Daroxranitelnica ili Grobnica; O kotorj spominano 
uΩe est´ vq glavh 2. Sej sväòennyj sosudq est´ teper´ na podobðe çaši sq pokryvkoú, çtobq Sv. 
Dary neposkvernilisä, i stoitq zakrytyj na samomq Prestolh ili, çto luçše, skryvaetsä vq skinðú 
na samomq Prestolh ustroennuú.“
96 Cf. Djačenko, Slovar, 136.
97 Štec, Kocvár, Cirkevnoslovansko-slovenský slovník, 154.
98 Lat. intinctio- namočenie konsekrovanej hostie do kalicha s konsekrovaným vínom.
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bória (Gróbnica), v ktorej sú uložené sv. Baránky...“ (8b1). Okrem ter-
mínu Gróbnica použil v cirkevnoslovanskom texte ekvivalentný výraz 
xlhbonósecq (8b2).

(8b1)
● Sacerdos vero profunde adorans Divina Mysteria accipit ex Ciborio, in 

quo reconditi sunt Sancti Agni, sanctum Agnum p〈r〉aesanctificatum, ac cum
magna devotione, [et] attentione simul et timore, ponit illum in Disco. (s. 511)
● ¢¨eréj �e nízkw poklónsä B�0éstv‡nnymq Tájnamq vzimáetq  

ï sosúda i¨li@ Gro´bnich, vq néj�e xranät́sä St0ýä A£gncy, pre�dewsò0énnyj 
A£gnecq, i¨ sq mno´gimq bl%gogovh́nðemq, vnimánðem �e, i¨ stráxomq polagáetq 
‡¤ na Dƒśkosq.

(8b2)
● Cumque elevaturus est, omnes simul elevat exclamando: Sancta 

Sanctis: et partitur primum Agnum oblatum, ac particulam ponit in Sacro 
Calice, et infundit aquam calidam, ut moris est: deinde accipit cochlear dextera 
manu, et intingit in sacro Sangvine, admovetque Sancto Agno versa sursum 
sanctae immolationis parte, lanceola in formam crucis scissa, reponitque illum 
in Ciborio, idem etiam agit cum reliquis Agnis, demum preces ritu consveto 
persequitur, ac Sacrificium perficit. Sacerdos Liturgiam Praesanctificatorum
operaturus,... (s. 503)

● I¨ ‡¨gda@ i£matq voznesti@, voznošáetq vq vkúph, i¨ razdrobläétq 
prinosímyj pérvyj xlh´bq, i¨ polagáetq èásticu vo St0u´ú èášu, i¨ vliváetq 
i¨ teplotu@ å£kw o¨býèaj. Tá�e vzémq st0úú lo�ícu desnóú rukóú, w¨moèáetq 
ú¤ vo st0h´j Kro´vi: Lh´voú �e ruko´ú ‡£mletq kði�do xlh´bq, i¨ nanósitq 
St0úú lo�ícu so St0o´ú Króvðú, w¨moèénnuú, i¨ prikasáetsä ‡£ú St0ómu Xlh´bu 
kr4toobráznw vo stranu@, na néj�e naèertásä Kr4tq, podq mäǵkostðú, i¨ 
polagáetq i¤ vq xlhbonósecq, to ‡¨stq Gróbnicu. Táko�de tvorítq na ‡¨dínom‚ 
kóem�do. Tá�e Sò0énnikq mo´litsä å£kw obýènw, i¨ prièaòáetsä å£kw o¨býènw. 
I¨ spolnäétq B�0éstvennoe Sò0ennodh́jstvðe po U¨èinénomu.

Záver
Z porovnávania terminológie liturgických posvätných predmetov 

a nádob môžeme vidieť spektrum súvislostí, s ktorými sa Bazilovič po-
treboval vyrovnať. V našej práci sme komparovali tieto termíny: calix 
/ èáša, Potírq; discum, patena / Dƒśkosq; cochlear / lo�íca; lancea / kopða; 
stella, asteriscum / Ùvhzda@, Ùvhzdíca; purificatorium, spongia, linteolum / 
gúba, Purifikatórðumq, w¨tirálnikq, lentðj; pyxidis, ciborium / Gróbnica, 
Sosúdq, xlhbonósecq, sosúdy; purificatorium, spongia, linteolum / gúba, puri-
fikatórðumq, pokróvecq, w¨tirálnikq, lentðj.

Už pri definovaní termínov označujúcich predmety použité pri litur-
gickom obrade sa autori líšia. Medzi posvätné nádoby a predmety sme 
zaradili také, ktoré sa priamo dotýkajú Sv. Darov. Bazilovič uvádza iba 
výrazy Altaris sacra instrumenta / O¨ltarévyi sosu´dy, čiže predmety, ktoré 
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sú na oltári. Pre posvätné nádoby používa výraz Vasa sacra / sò0én-
nyä sosúdy, pričom (sò0énnyä) sosúdy označuje nielen čašu, ale aj nádobu, 
ktorá sa používa na uloženie Eucharistie pre potreby Liturgie vopred 
posvätených darov. Autor priamo neopisuje ako tieto nádoby vyzerali, 
iba uvádza, že boli zo zlata, alebo striebra a majú sa uchovávať a chrá-
niť na špeciálne určenom mieste.

Kalich, calix / èáša; potír´ uvádza vo funkcii bohoslužobnej posvät-
nej nádoby rovnako, ako ju poznáme dnes. V texte nájdeme niekoľko 
spojení s čašou, ktoré patria do teologickej terminológie, ako napr. mix-
tus calix, calicis mixtio / Èášy raztvorénðe; benedictionis calix / bl0goslovénðä 
èáša, alebo Sangvinis Calix / Króve èáša. Druhý významový posun, ktorý 
Bazilovič prebral z patrológie je calix / èáša vo význame krv. Ekvivalent 
calix / Potír´ používa iba v niektorých pasážach liturgických pokynov.

Diskos, čo je obdoba latinskej patény používa discus / Dƒśkosq, na-
priek tomu, že v dobových prameňoch sa zvykne používať aj patena. 
Symboliku diskosa vysvetľuje dvojakým spôsobom, a to skrze naro-
denie i smrť Krista. Pri úkonoch taktiež na viacerých miestach píše, že 
diskos nosil diakon na hlave a pridŕžal si ho pravou rukou, čo v sú-
časnosti už nie je bežná liturgická prax. Latinský výraz patena použil 
v jednom prípade v štandardnom význame, a to tanierik, na ktorom je 
eucharistický chlieb.

Typickým nástrojom pre východný, grécky obrad je používanie 
lyžičky pri Eucharistii s latinsko-cirkevnoslovanským ekvivalentom 
cochlear / lo�íca. Bazilovič sa prikláňa k názoru, že jej používanie za-
viedol do liturgickej praxe Ján Zlatoústy.

Kopija, lancea / kopða je obojstranne nabrúseny nôž, ktorý svojim tva-
rom pripomína nástroj, ktorým prebodli bok Ježiša Krista na kríži. Aj 
z toho dôvodu sa v latinských prameňoch môžeme stretnúť s výrazom 
napr. gladiolum, alebo hasta. Bazilovič symboliku kopije uvádza v kontex-
te Kristovho vyvedenia na svet z tela Panny Márie i jeho smrti na kríži.

Symboliku Kristovho narodenia i umučenia predstavuje ďalší po-
svätný nástroj a to hviezda, stella, asteriscum / ùvhzda@, ùvhzdíca, pričom 
ide pri všetkých výrazoch v Bazilovičovom diele o synonymiu. Väčšina 
autorov cyrilských textov, ktoré sme skúmali, nespomína tento liturgic-
ký predmet v súvislosti s predzvesťou umučenia.

Funkciu čistenia, resp. utierania vyjadruje niekoľkými výrazmi puri-
ficatorium, spongia, linteolum / gúba, purifikatórðumq, w¨tirálnikq, lentðj. 
Bazilovič, aj keď píše, že v latinskom obrade sa používa purifikatórium 
a v gréckom hubka (spongia), na viacerých miestach modifikuje latinské 
purificatorium. Zatiaľ čo v súčasnosti je hubka z morskej riasy a používa 
sa iba na stieranie čiastočiek z diskosa, Bazilovič píše, že spongia / gú-
ba sa používala aj na utieranie čaše. Nie je uvedený ani jeden prípad, 
kde by sa utierali do nej prsty, prípadne ústa. V jednom prípade uvá-
dza utieranie úst po sv. prijímaní, ktoré avšak do cirkevnoslovanského 
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textu neuviedol (pravdepodobne z dôvodu odlišnej liturgickej praxe), 
takže z latinského textu dedukujeme, že mohlo ísť o lention.

V poslednom bode sme upriamili našu pozornosť na posvätné ná-
doby, ktoré sa v byzantsko-slovanskom obrade používajú počas Litur-
gie vopred posvätených darov. Ide o pyxis, ciborium / Gróbnica, Sosúdq, 
xlhbonósecq. Pokúsili sme sa pre lepšie pochopenie rozviesť jednotlivé 
latinské i cirkevnoslovanské termíny, aj keď sa ich definície u jedno-
tlivých autorov miestami rozchádzajú. Bazilovič latinské výrazy pou-
žíva synonymne, pričom za ich ekvivalent primárne uvádza Gróbnica. 
Z kontextu vyplýva, že išlo o pravdepodobne uzatvárateľnú nádobu, 
do ktorej sa vkladala Eucharistia, a síce premenený sv. chlieb pokro-
pený vínom (Krvou), ktorá sa následne používala pri Liturgii vopred 
posvätených darov.

Na základe uvedených termínov môžeme vidieť, že východiskový 
text je vnímaný aj ako kultúrny fenomén s misijným poslaním s dôra-
zom na jeho adaptáciu. Aký dosah toto liturgické dielo malo a aké pred-
lohy používal pri textoch liturgie, kde sa terminológia mierne odlišuje, 
ostáva otázkou pre ďalší výskum.
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