
Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo SVÄTÁ TROJICA – SVÄTÁ             Strana 1 z 33 

Svätá Trojica - pozri rád Najsvätejšej trojice pre vykupovanie otrokov; Trojica 

 

http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pistis_Sophia&pr

ev=/search%3Fq%3DPistis%2BSofia%26hl%3Dsk%26rlz%3D1C1TEUA_enSK466SK466&sa=

X&ei=wa8sUfK7O4SE4gT89YDoAg&ved=0CD0Q7gEwAQ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Icon 

http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Family 

 

http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-

/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&se

archFor=data&page=14 

 

https://www.google.sk/search?q=D%C3%BCrer:+Holy+Trinity&espv=2&biw=1844&bih=995&t

bm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB4QsARqFQoTCMzC8pnL9McCFcjtFAod7bIFIg 

 

 
 

H. Schedel (grafik): Emblém Svätej trojice (Norimberská kronika, 1493) 

http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pistis_Sophia&prev=/search%3Fq%3DPistis%2BSofia%26hl%3Dsk%26rlz%3D1C1TEUA_enSK466SK466&sa=X&ei=wa8sUfK7O4SE4gT89YDoAg&ved=0CD0Q7gEwAQ
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pistis_Sophia&prev=/search%3Fq%3DPistis%2BSofia%26hl%3Dsk%26rlz%3D1C1TEUA_enSK466SK466&sa=X&ei=wa8sUfK7O4SE4gT89YDoAg&ved=0CD0Q7gEwAQ
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pistis_Sophia&prev=/search%3Fq%3DPistis%2BSofia%26hl%3Dsk%26rlz%3D1C1TEUA_enSK466SK466&sa=X&ei=wa8sUfK7O4SE4gT89YDoAg&ved=0CD0Q7gEwAQ
http://en.wikipedia.org/wiki/Icon
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Family
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=14
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=14
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=14
https://www.google.sk/search?q=D%C3%BCrer:+Holy+Trinity&espv=2&biw=1844&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB4QsARqFQoTCMzC8pnL9McCFcjtFAod7bIFIg
https://www.google.sk/search?q=D%C3%BCrer:+Holy+Trinity&espv=2&biw=1844&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB4QsARqFQoTCMzC8pnL9McCFcjtFAod7bIFIg
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Massaccio: Trojica s Pannou, sv. Jánom Evanjelistom a donátormi (trón milosti, freska kostola 

Santa Maria Novela vo Florencii, 1425-1427/28)  
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A. Dürer: Adorácia Najsvätejšej trojice (1511) 
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A. Dürer: Svätá trojica (1511) 
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M. Gerung: Najsvätejšia Trojica na trón v nebi a rímske duchovenstvo v pekle (drevoryt, 2.pol. 

16.st.) 
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C. Cort podľa Tiziana: Triumf Najsvätejšej trojice (rytina, 16.st.) 
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Tizian: Sv. Trojica v sláve (16.st.) 
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G. B. Tiepolo: Pápež Klement I. vzýva Najsvätejšiu Trojicu (18.st.) 
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H. van Balen: Najsvätejšia Trojica (1620) 
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J. Ch. Jegher podľa A. Sallaerta: Kľačiaci Kristus, Boh Otec a Duch Svätý (drevoryt,  ilustrácia ku 

knihe  Judocus Andries: „Perpetua Crux sive Passio Jesu Christi“ 1649)  
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P. Strudel: Svätá trojica (detail z hornej časti morového stĺpu na ulici Graben vo Viedni, 17.-18.s.) 
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D. I. Stanetti: Hlavica Trojičného stĺpu v Kremnici (1765-1772) 
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L. Záborský: Človek na ceste k Trojičnému Svetlu (2008) 

 

. 

 

Modrá triqetra ako dekoratívny symbol Svätej trojice   

 

Svätá tvár - tiež volto santo; jeden z viacerých názvov pre zázračné zobrazenie Kristovej tváre, každé späté 

s konkrétnou legendou alebo odlišnými okolnosťami (miesto uchovávania, nálezu a pod.); pozri 

Abgarov obraz,  mandylion, Turínske plátno, keramion, potné rúško, sudarium, acheiropoietos, 

volto santo; Veronika  
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Anonym: Svätá tvár (kovoryt, tlač puncová, 1406) 
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N. Tzafouris: Svätá tvár (z polyptychu Deisis,  neskoré 15.st.) 
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Svatá tvář (kaplnka sv. Matildy, Vatikán)                          
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Svätá tvár (katedrála Supraśl, Poľsko) 

 

 
 

C. Giaquinto: Svätá tvár (18.st.) 
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C. Vignon: Dvaja anjeli ukazujú svätú tvár (17.st.) 

 

 
 

M. V. Nesterov: Rus. Duša ľudu (19.-20.st.) 

 

Svätá tvár z Lucca - Volto santo z Lucca 

Svätá tvár z Manopella - Volto santo z Manopella 

svätá vojna - pozri islam (Mladý svet); džihád, gázi, huristky 

svätá zástava - pozri svätá zástava Mohamedova 

svätá zástava Mohamedova - pozri šerif sandžak 

Svätá zem - lat. Terra Sancta; arab. األرض المقدسة; hebr. רץ הקודשא ; starogr. Άγιοι Τόποι/Hagioi Topoi 
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-stredoveké nepresné označenie Palestíny ako územia spätého s životom a smrťou Ježiša; v širšom 

význame celé územie v Lenvante v 11.storočí dobyté križiakmi, so symbolickým centrom v 

Jeruzaleme (Boží hrob); pozri orientácia, pútnictvo; sv. Helena; grál 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%A1_zem 

 

https://www.battlemaps.us/holy-land-jerusalem-biblical-illustrations-stoopendaal-4-framed-maps-

set/  

 

http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-

/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&se

archFor=data&page=7 

 

 
 

Neznámy autor: Púť do sv. zeme (1501-1600) 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%A1_zem
https://www.battlemaps.us/holy-land-jerusalem-biblical-illustrations-stoopendaal-4-framed-maps-set/
https://www.battlemaps.us/holy-land-jerusalem-biblical-illustrations-stoopendaal-4-framed-maps-set/
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=7
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=7
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=7
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Saladin pustoší Svätú zem (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: „História zámorských 

udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 
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Púť do Jeruzalemu (Konrad von Grünenberg: Beschreibung der Reise von Konstanz nach 

Jerusalem, 1487)  
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Púť do Jeruzalemu (Konrad von Grünenberg: Beschreibung der Reise von Konstanz nach 

Jerusalem, 1487)  
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Mapa z roku 1759 zobrazujúca antické severné (Izraelské) a južné (Judské) kráľovstvo a územie 

dvanástich kmeňov 
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G. de Jode: Svätá zem. Jeruzalem (rytina, Speculum Orbis Terrarum, Antverpy, 1578) 

 

 
 

Abrahám Ortelius:  Palestinae sive Totivs Terrae Promissionis Nova Descriptio (1579) 
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Svätá zem (USA, zač. 20.st.) 
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*svätci - pozri svätý, svätec; kresťanskí svätci, štrnásť pomocníkov v núdzi, svätec jazdecký, všetci svätí, Sacra 

conversazione/Santa conversazione/Svätý rozhovor; cirkevní otcovia, svätý biskup; hagiografia; 

svätožiara; relikviár, pasionál, patrocinium, Paupertas, legenda; confesio; falos; atribúty, 

symboly, alegórie a prirovnania; očistec; Všetci svätí, Stredoeurópsky grafik z 15.storočia 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Saints 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Sv%C3%A4tci_-_v%C3%BDhonky 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Santos 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_sv%C4%9Btc%C5%AF_a_mu%C4%8Dedn%C3%ADk%C

5%AF_katolick%C3%A9_c%C3%ADrkve (zoznam svätcov katolíckej cirkvi) 

 

*svätci anglikánski - anglikánski svätci 

*svätci biblickí - biblické svätci 

*svätci bratia - bratia svätci 

*svätci českí - českí svätci 

*svätci egyptskí - egyptskí svätci 

*svätci francúzski - francúzski svätci 

*svätci jazdeckí - jazdeckí svätci  

*svätci katolícki - katolícki svätci 

*svätci koptskí - koptskí svätci 

*svätci kresťanskí - kresťanskí svätci 

*svätci maďarskí - maďarskí svätci 

*svätci podľa krajín -  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Saints_by_nationality 

 

*svätci podľa storočí -  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Santos_del_siglo_I 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Santos_cristianos 

 

*svätci pravoslávni - pravoslávni svätci 

*svätci slovenskí - slovenskí svätci 

*svätci v čase rímskeho cisárstva - 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Santos_do_Imp%C3%A9rio_Romano 

 

*svätci 1.st. -  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Santos_del_siglo_I 

 

*svätci 4.st. - pozri Anton Veľký  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:4th-century_Christian_saints 

 

**sväté dieťa - Jezuliatko, Santo niňo 

**sväté divadlo - theatrum sacrum 

**sväté drevo - lignum vitae 

**sväté mestá -  

 

http://translate.google.sk/#en/sk/Holy%20%0Acities 

 

**Sväté mesto - nebeský Jeruzalem alebo kresťanský Rím, centrum cirkvi, sídlo rímskeho biskupa - pápeža; 

pozri Nebeský Jeruzalem (Lurker) 

 

1.starozákonný a novozákonný Jeruzalem 

2.kresťanský Rím 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Saints
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Sv%C3%A4tci_-_v%C3%BDhonky
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Santos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_sv%C4%9Btc%C5%AF_a_mu%C4%8Dedn%C3%ADk%C5%AF_katolick%C3%A9_c%C3%ADrkve
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_sv%C4%9Btc%C5%AF_a_mu%C4%8Dedn%C3%ADk%C5%AF_katolick%C3%A9_c%C3%ADrkve
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Saints_by_nationality
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Santos_del_siglo_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Santos_cristianos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Santos_do_Imp%C3%A9rio_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Santos_del_siglo_I
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:4th-century_Christian_saints
http://translate.google.sk/#en/sk/Holy%20%0Acities
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Lurker v súvislosti s heslom mesto; v stredoveku sa rozlišovalo štvoro Jeruzalemov, ktoré 

symbolizovali štyri štádia tohto mesta v dejinách spásy ľudstva; najprv starozákonné mesto Sijón s 

chrámom (jeruzalemský chrám); druhým Jeruzalemom je cirkev Nového zákona, ktorá pozostáva z 

živých jednotlivých duší a ktorej centrom je Rím (Sväté mesto); v treťom štádiu je Jeruzalem 

živým príbytkom Božím v človeku, čiže Božia obec/Civitas Dei) a je aj príbytkom Panny Márie; 

konečne štvrtým Jeruzalemom je Nebeský Jeruzalem, mesto Zjavenia; na starokresťanských 

obrazoch často proti sebe stoja dve mestá (alebo dva domy); sú to Jeruzalem a Betlehem, ktoré 

odkazujú symbolicky na oba základné prvky, z ktorých sa skladá cirkev: na kresťanov zo Židov 

(židokresťania) a kresťanov z pohanov (pokrstených Rimanov a ď.); už v ranom kresťanstve sa 

stalo Božie mesto (nebeský Jeruzalem) ideálom a stelesňovala ho stavba kresťanského chrámu; 

najmä románska bazilika a gotická katedrála sú mostom medzi príslušným pozemským a 

nebeským mestom; o Svätom meste (nebeskom Jeruzaleme) ako výrazu túžby po večnom živote 

spievajú rôzne duchovné piesne 

 

**sväté pole - campo santo/cintorín 

**sväté prijímanie - pozri apoštolské prijímanie; Kristus ako veľkňaz, hostia, prijímanie pod obojakým 

spôsobom; porovnaj eucharistia 

 

http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-

/staticresults?orderBy=DATING_ASC&page=1&items=14&query=&layout=gridLayout&images

=true&searchFor=data 

http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-

/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&se

archFor=data&page=9 

 

 
 

H. Schedel (grafik): Paus Calixtus II Burgundský (Norimberská kronika, 1493) 

http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&page=1&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&page=1&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&page=1&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=9
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=9
http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/-/staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&searchFor=data&page=9
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P. Subleyras: Sväté prijímanie sv. Bazila (1743) 

 

**sväté prijímanie apoštolov - apoštolské prijímanie 

**sväté rúško - pozri veraikon, mandylion, Veronikine rúško 
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Sväté rúško (Codex Egbert, 980-993) 

 

**sväté schody upomienka na schodisko s dvadsiatimi stupňami, ktoré sa nachádzalo v dome Piláta Pontského, 

ktorý bol súčasne praetoriom; po nich zostupoval Ježiš, keď išiel na súd; podľa legendy schody 

prevezené cisárovnou Helenou do Ríma (trojprúdové schodisko v kostole Santissimo Salvatore 

alla Scala v Lateráne); v čase baroka napodobňované vo všetkých katolíckych krajinách; častý 

prvok pútnických miest (pozri pútnictvo, pustovnícke cesty, Pilátovo praetorium 

 

http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=iw&u=http://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%259B%

25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25AA_%25D7%25A1%25D7

%25A0%25D7%2598%25D7%2594_%25D7%2590%25D7%25A0%25D7%2594&prev=/search

%3Fq%3D%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA-

%25D7%2597%25D7%25A1%25D7%2593%25D7%2590%26hl%3Dsk%26rlz%3D1C1TEUA_e

nSK466SK466&sa=X&ei=ySIvUb7EOsnEtAanrICwDg&ved=0CEAQ7gEwAQ 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scala_Santa 

 

http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=iw&u=http://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%259B%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25AA_%25D7%25A1%25D7%25A0%25D7%2598%25D7%2594_%25D7%2590%25D7%25A0%25D7%2594&prev=/search%3Fq%3D%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%2597%25D7%25A1%25D7%2593%25D7%2590%26hl%3Dsk%26rlz%3D1C1TEUA_enSK466SK466&sa=X&ei=ySIvUb7EOsnEtAanrICwDg&ved=0CEAQ7gEwAQ
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=iw&u=http://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%259B%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25AA_%25D7%25A1%25D7%25A0%25D7%2598%25D7%2594_%25D7%2590%25D7%25A0%25D7%2594&prev=/search%3Fq%3D%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%2597%25D7%25A1%25D7%2593%25D7%2590%26hl%3Dsk%26rlz%3D1C1TEUA_enSK466SK466&sa=X&ei=ySIvUb7EOsnEtAanrICwDg&ved=0CEAQ7gEwAQ
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=iw&u=http://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%259B%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25AA_%25D7%25A1%25D7%25A0%25D7%2598%25D7%2594_%25D7%2590%25D7%25A0%25D7%2594&prev=/search%3Fq%3D%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%2597%25D7%25A1%25D7%2593%25D7%2590%26hl%3Dsk%26rlz%3D1C1TEUA_enSK466SK466&sa=X&ei=ySIvUb7EOsnEtAanrICwDg&ved=0CEAQ7gEwAQ
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=iw&u=http://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%259B%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25AA_%25D7%25A1%25D7%25A0%25D7%2598%25D7%2594_%25D7%2590%25D7%25A0%25D7%2594&prev=/search%3Fq%3D%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%2597%25D7%25A1%25D7%2593%25D7%2590%26hl%3Dsk%26rlz%3D1C1TEUA_enSK466SK466&sa=X&ei=ySIvUb7EOsnEtAanrICwDg&ved=0CEAQ7gEwAQ
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=iw&u=http://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%259B%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25AA_%25D7%25A1%25D7%25A0%25D7%2598%25D7%2594_%25D7%2590%25D7%25A0%25D7%2594&prev=/search%3Fq%3D%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%2597%25D7%25A1%25D7%2593%25D7%2590%26hl%3Dsk%26rlz%3D1C1TEUA_enSK466SK466&sa=X&ei=ySIvUb7EOsnEtAanrICwDg&ved=0CEAQ7gEwAQ
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=iw&u=http://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%259B%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25AA_%25D7%25A1%25D7%25A0%25D7%2598%25D7%2594_%25D7%2590%25D7%25A0%25D7%2594&prev=/search%3Fq%3D%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%2597%25D7%25A1%25D7%2593%25D7%2590%26hl%3Dsk%26rlz%3D1C1TEUA_enSK466SK466&sa=X&ei=ySIvUb7EOsnEtAanrICwDg&ved=0CEAQ7gEwAQ
http://it.wikipedia.org/wiki/Scala_Santa
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G. Galli Bibiena:  Kristus vedený na ukrižovanie (18.st.) 

 

**sväté spoločenstvo/sväté príbuzenstvo - v súvislosti s heslom svätá rodina c: Sväté spoločenstvo, Rodina 

svätej Anny alebo sväté príbuzenstvo; vychádza z neskoro stredovekej legendy, že sv. Anna bola tri 

razy vydatá a v každom manželstve mala dieťa menom Mária, ktoré založilo rodinu; zobrazenie 

sledovalo potrebu uviesť v súlad niektoré odporujúce si tvrdenia evanjelistov o Kristovom 

príbuzenstve; námet sa objavuje v severoeurópskom umení od 15.storočia; zobrazenie Márie a 
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Ježiša s početnými členmi tejto veľkej rodiny; niekedy zobrazená aj Anna so svojimi tromi 

manželmi, rovnako pripojené zobrazenie Alžbety a Jána Krstiteľa; zobrazovania tohto typu 

ukončené závermi Tridentského koncilu; porovnaj  Všetci svätí 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Niederl%C3%A4ndischer_Meister_003.jpg 

 

 
 

Geertgena tot Sint Jans: Sväté príbuzenstvo (lettner, 1495) 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Niederl%C3%A4ndischer_Meister_003.jpg
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L. Cranach st.: Sväté príbuzenstvo (1509) 
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M. de Vos: Rodina sv. Anny (1585) 

 

**Sväté ženy pri hrobe - Zbožné ženy pri hrobe 

svätec biskup - Svätý biskup  

svätená voda - pozri krst (Lurker); svätenie; absolúcia nad hrobom; kropenička   

svätenie - lat. sacramentalia; čes. svátostiny; preklad českého termínu svátostina do slovenského termínu 

svätenie, žehnanie použitý iba z Česko-slovenského slovníka z roku 1979; posvätné úkony, 

ktorými kňazi zaisťujú božiu priazeň (milosť); delí sa na zariekavanie, žehnanie a svätenie; v 

katolíckej cirkvi k takýmto úkonom má oprávnenie iba biskup alebo pápež; pozri svätiny; krizma 

*svätí blázni - jurodiví 

*Svätí nezištní -  angl. Holy Unmercenaries; gréc. Άγιοι Ανάργυροι,/Agioi Anargyroi;  rus. святой 

бескорыстный; epitheton aplikované na rad kresťanských svätcov, ktorí neprijímalio platby za 

dobré skutky; patrí medzi nich liečitelia alebo kresťanskí lekári, ktorí v nápadnom protiklade k 

lekárskej praxi tých čias, liečili chorých bezplatne;  medzi Unmercenaries zaraďovaní: Zenaida a 

Philonella (100), sv. Tryphon (250), mučeník Thalelaeus Unmercenary z Anazarbus v Cilicii 

(284), Kozma a Damián (303),  sv. Pantaleon/Panteleimon (303), sv. Cyrus a Ján (304/ 

311), sv.  Sampson Pohostinný (530), Luka Vojno-Jaseneckij (1961); pozri Hippokratova 

prísaha  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Unmercenaries  

 

*Svätí Unmercenaries - angl. Holy Unmercenaries – „Svätí nezištní“  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Unmercenaries

