
VŠEOBECNÉ SMERNICE RÍMSKEHO MISÁLA 
 

MENNÝ A VECNÝ REGISTER 
Autor G. Fontain 

 
 

A 
 
 
Abakus (stolík): Príprava: 80 (k omši za účasti ľudu), 212 
       (k omši bez účasti ľudu); purifikácia posvätných nádob 138, 
203,                       
       206, 238; príprava kalicha na a.: 133, purifikované nádoby                  
       odnáša posluhujúci na a.:120, 229. 
Adavent: odporúča sa homília: 42; kňaz sa riadi kalendárom 
       kostola v ktorom celebruje, alebo - pri omši bez účasti ľudu -  
       vlastným kalendárom.                                
       315; v nedeľu: nehovorí sa Glória: 31; neberie sa iný formulár  
       omše: 332; ani pohrebná omša: 336. 
Aklamácie: ľudu: 14, 15; Kyrie:30; po čítaní: 91; 
       k evanjeliu: 35, 95; po prefácii: 55b; 
       v eucharistickej modlitbe: 55, 17a; na koniec embolizmu: 111  
       222 (v omši bez účasti ľudu). 
Akolyta: služba:142 - 147,70,71,78,100; slúži pri oltári: 65; 
       vo vstupnom sprievode: 82c; kedy môže prijímať pod obidvoma 
       spôsobmi: 242 § 5,7,8; rúcho: 81c. 
Alba: forma: 304; materál: 305; ozdoby: 306; použitie: 298; 
       pre kňaza: 81a; pre diakona: 81b, 300; pre ostatných  
       posluhujúcich: 81c, 301; pre koncelebrantov: 161. 
"Aleluja": 21, 37 - 39, 92 - 93, 131. 
Ambona: 272; čítanie Božieho slova: 89, 91, 95, 131;  
       responzóriový žalm: 36, 96; homília: 97; modlitby veriacich: 99,  
       131 - 132, 272; nevystupuje na ňu komentátor: 68a, ani kantor  
       alebo vedúci chóru: 272. 
"Amen": na konci modlitby dňa: 32, 88; na konci modlitby nad  
       obetnými darmi: 107; na konci eucharistickej modlitby: 55h; na  
       konci modlitby po prijímaní: 56k, 122; na konci prežehnania: 
86; 
       po Telo Kristovo: 117;  po Krv Kristova: 244c, 245c, 246b,                    
        249b;  po Telo a Krv Kristova: 206, 247b.            
Amikt: pozri: Humerál. 
Ampulky: príprava na abaku: 80c; posluhujúci podá a.: 103. 
Anamnéza: 55e. 
Antifóna: na vstup: 26, 215 (v omši za účasti ľudu); na  
       obetovanie: 50, 221 (v omši bez účasti ľudu sa vynechá); na  
       prijímanie: 56i, 228 (v omši bez účasti ľudu). 
"A vzal si telo":všetci sa uklonia: 98; hlboko:234; na slávnosť 
       Zvestovania a Narodenia Pána si kľaknú: 98. 
                        
 
 

B 
 
 
 
"Baránok Boží": 17b, 56e, 113 (v omši za účasti ľudu), 
       226 (v omši bez účasti ľudu). 
Biela (farba): 308a; vélum na kalich môže byť vždy 
       bielej farby: 80c. 
Birmovanie: spoločné modlitby veriacich v omši: 46; dospelí  
       birmovanci môžu prijímať z kalicha: 242 §12. 
 

 
 
 
 
Biskup: omša ktorej predsedá: 59, 74. Ak celebruje diecézny    
       biskup na oltár alebo okolo oltára sa postaví sedem sviec: 79. 
       Usmerňuje poriadok koncelebrácie: 153, 155, 157, 158a, 158d. 
       Rozhodne o prijímaní pod obidvoma spôsobmi: 242. 
Bitie v prsia: na Moja vina v úkone kajúcnosti (omšový  
       poriadok) v omši za účasti ľudu: č. 3; v omši bez účasti ľudu: 
        č. 3.  Na Aj nás svojich hriešnych služobníkov v Rímskom               
         kánone: 176. 
"Bohu vďaka": Po čítaní: (v omšovom poriadku) č.7,9 - v omši  
       za účasti ľudu. Po Iďte v mene Božom: 124, 
       (omšový poriadok) č. 114. 
Bok oltára: umývanie rúk kňaza: 106 (v omši za účasti ľudu), 222 
       (v omši bez účasti ľudu). Vliatie vína a vody: 103. Purifikácia  
       nádob v omši bez účasti ľudu: 229. Ľavá strana (v omši bez    
       účasti ľudu) kňaz tam ostane až do skončenia všeobecnej        
        modlitby: 214. 
Bozk knihe evanjelií: 232, 35. V omši za účasti ľudu: 95, 
       131 (diakon). V omši bez účasti ľudu: 218. 
Bozk oltáru: 232, 27. Na začiatku omše: za účasti ľudu: 85, 
       129 (diakon); v koncelebrovanej omši: 163; v omši bez účasti     
       ľudu:214. Na konci omše: v omši za účasti ľudu: 125, 141      
        (diakon);  v koncelebrovanej omši: 208;  
         v omši bez účasti ľudu: 231. 
 
 

C 
 
 
 
Ceremonár: 69. 
Cibórium: matéria: 290, 292, 294. Tvar: 295. Požehnanie:  
       296. Pripraví sa na abaku: 80c. 
Cingulum: použitie: 81, 298. 
 
 
                                         

Č 
 
 
 
Červená farba: 308b. 
Čierna farba: 308e. 
Čítanie: číta lektor: 66, 150; v omši bez účasti ľudu: 217. 
Čítanie Božieho slova: 9, 33 - 35. Služba lektora: 66, 150 -  
       152. Služba diakona: 34, 131. Číta sa od ambony: 272. V omši 
       bez účasti ľudu: 217 - 218. Výber čítaní: 313, 316, 318 - 320; 
       v omši za rozličné potreby: 327 - 328; v omšiach za zosnulých:  
       341. 
 
 
          



D 
 
 
 
"Dajte si znak pokoja": 112, 136 (diakon); v koncelebrovanej  
       omši: 194. 
Dalmatika: materiál: 305. Forma: 304. Ozdoby: 306. Farba:  
       307 - 310. Použitie: 81b, 300. 
Dary pre chudobných alebo kostol: 49. 
Delegát biskupa: koncelebrácia s ním: 158d. 
Diakon: služba: 34, 47, 49, 51, 61, 71, 127 - 141; 
       v koncelebrovaných omšiach: 167, 194, 199, 201, 204, 206.  
       Môže prijímať pod obidvoma spôsobmi: 242 § 7. Posvätné  
       rúcho: 81b, 298, 300, 302. 
Diecézna komisia pre posvätnú liturgiu a umenie: 256. 
Dobrodinci: v primičnej omši novokňaza môžu prijímať z  
       kalicha: 242 §13. 
Doxológia: na konci eucharistickej modlitby: 55h, 110 (v omši  
       za účasti ľudu); služba diakona: 135; v koncelebrovanej omši:  
       178, 182, 191, 196; na konci embolizmu: 56a. 
Držanie tela: 20 - 22. 
Duchovné cvičenia: koncelebrácia: 157; prijímanie pod  
       obidvoma spôsobmi: 242 § 10. 
 
 

E 
 
 
Embolizmus (modlitby Pána): 56a; v omši za účasti ľudu: 111; 
       v koncelebrovanej omši: 193; v omši bez účasti ľudu: 224. Jeho  
       text: (omšový poriadok) za účasti ľudu: č. 97; bez účasti ľudu:  
       č.22. 
Empóra: pozri: Zbor spevákov. 
Epikléza: 55c. V nových eucharistických modlitbách sa kňaz  
       neskláňa: (v omšovom poriadku) za účasti ľudu: č. 78, 85, 94. 
Eucharistia: sila a vznešenosť celebrácie eucharistie: 1 - 5. 
       Štruktúra liturgie eucharistie: 48. Sviatosť sviatostí: 326. 
Eucharistická modlitba: 10, 12, 13, 48, 54 - 55 (opis). 
       V omši za účasti ľudu: 108 - 110. Služba diakona: 134 - 135. 
       V koncelebrovanej omši: 169 - 191. V omši bez účasti ľudu: 
223. 
       Text: (omšový poriadok) č. 51 - 71 (Rímsky kánon), č. 72 - 79  
       (II), č. 80 - 87 (III), č. 88 - 95 (IV eucharistická modlitba). 
       Výber: 321 - 322. 
Evanjeliár: je odlišný od knihy s inými čítaniami: 79. Nesie ho  
       vo vstupnom sprievode diakon: 128; alebo lektor: 82d. Položí sa  
       na oltár: 79, 84, 129, 149. Úcta: 35. V omši za účasti ľudu: 95,  
       131 (služba diakona); v omši bez účasti ľudu: 218. 
Evanjelium: služba diakona alebo iného kňaza: 34. Úcta  
       evanjeliu: 21 (všetci stoja), 35, 232. Spôsob prednesu: v omši za  
       účasti ľudu: 92, 96, 131; v omši bez účasti ľudu: 218. 
 
 

F 
 

 
Farba posvätného rúcha: 307 - 310. 
Féria: lekcie: 319. Na všedné dni "cez rok": výber omše: 316; 
       výber modlitieb: 323. 
Fialová farba: 308c. 
 
 
 

G 
 
 
Gestá: 20 - 22. Sú znakmi jednoty: 62. 
Graduál:36, 39. Pozri aj Rímsky graduál  a 
                                                Jednoduchý graduál. 
 
 
 
 

H 
 
 
"Hľa Baránok Boží": v omši za účasti ľudu: 115;  
       v koncelebrovanej omši: 198; v omši bez účasti ľudu: 227. 
Hlas: predsednícke modlitby: 12; spôsob prednesu textu: 18; 
       hlas koncelebrantov v eucharistickej modlitbe: 170. 
Homília: jej prirodzenosť a sila: 9, 33, 41. Kedy treba vždy  
       povedať h.: 42; v koncelebrovanej omši: 165; v omši za  
       zosnulých: 338. Miesto: 97, 272. Počas h. ľud sedí: 21. 
Hostie premenené v tej istej omši: 56h. 
Hudobné nástroje: 12; miesto: 275. 
Hudobníci: 63. 
Humerál: 81, 298. 
Hymnus: 19; po prijímaní: 56j, 121. 
 
 
 

CH 
 
 
Chlieb:281 - 283, 285; prinášajú ho veriaci: 49, 101. 
Chór: pozri: Zbor spevákov.  
"Chvála tebe, Kriste": na konci evanjelia: (v omšovom  
       poriadku) za účasti ľudu: č. 13; bez účasti ľudu: č. 10. Viď                        
       Aklamácie ľudu (35, 95). 
 
 

I 
 
 
"Iďte v mene Božom": 124; služba diakona: 140; v omši bez  
       účasti ľudu sa vynechá: 231. 
Incenzácia: vžby môže byť: 295; obrad požehnania tymiánu a i.  
       oltára a kríža na začiatku omše: 236. Na začiatku omše i. oltára:  
       27, 85, 129, 144, 133. Incenzácia evanjeliára: 95. 
Inštitúty dokonalosti: prijímanie pod obidvoma spôsobmi:  
       242 § 8. 
 
 

J 
 
 
Jednoduchý graduál: pre úvodný spev: 26; pre žalm po čítaní:  
       36; na spev aleluja alebo spev pred evanjeliom: 37; pre spev na  
       obetovanie: 50; pre spev na prijímanie: 56i. 
Jednota veriacich: 62; počas vstupného spevu: 25; počas spevu  
       na prijímanie: 56i. 
Jubilujúci: manželia, opátka, panna, zasvätení rehoľnými  
       sľubmi - môžu prijímať pod obidvoma spôsobmi: 242 § 11. 



K 
 
 
Kadidelnica: nesie sa vo vstupnom sprievode: 82a, 82e, 93,  
       236; jej vyhotovenie: 311, 312. 
Kalich: materiál: 290 - 291; forma: 295; žehnanie  a svätenie: 
       296; príprava na bočnom stolíku pred omšou: 80c; prinesenie na 
       oltár: 100; prijímanie koncelebrantov a posluhujúcich:  
       200 - 206;  prijímanie veriacich: 244 - 251. 
Kantor: pieseň vstupu: 26; Kyrie - Pane zmiluj sa: 30;  
       responzóriový žalm a spev pred evanjeliom: 36 - 37, 90; úmysly 
       modlitby veriacich: 47; na obetovanie: 50; na Agnus Dei -  
       Baránok Boží: 56e; spev na prijímanie: 56i; v omši za účasti      
       ľudu má k. kňaz pri sebe 78; vedie a sprevádza spev ľudu: 64;     
       kedy používa a nesmie používať ambonu: 272; môže intonovať   
       Gloria- Sláva Bohu na výsostiach: 87. 
Kaplnka na úschovu najsvätejšej sviatosti: 276; vedľajšie oltáre  
       v kaplnke: 267. 
Kazula: pozri: Ornát. 
Kolekta: pozri: Modlitba dňa. 
Komentátor: jeho služba: 68a; jeho miesto nieje pri  
       ambone: 272. 
Koncelebrácia: 59; kedy sa dovoľuje: 76, 153 - 155, 157 - 158; 
       obrad: 156,159 - 208; pod predsedníctvom biskupa: 157. 
       Prijímanie pod obidvoma spôsobmi: koncelebrantov  
       a posluhujúcich: 200 - 206; veriacich: 242 § 8. 
Koncil: dovoľuje sa koncelebrácia: 153 §1b. 
Konklúzia: pozri: Záver modlitby. 
Konferencia biskupov: Má právo prispôsobiť gestá  a držanie       
      tela: 21.Schvaľuje text: spevu: úvodného: 26; na obetovanie:50;  
      na prijímanie: 56i. Znak pokoja: 56b. Znak úcty oltáru a knihe  
      evanjelií: 232. Materiál menzy oltára: 263. Materiál pre  
      zariadenie kostola: 288. O forme posvätného rúcha ktorú treba  
      predložiť apoštolskej stolici na schválenie: 304. Materiál pre  
      posvätné rúcha: 305. Farba posvätného rúcha: 308. Vynechanie  
      jedného čítania na nedele a sviatky: 318. Výber čítaní pri  
      zvláštnych okolnostiach: 325. Výber omší pre prosebné  
      pobožnosti: 331. 
Konsekrácia: počas k.: ľud kľačí: 21; kňaz sa pri prednese  
      Pánovych slov skloní: 243b; kňaz pokľakne po pozdvihovaní 
      hostie a kalicha: 174c, 180c, 184c, 188c. 
Korporál: príprava na abakuse: 80c; prestrie sa na oltár: 49, 
      100 (v omši za účasti ľudu), 227 (v omši bez účasti ľudu), naň sa 
      položí paténa s chlebom: 102, a kalich s vínom: 103. Pri  
      celebrácii mimo posvätného miesta musí myť na oltári: 260. 
Konventuálna omša: forma: 76; jej koncelebrácia: 153 §2a. 
"Krédo": pozri: Symbol. 
Kríž: postaví sa na oltár, alebo vedľa oltára: 79, 270; môže sa  
      priniesť vo vstupnom sprievode: 79, 82b, 143; incenzácia: 236. 
Krst: v omši ktorá sa slávi po krste, novopokrstení prijímajú z  
      kalicha: 242 §1; ich krstní rodičia, rodičia a manželia: 242 §12.    
Krstná matka: pri omši začlenenia dospelého krstenca môže 
       prijímať pod obidvoma spôsobmi: 242 § 12. 
Krsný otec: v omši uvedenia dospelého krstenca môže prijímať  
       pod obidvoma spôsobmi: 242 § 12. 
"Krv Kristova. Amen.": pri prijímaní pod obidvoma spôsobmi: 
       244, 245c, 246b, 249b, 251. 
"Krv Kristova nech ma zachová": 116. 
 
 

 
                      

L 
  
 
Laickí misijní pomocníci: v omši ich ustanovenia môžu  
       prijímať pod obidvoma spôsobmi: 242 § 5. 
Laik: po príprave môže konať službu lektora: 66; a všetky   
       ostatné služby nižšie od diakonskej: 70. 
Lámanie chleba: 48, 56c, 283; v omši za účasti ľudu: 113; 
       v koncelebrovanej omši: 195; v omši bez účasti ľudu: 226. 
Latinská reč: veriaci majú vedieť spievať aspoň niektoré časti 
       ordinária: 19. 
Lekcionár: pre spev medzi čítaniami: 36 - 37; pripraví sa na  
       ambone: 80b. 
Lektor: číta: úvodný spev: 26; responzóriový žalm: 50; spev na  
       prijímanie: 56i. Služba: 34, 66, 70, 71, 78, 89, 91, 148 - 152. 
       Vo vstupnom sprievode: 82d. Rúcho: 81c. Miesto: 272. Kedy  
       môže prijímať pod obidvomi spôsobmi: 242 § 7 a § 8. 
Liturgická komisia: pozri: Diecézna komisia... 
Liturgia eucharistie: 48 - 56. V omši za účasti ľudu: 100 -  
       126; služba diakona: 133 - 138; služba akolytu: 145 - 147.  
       V koncelebrovanej omši: 166 - 206. V omši bez účasti ľudu: 
       221 - 230. 
Liturgia slova: 33 - 47. V omši za účasti ľudu: 89 - 99; služba 
       diakona: 131 - 132; služba lektora: 150 - 152. V 
koncelebrovanej  
       omši: 164 - 165. V omši bez účasti ľudu: 217 - 220. 
Lyžička: pri prijímaní: koncelebrantov a posluhujúcich: 203; 
       veriacich: 251 - 252. 
 
 

Ľ 
 
 
Ľud: omša za účasti ľudu: 58 - 75, 77 - 152; omša bez účasti  
       ľudu: 209 - 231. 
Ľud Boží: povinnosti a služby: 62 - 64. 
 
 
 

M 
 
Manžel - manželka: pri omši začlenenia dospelého krstenca  
       do cirkvi, môže prijímať z kalicha: 242 §12. 
Manželstvo: Veobecná modlitba: 46. Prijímanie pod obidvoma  
       spôsobmi: 242 § 2. 
Miesta pre veriacich: 273. 
Miestny zvyk: odpoveď ľudu po evanjeliu: 95. 
Misál: v omši za účasti ľudu sa pripraví pri kňazovom sedadle:  
       80a; pred obetovaním položí sa na oltár: 49, 100. V omši bez  
       účasti ľudu položí sa na ľavú stranu oltára: 212 
"Modlime sa": pred modlitbou dňa: 88, pred modlitbou po  
       prijímaní: 122. 
Modlitba dňa: 10, 12 - 13, 21, (všetci stoja), 24, 32; v omši za  
       účasti ľudu: 88; v omši bez účasti ľudu: 216; výber: 323. 
Modlitba Pána: 16, 56a; v omši za účasti ľudu: 110; v  
       koncelebrovanej omši: 192; v omši bez účasti ľudu: 224. Veriaci  
       majú vedieť m. p. spievať po latinsky: 19. 
Modlitba nad ľudom: 57a, 124. 
Modlitba nad obetnými darmi: 10, 12, 13, 53; v omši za  
       účasti ľudu: 107; v omši bez účasti ľudu: 223; výber: 323. 
Modlitba po prijímaní: 10, 12, 13, 56k; v omši za účasti ľudu:  
       112; výber: 323. 
 
 



Modlitba veriacich: 16, 21 (všetci stoja), 33, 45 - 47; v omši  
       za účasti ľudu: 99; služba diakona: 61, 131 - 132; vedie ju kňaz:  
       99; miesto: 272; v omši bez účasti ľudu: 220; v omšiach za  
       zosnulých: 341. 
Modlitby: výber: 323, 327, 334, 341. 
"Modlite sa bratia a sestry": 53, 107. 
Monštrancia: matéria: 292, 294; tvar: 295; požehnanie: 296. 
 
 
 

N 
 
 
Namáčaním (prijímanie pod obidvoma spôsobmi):  
       koncelebrantov: 200, 206; veriacich: 246 - 247. 
Narodenie Pána: kňaz môže celebrovať alebo koncelebrovať  
       tri omše: 158c. Pri slovách: A vzal si telo vo vyznaní viery,  
       všetci si kľaknú: 98. 
Na výber: pozri: Podľa výberu.  
Nedeľa: Sláva Bohu na výsostiach spieva sa mimo obdobia  
       adventného a pôstneho: 31; má byť homília pri všetkých  
       omšiach za účasti ľudu: 42; recituje sa symbol (krédo): 44; omša  
       spoločenstva (najmä farského): 75; za účasti ľudu: 77; kňaz sa         
       riadi kalendárom kostola alebo - pri omši bez účasti ľudu -  
       vlastným: 315; sú určené tri čítania: 318; v nedele adventné  
       pôstne a veľkonočné nemôžu sa brať omše za rozličné potreby:  
       332; ani omša pohrebná: 336. 
 
                                              

O 
 
 
Obetné dary: položia sa na oltár: 49, 101. 
Obetovanie: text: (v omšovom poriadku) č.: 19 - 24; ak sa  
       nespieva, kňaz hovorí nahlas formuly obetovania chleba  
       a vína: č. 19, 21. 
Obrazy svätých (i sochy): 278. 
Odpoveď ľudu: 15; na responzóriový žalm: 36; vo všeobecnej  
       modlitbe: 47. Pozri aj Aklamácie, Amen. 
Oltár: podstata: 259; pevný: 260 - 261; hlavný: 262 - 263;  
       prenosný:260 - 261, 264; požehnanie alebo posvätenie: 265;  
       vedľajšie oltáre: 267; výzdoba: 79, 268 - 270. Uctenie o.: 232, 
       234b; na začitku omše: 27, 84 - 85 (omša za účasti ľudu),  
       129 (diakon), 163 (koncelebranti), 214 (v omši bez účasti ľudu);       
       na konci omše:125, 208.  
Omša bez posluhujúceho: 211. 
Omša bez účasti ľudu: 209 - 231; výber omše: 315b, 316. 
Omša za účasti ľudu: 77 - 208; výber omše: 313 - 316. 
Omše pri vysluhovaní sviatostí a svätenín: vlastné čítania:  
       320, 329a, 330. 
Opis ustanovenia: 55d, 174c, 180c, 184c, 188c. 
Ordinand: môže prijímať pod obidvoma spôsobmi: 242 § 3. 
Ordinár: dáva povolenie koncelebrovať: 153 § 2, 155, 158d. 
Ordinár miesta: stanoví smernice o stavbe a úprave  
       posvätných budov: 256; nariadi alebo dovolí sláviť omšu za  
       rozličné potreby: 332. 
Organ: 12; miesto: 275. 
Organista: 63. 
Ornát: je vlastným rúchom kňaza pri omši: 81a, 299;  
        v koncelebrovanej omši: 161. Materiál: 305. Forma: 304. 
        Ozdoby: 306. Farba: 307 - 310. 
Ostenzórium: pozri: Monštrancia. 

Ostiári: pozri: Uvádzači. 
"Otče náš": pozri: Modlitba Pána. 
Oznámenie:  úmysly modlitby veriacich: 132; oznamy na         
       konci  omše: 139. 
 
 
 

P 
 
 
"Pane, Ježišu Kriste": v omši za účasti ľudu: 114; v  
       koncelebrovanej omši: 196; v omši bez účasti ľudu: 227. 
"Pane Ježišu Kriste, neh mi prijaie": v omši za účasti ľudu:  
       114; v omši bez účasti ľudu: 196. 
"Pane, Ježišu Kriste, ty si povedal": v omši za účasti ľudu:  
       112; v omši bez účasti ľudu: 225. 
"Pane niesom hoden": hovorí sa iba raz: v omši za účasti ľudu: 
       115; v koncelebrovanej omši: 198; v omši bez účasti ľudu: 227. 
"Pane, zmiluj sa": 24, 30, 87. 
"Pán neh je v tvojom srdci": 131. 
"Pán s vami": na začiatku omše (v omšovom poriadku): č.2; 
       pred evanjeliom: 95; pred prefáciou: 108; pred požehnaním: 
124. 
Pala: podľa potreby sa pripraví na abaku: 80c; kňaz prikryje  
       palou kalich: 103. 
Pastoračná vizitácia: koncelebrácia s biskupom: 157, 158d. 
Paténa: matéria: 290, 292 - 294; tvar: 295; požehnanie alebo  
       posvätenie: 296. V omši za účasti ľudu: pripraví sa na abaku:     
       80c;prinesie sa s chlebom na oltár: 102; purifikácia: 120 (kňaz),      
       138 (diakon); purifikovať sa môže po omši: 120, 138. V omši   
       bez  účasti ľudu: pripraví sa na stolíku pri oltári alebo priamo na  
       oltári: 212; kňaz purifikuje na boku oltára: 229. Pri prijímaní: 
       246b, 247b, 251. 
Peniaze: možno prijať od veriacich pri prinášaní obetných  
       darov: 49. 
Plachta: na oltár sa položí aspoň jedna: 79, 268; alebo na stôl 
       ak sa eucharistia slávi mimo posvätného miesta: 260. 
Pluviál: 303. Forma: 304. Materiál: 305. Ozdoby: 306.  
       Farba: 307 - 310. 
"Počuli sme Božie slovo" na konci čítania: (omšový  
       poriadok) č. 7 a 9. 
"Počuli sme slovo Pánovo" na konci evanjelia: (omšový 
       poriadok) č. 13. 
Podľa výberu: omša: 316, 328 - 334; modlitba: 323. 
Poďakovanie po prijímaní: 56j; v omši za účasti ľudu: 121; 
       v omši bez účasti ľudu: 230. 
Pohreb: pohrebná omša: 336; homília: 338; modlitby veriacich:  
       46, 341; spomienka na zosnulých v II a III Eucharistickej  
       modlitbe: 322b, c; prijímanie veriacich: 339; obrad posledného  
       odporúčania a lúčenia: 340; výber obradov a textov: 341. 
Pokľaknutie: 233, 83, 115, 125; ľud si kľakne počas  
       premenenia: 21; koncelebranti pokľaknú a vezmú Kristovo telo: 
       197; všetci pokľaknú pri slovách A vzal si telo vo vyznaní viery  
       na slávnosť Zvestovania a Narodenia Pána: 98. 
Pokoj (obrad pokoja): 56b. V omši za účasti ľudu: 112, 136  
       (služba diakona). V koncelebrovanej omši: 194. V omši bez    
        účasti ľudu: 225. 
"Pokoj Pánov": v omši za účasti ľudu: 112; v omši bez účasti  
       ľudu: 225. 
"Pokorne ťa prosíme" ( v Rímskom kánone): je hlboký  
       úklon: 234b. 
Polohlasne: diakon prosí o požehnanie pred evanjeliom: 131; 
       koncelebranti časti ktoré hovoria spoločne hovoria p.: 170. 
Posledné odporúčanie zosnulého: 340. 
 
 
Posluhujúci: 78; ak je len jeden pri omši za účasti ľudu: 72;  



       jeden v omši bez účasti ľudu: 209. 
       Omša bez posluhujúceho: 211. 
       Kedy môže prijímať pod obidvoma spôsobmi: 242 § 7 a 8. 
Posvätné nádoby: 289 - 296. Matéria: 290 - 292, 294.  
       Tvar: 295. Požehnanie alebo posvätenie: 296. 
Posvätné rúcha: 297, 81, 161, 298 - 303.  Forma: 304.  
       Materiál: 305. Ozdoby: 306. Farba: 307 - 310. 
Posvätné umenie: 254, 256. 
Potreby (omše za rozličné p.): 327 - 328, 329b, 331 - 334. 
Povinnosti v omši: 58 - 73. 
Pozdrav ľudu zhromaždenému na začiatku omše: 24, 28, 86. 
       V omšovom poriadku: č. 2. 
Pozdravy: vynechajú sa v omši bez posluhujúceho: 211. 
"Požehnaj ma otče": 131. 
Požehnanie kňaza: na konci omše: 57a, 124; vynechá sa v        
       omši bez posluhujúceho: 211.   
Potichu: kňaz potichu hovorí modlitbu: pred evanjeliom: 93; po  
       evanjeliu: 95; na obetovanie: 102 - 104; pri umývaní rúk: 106;  
       pri zmiešaní: 113; pred prijímaním: 114, 116. Diakon hovorí  
       polohlasne Požehnaj ma otče: 131. Pozri aj Ticho. 
Pôstne obdobie: kňaz sa riadi kalenárom kostola alebo - v omši 
       bez účasti ľudu - vlastným: 315. V nedele - nehovorí sa Glória:  
       31; neslávia sa omše za rozličné potreby: 332; ani omša  
       pohrebná: 336. V tomto čase odporúča sa homília: 42; namiesto  
       Aleluja spieva sa iný spev: 37 - 39. 
Predsednícke modlitby: 10, 12, 13, 18, 21 (všetci stoja). 
       Pozri aj Eucharistická modlitba, Modlitba dňa, Modlitba  
          nad obetnými darmi, Modlitba po prijímaní. 
Predstavený: Môže povoliť aby sa koncelebrovalo aj viackrát 
       v ten istý deň: 154. Vyšší predstavený kňazských reholí  
       nevyňatých ako aj združení kňazov žijúcich spoločne bez sľubov 
       môže povoliť koncelebráciu: 155. 
Prefácia: 55a, 108; v koncelebrovanej omši: 168; výber:  
       321-322. 
Prepustenie ľudu: 57b. 
Presbytérium: 257, 258, 271. Služby konané mimo p.: 70. 
       Príprava p.: na omšu za účasti ľudu: 80; na omšu bez účasti  
       ľudu: 212. 
Prijímanie: Obrad: 56, 110 - 122 (v omši za účasti ľudu); 136 -  
       138 (služba diakona); 146 (služba akolytu). V koncelebrovanej  
       omši 192 - 206. V omši bez účasti ľudu: 224 - 230. Prijímanie  
       pod  obidvoma spôsobmi: 56h, 118, 240 - 241; prípady v  
       ktorých sa povoľuje: 242, 76; príprava: 243; obrad: 244; 
       diakon: 137.                         
"Prijmi nás Bože v duchu pokorných": kňaz sklonený  
       potichu hovorí: 234b, 104. 
Príhovor: kňaza: 11, 12, 18, 21, 29, 86;  
       diakona: 18, 21, 29, 61; iného posluhujúceho: 18, 21,29, 86. 
Príhovory v eucharistickej modlitbe: 55g; v koncelebrovanej  
       omši: 175, 181, 185, 189. 
Príprava darov: 48 - 53; v omši za účasti ľudu: 101 - 107;  
       služba diakona: 133. 
Príprava súkromná pred prijímaním: 56f. 
Prítomnosť Pána: v zhromaždenom ľude: 28; v čítaní Božieho  
       slova: 33, 35; v osobe kňaza: 10, 60; v premenenom chlebe a  
       víne: 48, 55d, 56. 
"Prosíme ťa, Otče": pozri Embolizmus; (v omšovom  
       poriadku) za účasti ľudu: č. 97; v omši bez účasti ľudu: č. 22. 
Purifikatórium: pripraví sa na abaku: 80c; položí sa na oltár  
       pri príprave oltára: 49; v omši za účasti ľudu: 100; v omši bez  
       účasti ľudu: 221. Pri prijímaní koncelebrantov: 201; pri 
prijímaní 
       veriacich pod spôsobom vína:244, 245. Pri purifikácii  
       posvätných nádob: 238; v omši za účasti ľudu: 120; v omši bez  
       účasti ľudu: 229. 
 
 
Purifikácia posvätných nádob: 238; v omši za účasti ľudu:  

       120, 138 (služba diakona), 147 (služba akolytu); v  
       koncelebrovanej omši: 206; v omši bez účasti ľudu: 229. 
Pyxida: pozri Cibórium. 
 
 
 
 

R 
 
 
Rehoľné sľuby: v omši skladania sľubov, sľubujúci môžu  
       prijímať pod obidvoma spôsobmi: 242 § 4. 
Relikvie svätých: vkladajú sa do oltára alebo pod oltár: 266. 
Rímsky graduál: pre úvodný spev: 26; pre žalm po čítaní: 36; 
       na spev aleluja alebo spev pred evanjeliom: 37; pre spev na  
       obetovanie: 50; pre spev na prijímanie: 56i. 
Rímsky kánon: použitie: 322a;  spôsob prednesu: 171 - 178. 
Rodičia: môžu prijímať pod obidvoma spôsobmi: v omši  
       uvedenia dospelého krstenca: 242 § 12; v primičnej omši  
       novokňaza: 242 § 13. 
Rodina: v primičnej omši novokňaza môžu prijímať pod  
       obidvoma spôsobmi: 242 § 13. 
Rozhrešenie: v úkone kajúcnosti: 29. 
Ružová farba: 308f. 
Rúrka: na prijímanie koncelebrantov a posluhujúcich: 200, 202; 
       na prijímanie veriacich: 243a, 248 - 250. 
 
 
 

S 
 
 
Sakrárium: voda ktorou sa umylo miesto kam sa vyliala  
       najsvätejšia Krv - vyleje sa do s.: 239. 
Sakristia: v nej sa pripraví: 81. 
Sedadlo pre celebranta a posluhujúcich: miesto: 271;  
       príprava: 80a; úvodné obrady koná kňaz od s.: 86; kňaz sa môže  
       po purifikácii vrátiť k s.: 121; diakon: 130; akolyta: 143 - 144;  
       lektor: 149. 
Sekvencie: okrem nedele Zmŕtvychvstania Pána a Zoslania  
       Ducha Svätého sú nezáväzné: 40. 
"Sláva Bohu na výsostiach": v úvodných obradoch: 17, 24,  
       31; spieva sa alebo aspoň recituje: 31; kto začína: 87. 
"Sláva tebe Pane": pred evanjeliom: (v omšovom poriadku) 
       č. 12; v omšovom poriadku bez účasti ľudu: č. 10. 
Slávnosti: kňaz sa riadi kalendárom kostola v ktorom celebruje: 
       314. Nemôže sa celebrovať omša za rozličné potreby: 332; ani  
       omša pohrebná: 336. Spieva sa Glória: 31. Hovorí sa Vyznanie  
       viery: 44. Pozri aj Sviatok. 
Služby v omši: 58 - 73. 
Spev: 12, 14 - 19, 22; výber: 324; na vstup:17b, 21(všetci  
       stoja), 25 - 26, 83; medzi čítaniami: 36 - 40, 90, 92 - 93;  
       výber: 324,328. 
Spevník  pre kňaza: 80a. 
Spevy duchovné: 19, 26, 50, 56i,j. 
Spojenie častí: výber čítaní: 319. 
Spoločná modlitba veriacich: pozri  Modlitba veriacich. 
Spomienky: Povinné: kňaz sa riadi kalendárom kostola alebo -  
       pri omši bez účasti ľudu - vlastným: 315; modlitby: 323; omše 
za  
       rozličné potreby: 333; omše za zosnulých: 337. Ľubovoľné:  
       výber omše: 316; modlitby: 323; omše za rozličné potreby: 334; 
       omše za zosnulých: 337. 
 
Správca kostola: ponecháva sa na jeho úsudok či si vyžaduje  



       opravdivá potreba veriacich celebrovať omšu za rozličné  
       potreby: 333. 
Sprievod: vstupný: 25 - 26, 79; v omši za účasti ľudu: 82 - 84,  
       128 (služba diakona), 143 (služba akolytu), 148 (služba lektora); 
       v koncelebrovanej omši: 162. S. s obetnými darmi: 50, 101, 133  
       (služba diakona), 145 (služba akolytu). S. na prijímanie: 56i,      
       119.  Pozri Uvádzač. 
Stavba omše: 7 - 57. 
Stolík: pre prijímanie pod obidvoma spôsobmi: 247c. 
       Pozri Abakus. 
Stretnutie biskupov: koncelebrácia: 153 §1b; pastoračné  
       zhromaždenie - môžu prijímať pod obidvomi spôsobmi: 242 
§10; 
       kňazi koncelebrujú: 153 §2, 158d. 
Superpelícia: nemôže nahradiť albu: 298. 
Svätí: omša o sv.: na sviatky a záväzné spomienky: 315; na  
       ľubovoľné spomienky: 316; na férie "cez rok": 316. 
Svätostánok: na oltári alebo mimo oltára: 276; sviatosť sa  
       uchováva v jedinom svätostánku: 277. Pokľaknutie pred s.: 233. 
"Svätý - požehnaný": 17, 55b; v omši za účasti ľudu: 108;  
       v koncelebrovanej omši: 168. 
Sviatok: spieva sa Glória: 31. Na s. kňaz sa riadi kalendárom  
       kostola alebo pri omši bez účasti ľudu - vlastným: 315. Má sa  
       celebrovať omša za účasti ľudu: 77. Má byť homília: 42. 
Sviece so svietnikmi: vedľa kríža vo vstupnom sprievode:  
       82b,143; položia sa na oltár: 79, 84, 269; nesú sa pri sprievode s  
       evanjeliárom: 94, 131;  položia sa na stolík alebo na oltár: 84. 
Svietniky: pozri: Sviece. 
Symbol (vyznanie viery): 16, 19 (veriaci majú vedieť latinsky  
       stále časti ordinária), 21 (všetci stoja), 33, 43 - 44, 98 (hovorí  
       kňaz spolu s ľudom), 219 (v omši bez účasti ľudu). Všetci sa  
       uklonia alebo si kľaknú pri slovách: A vzal si telo: 98, 234b. 
Synoda: koncelebrácia: 153 § 1b, 158d. 
 
 
 
 

Š 
 
 
Štóla: materiál: 305; forma: 304; ozdoby: 306; farba: 307 - 310. 
Štvrtok Veľkého týždňa: koncelebrácia: 153 § 1a, 157, 158a. 
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"Telo Kristovo. Amen".: 117. 
"Telo Kristovo nech ma zachová...": 116, 199. 
Thuribulum: pozri Kadidelnica. 
Ticho: 23. V úkone kajúcnosti: (omšový poriadok) č. 3. Pred  
       modlitbou dňa: 32, 88 (v omši za účasti ľudu), 216 (v omši bez  
       účasti ľudu). V modlitbe veriacich: 47. Po prijímaní: 56j, 121(v  
       omši za účasti ľudu), 230 (v omši bez účasti ľudu). Pred         
       modlitbou  po prijímaní: 122 (v omši za účasti ľudu), 230 (v     
       omši bez účasti ľudu). 
Traktus: 37b. 
Trópus: pri vzývaní Pána: 30. 
Tymián (naloženie do kedidelnice): vo vstupnom sprievode:  
       82e; pred sprievodom pred evanjeliom: 93, 131. 
       Pozri aj Incenzácia. 
Typická forma omše: 77 - 208. 

U 
 
 
Umývanie rúk: 52, 106 (v omši za účasti ľudu), 222 (v omši bez  
       účasti ľudu).  
Uvádzači: vítajú a uvádzajú veriacich pri bráne kostola, starajú  
       sa o poriadok pri liturgických sprievodoch: 68b. 
Usporiadateľ: 69. 
 
 
 
 

Ú 
 
 
Úcta oltáru: 232, 234b; na začiatku omše: 27; v omši za účasti  
       ľudu: 84 - 85, 129 (diakon), 149 (lektor), 163 (koncelebranti); v  
       omši bez účasti ľudu: 213. Na konci omše: 125. 
Účasť veriacich: 3 - 4, 14 - 17, 32 (kolekta), 35 (aklamácia  
       pred evanjeliom), 36 (responzóriový žalm), 37 (aleluja), 43 - 44  
       (symbol), 47 (modlitba veriacich), 49 (prinášanie darov),  
       55 (eucharistická modlitba), 56a (modlitba Pána), 56b (obrad  
       pokoja), 56e (baránok Boží), 56g, i (prijímanie), 56k (modlitba  
       po prijímaní), 62 - 64 (povinnosti a služby Božieho ľudu), 76 -  
       77; (v omšovom poriadku za účasti ľudu) č.: 19, 21 
(obetovanie).  
       Pozri 82 - 126 - omša za účasti ľudu. 
Úklon: hlavy 234a, tela234b. Ú. oltáru na začiatku omše: 84,  
       129 (v omši za účasti ľudu), 163 (v koncelebrovanej omši), 213  
       (v omši bez účasti ľudu). Pri modlitbe Všemohúci Bože očisť mi  
       srdce i pery : 93, 96 (v omši za účasti ľudu), 218 (v omši bez  
       účasti ľudu). Pri slovách A vzal si telo vo vyznaní viery: 98. Pri  
       modlitbe:Prijmi nás, Bože, v duchu pokorných: 104, Pokorne ťa  
       prosíme - Rímsky kánon (v omšovom poriadku) č. 67. Oltáru na  
       konci omše: 125 (v omši za účasti ľudu), 208 (v koncelebrovanej  
       omši), 231 (v omši bez účasti ľudu). Koncelebranti sa sklonia: 
po  
       pozdvihovaní hostie a kalicha: 174c, 180c, 184c, 188c; pri  
       modlitbe Pokorne ťa prosíme: 175. Diakon sklonený prosí o  
       požehnanie pred evanjeliom: 131. 
Úkon kajúcnosti: 16, 23 (posvätné ticho), 29, 87. 
Úvodné obrady: 24 - 32; v omši za účasti ľudu: 82 - 88; služba  
       diakona: 128 - 130; služba akolytu: 143 - 144; služba lektora:  
       148 - 149; v koncelebrovanej omši: 161 - 163; omša bez účasti  
       ľudu: 213 - 216. 
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Vedúci chóru: 64; nevystupuje na ambonu: 272.    
Veľkonočná nedeľa: celebrácia alebo koncelebrácia: 158b. 
       Je záväzná sekvencia: 40; nemôže sa brať omša za rozličné  
       potreby: 332; ani pohrebná omša: 336. 
Veľkonočné obdobie: odporúča sa homília: 42. 
Verš pred evanjeliom: 37b, 38 - 39, 92 - 93, 131. 
Vélum na kalich: môže byť vždy bielej farby: 80c. 
Viatikum: prijímanie pod obidvoma spôsobmi: 242 § 6. 
Víno: 281 - 286. Je vhodné ak ho prinášajú veriaci: 49, 101. 
Vonkajšie znaky: 5. 
Votívna omša: 316, 327, 329c, 334. Možno vziať čítania  
       dňa: 328. 
Vstup: 22, 24 - 26; "cez kostol": 162. 



 
"Všemohúci Bože, očisť mi srdce i pery": (omšový  
       poriadok č. 11) 35; v omši za účasti ľudu: 93, 96; v omši bez  
       účasti ľudu: 218; hlboký úklon: 234b.  
Všeobcné vyznanie celého spoločenstva v úkone kajúcnosti: 29. 
Všetci sedia: 21, 121. 
Všetci stoja: 21, 35, 86. 
Vyznanie viery: pozri Symbol. 
Výber omše: na slávnosti: 314; v nedele, férie adventu a pôstu,  
       na sviatky a povinné spomienky: 315; 
       na ľubovoľné spomienky a férie cez rok: 316. 
Výzvy: Kňaza: 11, 12, 18, 21, 29, 86. Diakona: 18, 21, 29, 61,  
       86. Iného posluhujúceho: 18, 21, 29, 86. 
Vzývanie Pána: Kyrie:30. 
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Zariadenie a výzdoba kostola: 253 - 280, 287 - 312. 
Zasvätenie panien: panny môžu prijímať z kalicha: 242 §4. 
Záver: (obrad) 57. V omši za účasti ľudu: 123 - 126, 139 - 141 
       (služba diakona). V koncelebrovanej omši: 207 - 209. 
       V omši bez účasti ľudu: 231. 
Záver modlitby: modlitba dňa sa končí dlhším záveerom, 
       modlitba nad obetnými darmi a po prijímaní sa končí krátko: 32. 
Zberatelia darov: 68c. 
Zbor spevákov: služba: 63; miesto: 257, 274; na úvodný spev:  
       26; Kyrie - Pane zmiluj sa: 30; Glória - Sláva Bohu na  
       výsostiach: 31, 87; Aleluja: 37; spev na obetovanie: 50; Agnus  
       Dei - Baránok Boží: 56e; spev na prijímanie: 56i. Môžu prijímať  
       pod obidvoma spôsobmi: 242 § 7 a 8. 
Zelená farba: 308c. 
Zelený štvrtok: pozri Štvrtok Veľkého týždňa. 
Zmiešanie: 56d; v omši za účasti ľudu:113; v koncelebrovaných 
       omšiach: 196; v omši bez účasti ľudu: 226. 
Znak kríža: po vstupnom speve: 28, 86 (v omši za účasti ľudu),  
       213 (v omši bez účasti ľudu). Pri vkladaní tymiánu: 236. 
       Pred  evanjeliom: 95. 
Zoslanie Ducha Svätého: záväzná sekvencia: 40. 
Zosnulí: omša: 316, 335; pohrebná omša: 336, 338, 340, 341;  
       iné omše: 337. Spomienka na z. v II a III Eucharistickej  
       modlitbe: 322 b, c. Homília v omši za z.: 338. Prijímanie  
       veriacich v omši za z.: 339. Obrad posledného odporúčania  
       a lúčenia: 340. Výber obradov a textov: 341. 
Zvestovanie Pána: Pri slovách: A vzal si telo...  
       si všetci kľaknú: 98. 
Zvolania: pozri aklamácie.  
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Žalm: 19; alelujový žalm: 38; ďakovný žalm po prijímaní: 
       56i, j, 121; responzóriový žalm: 17a, 36, 39, 90, 
       272 (z ambony). 
Žalmista: 36, 67, 90, 150. Viď Žalm. 
Žehnanie opáta: dovolená koncelebrácia: 153 §1c. 
Žehnanie opátky: opátka môže prijímať z kalicha:242 §4. 
Žena: môže predniesť úmysly všeobecnej modlitby alebo čítať  
       čítanie: 70. Môže konať služby mimo presbytéria: 70. 
 
 
 
 
 

 
Upravil a preložil Adam Sýkora. 

 
Mensis iunius, anno MCMXCVII. 
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