PŘEDMĚTY A OBLEČENÍ POUŽÍVANÉ
PŘI LITURGII

Kalich zlacená nádoba
na víno ke
konsekraci

Obětní miska
- miska, ve
které se
proměňují
hostie

Loďka
(navicela) nádobka na
kadidlo
nazývaná tak
pro svůj tvar

Ciborium - nádoba pro
uchovávání svatého
přijímání pod způsobou
chleba

Pyxida
(repositorium) schránka, ve které se
uchovává velká
proměněná hostie do
monstrance

Kadidlo (ture) - vonná pryskyřice,
která se získává ze stromu zvaného
Kadidlovník pravý, který roste na
Blízkém Východě

Kadidelnice (turibulum) - nádoba na řetízcích
se žhavými uhlíky ke spalování kadidla

Liturgická lžička (cochlear) - užívá se
k přilití vody do vína, háček na konci
rukojeti je k zachycení za okraj kalicha -

lžička je pak zavěšena uvnitř kalicha

Lavabo - konvičky s táckem a ručníkem pro mytí
rukou kněze

Patena - tácek či miska na Hostie
Kalichová patena - leží při
eucharistické modlitbě na kalichu a je
na ní položena velká hostie určená pro
celebranta

Bursa - nádobka na přenášení svatého přijímání
pod způsobou chleba nemocným

Patena ke přijímání - se drží pod
proměněnou hostií (Tělem Páně)
podávanou věřícímu, aby se zabránilo
případnému upadnutí hostie či jejích
částeček (partikulí) na podlahu a tím
jejich znesvěcení

Korporál - lněné plátno v podobě
čtverce, na nějž se klade Nejsvětější
Svátost

Pala - lněný čtvercový tácek pro zakrytí
kalichu a případně misky

Purifikatorium - bílý obdélníkový kus
látky, kterým se čistí obětní miska,
kalich, paténa

Monstrance (ostensorium)- schránka na velkou
proměněnou hostii; používá se k vystavování a k
žehnání Nejsvětější svátostí
Lunula (melchizedech) – půlměsíc, který slouží
jako držáček na velkou Hostii (v monstranci nebo
v pyxidě)

Křtitelnice - nádoba ve farním kostele
pro uchování křestní vody

Aspersorium - nádoba se svěcenou vodou a
kropáčem
Aspergil - kropáč ke kropení svěcenou vodou

Paškál velikonoční svíce
jako symbol
vzkříšeného
Krista

Ambon - vyvýšené místo s
pultem v chrámech ke čtení
biblických textů

Abak – servisní stolek pro přípravu
oltáře

Sedes - sedadlo kněze, odkud předsedá
bohoslužebnému shromáždění
Sedile – stoličky pro přisluhující

Svatostánek (tabernaculum,sanctuarium) - místo
pro uchovávání Eucharistie

Antipendium - ozdobný závěs na přední straně oltáře; v barvě podle liturgického období

Cingulum - Provaz nebo pás, kterým se přepásává
okolo pasu.

Humerál - bílý nákrčník pod albu

Velum - pokrývka užívaná při žehnání monstrancí s Nejsvětější svátostí

Pluviál - dlouhý ozdobný plášť; může se používat Rocheta - svrchní bílý oděv ke kolenům a
při procesích, průvodech, požehnání, svatbě,
s kratšími rukávy ozdobený krajkou
pohřbu (mimo mši)
Superpelice – svrchní oděv (podobný
rochetě) s hranatým výřezem kolem krku

Štola - je znakem kněžské
Komže - dlouhá
služby; nosí ji jáhen, kněz a sukně, která sahá až
biskup; je to pás látky,
po kotníky
který splývá jáhnovi z
levého ramena na pravý
bok, knězi a biskupovi
splývá přes obě ramena
dolů

Dalmatika - liturgické roucho ve tvaru
písmene "T", které při bohoslužbách
obléká jáhen

Alba - bílé dlouhé
roucho, které nosí
klerici na talár

Ornát - je liturgické roucho užívané u
kněží v římskokatolické církvi; je to
látkové svrchní roucho, které celebrant
mešní liturgie klade na albu se štólou

Klerika – Černé
splývavé roucho
sahající až po kotníky.
Může se používat buď
jako spodní součást
liturgického oděvu
nebo jako svrchní oděv.

Cruciferář - ministrant,
který nese procesní kříž

Lektor - osoba, která je
pověřena službou předčítání
Božího Slova

Librista (misalista) ministrant, který má na starosti
mešní knihu

Ceroferář - ministrant,
který nese svíci

Navikulář - ministrant,
který má na starosti loďku s
kadidlem

Turiferář - ministrant, který
má na starosti kadidelnici

