
Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo VOŠ – VR     Strana 1 z 39 

voš - vši  

Votan - Odin 

votívna doska - v kresťanskom stredoveku obraz vo forme votívneho daru a na základe sľubu (ex voto) alebo 

ako poďakovanie za vyslyšanú modlitbu; votívna doska bola zavesená na pútnickom mieste alebo 

inde, kde k danej udalosti došlo; bola doplnená textom, často s vyobrazením svätca alebo udalosti; 

votívne dary vo všeobecnosti sú predmety, ktoré súvisia s určitou konkrétne zameranou modlitbou 

alebo jej vyslyšaním, napr. barly, modely lodí, plastiky končatín apod. 

 

http://exhibits.hsl.virginia.edu/antiqua/healercults/ 

 

 

 
 

Sv. Anton patrón chorých na ignis sacer s votívnymi darmi (votívny dar, farebný drevoryt) 

http://exhibits.hsl.virginia.edu/antiqua/healercults/
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Votívny obraz (Sanktuárium Panny Márie Deutstetten, Baden-Württemberg, 1808) 

 

votívna kaplnka - pamätník v podobe kaplnky s oltárom, umiestnený v lodi kostola alebo ako samostatná 

stavba; pozri chantry; votum, votívny 

votívna obeť - votívny dar 

votívna plaketa - z lat. vovere – „sľubovať“,  votum – „sľub“; v grécko-rímskej antike votívna obeť  v podobe 

reliéfneho listu na ktorom je vyrazený jeden alebo niekoľkí bohovia;  dochované  votívne plakety 

majú vysoký obsah zlata, striebra alebo bronzu a majú veľkosť až 30cm;  nejasné a kontroverzné 

bolo použitie  votívnych plakiet; boli buď pribité priamo na stenu alebo pripevnené na maľované 

drevené dosky a potom  zavesené ako ozdoby na chrámové múry, alebo slúžili ako kovanie 

posvätných schránok a svätýň, alebo ako ochranný kryt  sošiek bohov, ktoré boli umiestnené 

v teréne  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Votivblech  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Votivblech
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Strieborná votívna plaketa s Mitrom (rímska pevnosť v Stockstadt,  Aschaffenburg v Dolných 

Frankoch) 
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Strieborná  votívna plaketa s Merkúrom  
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Strieborná votívna plaketa s Herkulom  

 

votívne dielo - všeobecne dielo zasvätené určitému bohu; v súčasnosti umelecké diela zasľúbené bohu 

prostredníctvom cirkvi 
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Hadia bohyňa (votívna soška, fajáns, Kréta, 1600pr.Kr.) 

 

votívny - venovaný jednak pamiatke mŕtveho, jednak venovaný (zvyčajne na základe sľubu - vóta) ako forma 

vďaky, predovšetkým náboženského rázu, snahy dovolať sa pomoci zo strany božských síl; pozri 

donátor (Hall); thesauros, Panna Mária Guadaloupská, asklepion; porovnaj devocionálie  

votívny dar - tiež votívna obeť; dar zasvätený božstvu; jeden alebo viac objektov zobrazených alebo uložených, 

bez zámeru využitia alebo použitia, na posvätné miesto pre široko náboženské účely; tieto 

predmety sú charakteristickým rysom moderných i starovekých spoločností a zvyčajne sú 

vyrobené s cieľom získať priazeň nadprirodzených síl; niektoré votívne obete boli zrejme boli 

vykonané v očakávaní dosiahnutia konkrétneho priania, ale v západných kultúrach bolo 

typickejšie počkať, až bolo  splnené prianie, a až potom ako forma poďakovania poskytnutý dar;  

preto je vhodnejší konkrétny termín ex voto;  pozri votum, Hora krížov; asklepion 

 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Votive_offering (podoby votívnych darov) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Votive_offering
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Votive_offering
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Votívna plaketa (asklepium v Epidaure, 4.st.pr.Kr.) 

 

  
 

Votívny dar Asklepiovi so žiadosťou vyliečiť nohu (pinax, mramor,  1.-2.st.) 
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Votívny dar bohu Sabaziovi v tvare ruky (bronz, 1.-2.st.) 

   

votívny dar Rhombosov - Moschoforos  

votívny portrét - donátorský portrét 

votum - lat. – sľub; v starovekom rímskom náboženstve je votum (mn. č. vota) sľub alebo sľub k božstvu; slovo 

pochádza z príčastia minulého latinského slovesa vovere – „sľubovať“; ako výsledok tejto 

verbálnej činnosti, je votum je tiež ten, ktorý plní sľub; to znamená, že napr. urobil ponuku, sľúbil 

sochu alebo dokonca chrám;  votum je teda prejavom zmluvnej povahy rímskeho náboženstva, je 

vyjednávaním v zmysle: „dávam, aby si dal“  

 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Votum
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Marcus Aurelius skladá votum na chrám Jupitera (basreliéf, 161-180) 
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Vouet Simone - (1649); francúzsky barokový maliar a návrhár, ktorý pomáhal zaviesť taliansky barokový štýl 

do Francúzska; bol prirodzeným študentom - študoval a absorboval všetko, čo sa objavilo v 

prostredí okolo neho: carravaggiovské dramatické svetlo, taliansky manierizmus, farby Paola 

Veroneseho a umenie Carracciho, Guercina a Guida Reniho; Vouetov nový štýl bol zreteľne 

taliansky vďaka rokom štúdia, ktoré strávil v tejto krajine; študoval a žil prevažne v Ríme, kde sa 

barokový štýl v týchto rokoch vyvíjal, ale tiež navštívil Benátky a Bolognu, kde mala svoju 

akadémiu rodina Carracciovcov, Janov a Neapol; ako známy a rešpektovaný umelec sa stal 

prezidentom rímskej Accademia di San Luca, keď ho francúzsky kráľ Ľudovít XIII. zavolal späť 

do Francúzska; v Paríži sa stal osviežujúcou a dominantnou silou, keď maľoval oltárne obrazy a 

alegorické výzdoby pre súkromných mecenášov; jeho ateliér vychoval celú školu francúzskych 

maliarov nasledujúcej generácie, a napriek Vouetovým francúzskym barokovým maľbám si udržal 

od začiatku klasicistickú zdržanlivosť; dá sa porovnať s francúzskymi barokovými umelcami 

Philippom de Champaigne, Nicolasom Poussinom a predovšetkým Charlesom Le Brunom, jeho 

najvplyvnejším žiakom; pozri parížski umelci, barokoví maliari, francúzski maliari barokoví,  

francúzski maliari 17.st., francúzski umelci gobelínov, caravaggisti 

 

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

 

https://www.google.sk/search?q=Vouet+Simone&espv=2&biw=1856&bih=995&tbm=isch&tbo=

u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiHtMnuqZDOAhVoIsAKHQ5FDiwQsAQIHA  

 

 
 

S. Vouet: Múzy Caliopé a Urania (1634) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Vouet
https://www.google.sk/search?q=Vouet+Simone&espv=2&biw=1856&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiHtMnuqZDOAhVoIsAKHQ5FDiwQsAQIHA
https://www.google.sk/search?q=Vouet+Simone&espv=2&biw=1856&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiHtMnuqZDOAhVoIsAKHQ5FDiwQsAQIHA
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S. Vouet: Dávid s hlavou Goliáša (caravaggizmus, 1620-1622) 
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S. Vouet:  Judita s mŕtvym Holofernesom (1600) 

 

 
 

S. Vouet:  Apollo a Múzy (1640)  
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S. Vouet:  Anjeli s nástrojmi utrpenia (detail, 1625) 
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S. Vouet:  Diana (17.st.) 
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S. Vouet: Európa (1590-1649) 
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S. Vouet: Nerovný pár (vanitas, caravaggizmus, 1621) 
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S. Vouet: Sv. Katarína (17.st.) 

 

Vourukhasa - v iránskej mytológii je Vourukhasa svetové more,  uprostred ktorého je hora Alburz a na nej 

rastie strom Gaokerena; z plodov tohto stromu bolo lisovaný božský nápoj Haoma, elixír 

nesmrteľnosti;  meno Gaokerena znamená „volský roh“ alebo „kravské ucho“; zlo sa prirodzene 

pokúsilo zničiť tento životodarný strom a stvorilo jašteričku alebo žabu, ktorá ho ohrozuje; raslinu 

Gaokerena  chráni desať rýb Kara a somár s deviatimi ústami a šiestimi očami; na stromu 

Gaokerena sedí vták Simurgh, podobný európskemu Fénixovi 

 

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

http://www.scovetta.com/projects/knowledge/wiki/ae/Simurgh.html  

http://www.mythologydictionary.com/gaokerena-mythology.html 

  

*voz - pozri karosa, trojka, koč, breik, faetón, brička, karosa, drožka, dostavník, furmanský voz, karoséria 

 

http://gigeoju.eklablog.com/les-embarras-de-paris-a107827220?noajax&mobile=1 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gaokerena
http://www.scovetta.com/projects/knowledge/wiki/ae/Simurgh.html
http://www.mythologydictionary.com/gaokerena-mythology.html
http://gigeoju.eklablog.com/les-embarras-de-paris-a107827220?noajax&mobile=1
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J. Brueghel st.: Krajina s vozmi (1603) 

 

 
 

A. P. van de Venne: Letná krajina s konským povozom (1625) 
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J. A. Klein: Rakúski roľníci s koňom a košom  s Viedňou v diaľke (štúdia, 1816-1818) 

 

 
 

J. A. Klein: Maďarský povoz (1812) 
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J. A. Klein: Tirolský voz (1849) 

 

 
 

J. Thomson: Postrekovanie ulice vodou z water cartu (woodburytypia z cyklu Pouličný život v 

Londýne, 1877) 
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J. Thomson: Verejné dezinfikovanie (woodburytypia z cyklu Pouličný život v Londýne, 1877) 
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J. Thomson: William Hampton. Londýnski nomádi (woodburytypia z cyklu Pouličný život v 

Londýne, 1877) 
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J. Thomson: „Lietajúci smetiari“ (woodburytypia z cyklu Pouličný život v Londýne, 1877) 
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J. Thomson: Lacné ryby zo St Giles! (woodburytypia z cyklu Pouličný život v Londýne, 1877) 
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J. Thomson: Jahody! Všetky zrelé! (woodburytypia z cyklu Pouličný život v Londýne, 1877) 
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J. Thomson: „Liatinový Billy“ (woodburytypia z cyklu Pouličný život v Londýne, 1877) 

 

*„voz bláznov“ - alegorický námet dobových bláznovstiev, t.j. nerestí, obdoba lode bláznov; pozri Fortuna 
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H. G. Pot: Fortutin voz bláznov  (1637) 

 

*voz dvojkolesový - pozri biga, triga, kvadriga; tonga; rikša 

*voz furmanský - furmanský voz 

*voz horiaci - ohnivý voz 

*voz nebeský - nebeský voz  

*voz ohnivý - ohnivý voz  

*voz pretekársky - pretekársky voz  

*voz pretekársky rímsky - rímsky pretekársky voz 

*voz slnečný - slnečný voz 

*voz praveký - praveký voz  

Vozataj z Delf - objavený r. 1896 francúzskymi archeológmi; prvá nájdená bronzová socha v Delfách; je vysoká 

až 180cm, čiže sa jedná o životnú, ba skôr vzhľadom k nižšej výške ľudí tej doby, o nadživotnú 

veľkosť; vozataj je z bronzu, obsahuje aj medené časti; oči má z bieleho smaltu a v zreniciach 

ónyx; zachovala sa celá postava;  dnes je spojená, no pri vykopaní bola  rozlomená v páse; chýba 

iba ľavá ruka; okrem sochy postavy sa pri nej našli aj uzda, úlomky ojí a zadné nohy koňa; 

staroveký nápis na podstavci sochy informuje, že ju daroval istý Poluzalos zo Syrakúz; toto meno 

sa stalo kľúčom ku objasneniu pôvodu sochy; Polyzalos mal slávneho brata, syrakúzskeho tyrana 

Gelóna; bývalý veliteľ jazdectva sa v roku 491 pr.Kr. vyhlásil za samovládcu; býval slávnym 

dostihovým jazdcom a dokonca v roku 488 pr.Kr. zvíťazil na olympijských hrách; keď o 10 rokov 

neskôr zomrel, jeho brat dal odliať sochu z bronzu na jeho počesť a poslal ju ako dar do Delf; 

vytvoril ju sochár Sotades z Thespiai, dôležitého mesta v južnej Boiótií, ktorého zvyšky vidno 

dodnes pri dedine Erimokastro; jemné črty vozataja kladú otázku, či sa skutočne jedná o sochu 

tyrana a veľkého vládcu, alebo skôr ide iba o pohoniča a za ním stála ešte ďalšia socha, ktorá sa s 

ním viezla 

 

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

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charioteer_of_Delphi
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Sotades z Thespiai: Vozataj z Delf (bronz, 478-4745 pr.Kr.) 

 

Völsung - starej nórčine Vǫlsungr; v severskej mytológii bol kráľ Völsung synom Rerira, ktorý bol synom  Sigi 

(Rerir bol predchodca Völsung rodu a vo Völsunga sága jeden zo synov boha Odina); do Völsung 

klanu (Vǫlsungar) patril aj dobre známy nórsky hrdina Sigurd;  kráľ Völsung bol zavraždený 

gótskym kráľom Siggei a neskôr pomstený jedným zo svojich synov Sigmundom a dcérou Sign, 

vydatou proti svojej vôli za Siggeira; cyklus Völsung tvorí niekoľko legiend severskej mytológie, 

zaznamenaných prvýkrát na Islande počas stredoveku; pôvodné islandské  príbehy boli významne 

rozšírené vo  škandinávskom folklóru pravdepodobne pred tým, než existovali úplne samostatne; 

Völsung bol pravnuk samotného boha Odina a to bol Odin  a jeho choť Frigg, ktorí zabezpečili, 

aby sa narodil; Völsungovi rodičia (otec Rerir a jeho žena) pqanovali v HIunalandu (oblasti 

obývanej Frankami, zvanými Hugones); kráľovná nemohla mať deti nemohla mať deti, kým im 

bohyne Frigg neposlala po obryni Hjod v podobe vrany jablko plodnosti;  Völsungov otec, Rerir 

krátko potom zomrel, ale jeho žena bola tehotná šesť rokov, kým nezistila, že zomrie; preto 

prikázala vybrať dieťa cisárskym rezom,  operáciou, ktorá v tom čase stálo život matky; Völsung 

bol silné dieťa a pobozkal svoju matku predtým, ako zomrela; okamžite bol vyhlásený za kráľa 

Hunalandu a keˇf vyrástol, zobral si za ženu obryňu Hjod; spolu oni mali desať synov a jednu 

dcéru, vrátane dvojčiat, dcéry Sign a Sigmunda, najodvážnejšieho a najkrajšieho zo synov;  
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Völsung si postavil veľkú halu, v strede ktorej stál veľký dub zvaný Barnstokkr; čoskoro prišiel 

gótsky kráľ Siggeir a pýtal si ruku Völsungovej dcéry Sign; Völsung v a jeho synovia súhlasili, ale 

Sign nebola nadšená;  veľká svadba sa konala v sále, keď sa náhle objavil cudzinec; bol to vysoký 

muž s jedným okom (pozri Mímirova studňa), v skutočnosti prestrojený boh Odin; pristúpil 

stromu a zaťal  do neho svoj meč (Gram); všetkým povedal, že je určený muži, ktorý ho dokáže 

uvoľniť, a potom zmizol; všetci svadobčania sa pokúšali vytiahnuť meč, ale iba Sigmund uspel, a 

urobil tak bez námahy; ženích Siggeir, jeho švagor, ponúkol trojnásobok jeho váhy v zlate,  ale 

Sigmund opovržlivo odmietol; tým hrozne nahneval Siggeira, ktorý prisahal, že jedného dňa meč 

bude jeho a prisahal pomstu celej rodine  Völsung; rýchlo odišiel zo svadobnej hostiny a vrátil sa 

domov druhý deň; než odišiel, pozval Völsungs skončiť svadobnú slávnosť u seba; o tri mesiace 

neskôr kráľ   Völsung a jeho synovia priplávali do krajiny Siggeira;  Signy ich varovala, že jej 

manžel ich plánuje prepadnúť, ale  oni sa odmietli vrátiť, načo Sign plakala a prosila, aby išli 

domov; čoskoro boli napadnutí Siggeirovou armádou; kráľ Völsung padol a jeho desať synov bolo 

zajatých a postupne zabitých Siggierovou matkou premenenou na vlčicu;  až na Sigmunda; pozri 

Sigmund, Seggir, premena (mágia) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lsung  

 

Völundr - v starej nórčine Völundr alebo Velentr; protogermán. Wēlandaz od Wela-nandaz – „osvietený + 

statočný“; v starej angličtine Weland; v starej vysokej nemčine Wiolant;  tiež Wieland, Wayland, 

Velentr, Velent; legendárny majster kováč (ekvivalent Hefaista a Vulkána z antickej mytológie); 

vykoval drôtenú košeľu pre gótskeho hrdinu Beowulfa, z rovnomennej epickej básne od 

anonymného  anglosaského básnika (10.-11.st.); Wayland vyrobil  magický meč Gramr (trest), 

ktorým zabil vo Völsunga ságe z 13.st. hrdina Sigurd draka Fafnira; podľa rôznych literárnych 

prameňov je tento meč v Niebelungoch známy ako Balmung a  vo Wagnerovej opere „Prsteň 

Nibelungov“ ako Nothung;  kováč Völundr vystupuje v  básni Völundarkviða zahrnutej v 

Poetickej Edde a básni Thidrekssaga z 13.st.; v básni Thidrekssaga na dvor ničomného jutského 

kráľa Niduga prichádza kováč Völundr, lebo uteká pred škriatkami, od ktorých sa získal tajomstvá 

kováčskeho remesla a dá sa na kráľovom dvore najať ako čašník; keď raz umýval nože v mori, 

jeden stratil a vyrobil iný; keď kráľ tento nôž použil, zistil, že dokáže preniknúť nielen do jedla, 

ale aj do drevenej dosky; chcel vedieť, kto dokázal vyrobiť tak dobrú oceľ; kráľovský kováč 

Ämilias žiarlil na Völundra a vyzval ho na súťaž; Ämilias mal vyrobiť brnenie a Völundr meč, 

ktorý brnením prenikne; Völundr vykoval meč Mimung (v preklade „Ako maslo“) a Ämilias 

prilbu; súboj vyhral Völundr, ale kráľ ho dal ochromiť, aby  nestratil dobrého kováča; rozzúrený 

Völundr sa mu odplatil tým, že zabil oboch kráľovských synov a ich lebky vsadil do zlatých 

pohárov určených pre kráľovský dvor;  okrem toho znásilnil kráľovskú dcéru Bodvild, ktorú 

omámil medovinou  a ktorá porodila potom Wudga;  podľa básne Völundarkviða bol Völundr 

synom laponského kráľa, ktorý maal ešte dvoch synov Egila a Slagfiðra; podľa jednej verzie traja 

bratia žili s tromi valkýrami menom Ölrún, Hervor alvitr (Hervor vševedúca) a Hlaðguðr svanhvít 

(Hlaðguðr biela labuť); po deviatich rokoch Valkýry opustili svojich milencov Egila a Slagfiðra a 

už nikdy sa nevrátili;  v inej verzii si  Völundr (Wayland) si vzal Labutiu pannu  Hervor a mali 

syna Heima, ale  aj Hervor neskôr Völundra opustila; v oboch verziách ho opustila s prsteňom, 

podľa ktorého Völundr vytvoril sedemsto duplikátov; raz kráľ Niðhad prekvapil Völundra 

v spánku a prerezal mu šľachy (angl. hamstringing);  potom ho uväznil na ostrove Sævarstöð; tam 

bol nútený falšovať výrobky pre kráľa; prsteň Völundrovej ženy Hervor dostala kráľovská dcéra 

Bodvild, kráľ si zobral Völundrov meč Mimung; z pomsty Wayland zabil  kráľovských synov, keď 

ho tajne navštívili, a z ich lebiek vytvoril poháre, z ich očí šperky a brošňu z ich zubov; poháre 

poslal kráľovi, drahokamy kráľovnej a brošňu  kráľovej dcére Bodvild; podľa jednej verzie očaril 

brošňou šperkmi dvor a zviedol kráľovskú dcéru a mal s ňou dieťa; podľa inej ju opil medovinou 

a znásilnil, keď za ním prišla dať si prsteň jeho ženy opraviť a splodil s ňou syna; potom utiekol 

pomocou krídiel, ktoré i vyrobil z peria vtákov; na franskej rakve z 8.st. je zobrazený Völundr 

alebo jeho brat ako chytá vtáky; pozri germánski bohovia, bohovia kováčstva, stredoveké legendy, 

mečiari, mytologické meče 

 

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

 

https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lsung
https://en.wikipedia.org/wiki/Wayland_the_Smith
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Kováč Wayland na čelnej doske franskej rakvy (slonovina, 8.st.)  

 

 
 

Wilhelm von Kaulbach: Wieland uniká na krídlach (ilustrácia, 1848) 
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F. K. Basler-Kopp: Kováč Völundr (detail, pastel, 19.-20.st.) 

 

vôl - spolu s oslom v staroveku opovrhované zviera (vôl ako skrotený býk bol darom Prométhea ľudstvu); vôl sa 

objavuje v kresťanstve v motíve narodenia Pána; v alegóriách ako Patientia - Trpezlivosť; vôl je  

atribútom Tomáša Akvinského; v apokalyptických bytostiach predstavuje evanjelistu Lukáša; 

umení pozri volská krv, volská žlč, volské oko, volské okno; jednorožec (www); bustrofedon 

(Heriban); atribúty, symboly, alegórie a prirovnania; zviera; hovädzí dobytok v umení 

 

Hall: vôl alebo býk, ktorý symbolizuje Lukáša, je obetné zviera a obeťou kňaza Zachariáša; tou sa 

začína Lukášovo evanjelium; preto podľa stredovekých komentátorov je Lukáš symbolizovaný 

týmto zvieraťom 

 

-vôl bol obetným zvieraťom Židov,  lebo obetu býka im zákon zakazoval 

 

-v súvislosti s heslom Jezuliatko: Jezuliatko v motíve Narodenie Pána s postavami, okrem iných aj 

zvieracími (na raných reliéfoch sarkofágoch v Ríme a Milánu sa osol a vôl objavujú priamo ako 

atribúty Jezuliatka, čo má zrejme hlbší cieľ, ako vyvolať atmosféru chlieva: vôl pozná svojho 

hospodára a osol jasle svojho pána; Izaiáš 1,3); Izidor Sevillský ide vidí vo volovi symbol 

židovského národa a oslovi pohanstva 

-v starovekom Izraeli vôl bol najcennejším zvieraťom, aké mohol jeden človek  vlastniť; v biblii sa 

páíše, že Boh zakázal Izraelitom ísť do Egypta nakúpiť kone, takže vôl bol zvieraťom používaným 

pri oraní a otáčaní mlyna alebo na veľmi ťažkú prácu; ukradnúť mužovi vola bolo ako ukradnúť 

mu živobytie (Exodus 22,1; 22,9); bol to jeho najcennejší majetok, popri jeho zamestnancoch a 

jeho manželke; hebrejské slovo ׁשֹור  v preklade znamená „býk, býček, vôl, krava“; aj keď je kôň je 

veľké, silné, svalnaté zviera spojené s bojovaním, vôl je veľké, silné, svalnaté zviera spojené so 

prácou, výrobou a rastom bohatstva; všetky tieto vlastnosti je samozrejme potrebné chápať v 

duchovných aspektoch; ak chýbajú kone, potom nie sú žiadne duchovné bitky; ak chýba vôl, 

neexistuje žiadny duchovný rast; obe tieto mohutné zvery predstavujú duchovnú horlivosť slúžiť 

Bohu, jeden vo funkcii duchovného boja, a druhý vo funkcii služby ako Bohu a blížnym; všetci 

ľudia, ak sú skutočne horliví v službe Bohu, majú v sebe rôzne prvky charakteru koní a volov 

 

http://www.sunsigns.org/ox-animal-totem-symbolism-meanings/  

 

http://www.sunsigns.org/ox-animal-totem-symbolism-meanings/
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http://www.iswasandwillbe.com/The_Spiritual_Significance_Of_The_Ox_In_Scripture_Part_One.

php  

 

 
 

Mních Pantaleone: September (mesačný obraz a zverokruhové znamenie Váhy, dlážková mozaika 

katedrály v  Otranto, Taliansko, 1163 - 1165) 

 

http://www.iswasandwillbe.com/The_Spiritual_Significance_Of_The_Ox_In_Scripture_Part_One.php
http://www.iswasandwillbe.com/The_Spiritual_Significance_Of_The_Ox_In_Scripture_Part_One.php
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J. de Backer: Narodenie (pol. 16.st.) 
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Bramantino: Klaňanie pastierov (1500-1535) 
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H. Brosamer: Hostina v dome bohatého farizeja (drevoryt, 1520-1554) 
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G. Salmon:  Chytenie Geryonových volov v Erythii (drevoryt, 1528) 
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K. Dujardin: Kováč podkúva vola  (1650) 
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V. Rutkay-Nedecký: Jeseň (1940-1949) 

 

 
 

M. Benka: Miloňovice - Jeseň (1917) 
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vôľa Božia - lat. voluntas Dei; najvyšší princíp, ktorý má usmerňovať vnútorný život človeka (Matúš 6,10; 

6,33); pozri korunovačný rituál 

vôňa - pozri flakón 

vpich brázdený - brázdený vpich 

vpravo - pozri pravý/doprava 


