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Abstract: University professor Mikulás Russnák, STD left after him 

extensive theological work. Among his work is one of the most extensive 
and most important series his liturgical work. In this work he processed 
the whole extensive field of liturgics in the context of the Byzantine rite. 
Structure of each work starts with the Holy Scripture, continues with de-
scription of its organic development till the time of writing of particular 
work. Precious thing about the whole liturgical work of Mikulá✝ Russnák 
is also constructive criticism in the areas, where Byzantine liturgical 
discipline was neglected. 
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✞lánok uverejnený z príle✟itosti 130. výro✠ia narodenia prof. ThDr. 

Mikulá✡a Russnáka (1878-2008). 
 
145/7 Disciplina genuflectendi Eclesiae Catholicae iuxta Ritum 

Orientalem, Fragopoli, 1938, str, 176. 
Kniha je napísaná v latin✠ine. 
Autor vo svojom diele v poriadku pok☛aknutia pod☛a byzantského 

obradu odpovedá na tvrdenie, ✟e Východ nikdy nek☛aká, ✠o je pod☛a 
skuto✠nosti, aj autora, extrém. Preto podáva poriadok pok☛aknutia 
a modlitieb na kolenách dôkladne vypracovaný z ka✟dého h☛adiska. 
Dielo vo v✡etkých svojich súvislostiach je aktuálne aj dnes, ba jeho ak-
tuálnos☞ aj vzrástla. Byzantský katolícky obrad sa prená✡a v televíznych 
prenosoch ako od katolíkov byzantského obradu tak aj od pravosláv-
nych byzantského obradu. 

Právom budí záujem vernosti iný spôsob prejavenia úcty po✠as bo-
hoslu✟ieb, ne✟ na a aký je zvyknutý. Po✠as rôznych televíznych preno-
sov komentár tejto otázky sa nedotkol. Okrem prenosov v televízii kres-
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✁ania katolíci, ale aj protestanti, sa zú✂ast✄ujú bohoslu☎ieb pri rozli✂ných 
príle☎itostiach odpustov a rodinných osláv a vnímajú rozdiel. 

Ako samozrejmá nie je táto disciplína k✆akania ani pre samotných 
nosite✆ov byzantského obradu. 

Vo vä✂✝ine prípadov v latinskom obrade vnímajú pok✆aknutie, kým 
vo vlastnom obrade vä✂✝inou úklon. 

Aktuálnos✁ diela, spozna✁ disciplínu pok✆aknutia na Východe pre jej 
vlastných príslu✝níkov ostáva stále nezmenená. 

 
Obsah diela: 
Úvod 
§ 1. Disciplína pok✆aknutia na Východe z historického h✆adiska. 
§ 2. Pok✆aknutie je rozumný cirkevný spôsob úcty. 
§ 3. Disciplína pok✆aknutia z h✆adiska psychologickej zákonitosti. 
§ 4. Disciplína pok✆aknutia vo svetle kánonov Východnej Cirkvi. 

 I. Zákony k poriadku pok✆aknutia nestranne: 
a. Starobylý vývin kánonov pokánia. 
b. Kánony k rozumnému sláveniu nede✆ného poriadku. 
c. Kánony, upravujúce nede✆ný pôstny poriadok. 

 II. Kánony o pok✆aknutí uprostred vývinu: 
a. Kánony poriadku pok✆aknutia, ktoré platia v Cirkvi 
v✝eobecne 
b. Kánony partikulárne. 

§ 5. Pok✆aknutia, osvetlené z liturgického h✆adiska: 
a. V✝eobecný liturgický poriadok. 
b. ✞peciálny liturgický poriadok o pok✆aknutiach. 

§ 6. Pok✆aknutie z pastorálneho h✆adiska. 
§ 7. Pok✆aknutie z praktického h✆adiska: 

a. Prax pok✆aknutia z vlastného h✆adiska. 
b. Ka☎dodenná rozdielna prax v pok✆aknutiach 
u východných: 

I. Svedectvo Alexija Lavrova, ruského protopresbytera. 
II. Svedectvá iných ve✆kých Rusov. 

§ 8. Záver, vyvodený v predstihu. 
§ 9. Závere✂né tézy o pok✆aknutiach. 
 Zoznam kánonov, citovaných v diele Zoznam diel svätých Otcov. 
 Zoznam kníh. 
 Obsah. 
 
146/10 De modo agendi nostrorum in libando Sacrum, Frago-

poli, 1942, str. 145 
Kniha je napísaná v latin✂ine. 
Autor po 42 rokoch k✄azstva a ✝túdia, ako aj v rôznych cirkevných 

úradoch v pre✝ovskej eparchii, poukazuje na negatíva pri vykonávaní 
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eucharitickej obety. Na základe platných liturgických predpisov a ich 
konfrontácie s praxou, pohý✁a k✁azov k vernému zachovaniu liturgic-
kých predpisov. Nepoukazuje len na laxnos✂ niektorých, ale aj na ✄kru-
pulóznos✂, napr. pri vyslovovaní slov premenenia. Ústredným motívom 
celého diela je snaha autora privies✂ obidve skupiny k prirodzenému, 
dôstojnému, presnému a sláveniu sv. liturgie, ako extrémy nemajú mies-
to. 

Obsah: 
Úvod. 
Potreba prejedna✂ spôsob liturgického slávenia k✁azov. Úvodné 

princípy. 
I. ☎as✂ ✆ Vonkaj✝ie po✞iadavky liturgického slávenia. 
 § 1. Zákon o cirkevnom odeve, alebo talári ✆ reverende. 
 § 2. O obmedzených mo✟nostiach oblieka✂ sväté rúcho. 
II. ☎as✂ ✆ Vnútorné po✞iadavky k slú✞eniu. 
A. V✄eobecné poznámky. 
 § 1. O vonkaj✄ej príprave k✁aza. 
 § 2. O vonkaj✄ej polohe tela. 
 § 3. O tóne po☎as celebrácie. 
 § 4. O cirkevnej duchovnosti. 
B. ✠peciálne poznámky. 
 § 1. Svätá liturgia je opravdivá obeta. 
 § 2. O náhlivých celebrantoch sv. liturgie. 
 § 3. O pomalých a roztr✟itých celebrantoch. 
 § 4. Svätá liturgia sa má slú✟i✂ vá✟ne a vzne✄ene. 
 § 5. Svätá liturgia sa slú✟i pre spásu na✄ej du✄e. 
 § 6. O gestách celebranta. 
C. Vlastné poznámky k sú☎asnému celebrovaniu. 
 § 1. Obvyklý vstup k ceremoniálnym princípom. 
  a. Poznámky k proskomídii. 
 § 2. O príprave baránka a partikúl (☎astíc) v proskomídii. 
 § 3. O opatrnosti pri kvapke vody zmie✄anej s vínom. 
  b. Poznámky k svätej liturgii. 
 § 4. O ve✡kom vchode. 
 § 5. O spôsobe pohybovania aerom po☎as Symbolu viery. 
 § 6. Spôsob konsekrácie. 
 § 7. Modlitba k Svätému Duchu pred epiklézou. 
 § 8. Sväté prijímanie a denná prax. 
 § 9. O prijímaní veriacich. 
 § 10. Robí sa krí✟ pri speve Spasi Bo✞e?  
  § 11. O purifikácii svätých nádob. 
 § 12. O purifikácii cibória. 
 § 13. O svätostánku, kde sa uchováva najsvätej✄ia Eucharistia. 
 § 14. O partikulách a o ablúcii. 
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 § 15. O prepustení. 
 § 16. V✁akyvzdávanie po svätej liturgii. 
 § 17. O prosbách na rôzne úmysly. 

§ 18. Záver. 
 
147, 148/ 73, 74 Festum Regnis Christi et Orientales, Fragopo-

li, 1935, str. 529 
Autor napísal dielo v latin✂ine. Nemá ✄iaden úvod, hne✁ sa pí☎e o 

téme. Dielo je rozdelené na dve ✂asti. Obsahujú 47 paragrafov a abe-
cedný zoznam pojmov cirkevnoslovansky. 

Prvá ✂as✆ zostavená zo ☎iestich paragrafov je úvodom k problemati-
ke a k jej pochopeniu. 

Druhá ✂as✆ je zostavená z 37 paragrafov. Je nosnou a vy✂erpávajú-
cou zlo✄kou diela. Autor v druhej ✂asti uvádza v☎etky texty byzantského 
obradu, kde je aj zmienka o Kristovi Krá✝ovi, ale aj o presvätej Bohoro-
di✂ke, ako krá✝ovnej. 

 
Obsah diela: 
 § 1. Sviatok Krista Krá✝a v Západnej Cirkvi. 
 § 2. Titul ✞Kristus Krá✝✟ a východní. 
Prvá ✂as✆ 
 § 3. Titul ✞Boh Krá✝✟ v Starom zákone. 
 § 4. Zvýraznený titul Boh ✞Krá✝ Izraela✟. 
 § 5. Titul ✞Bo✄ie krá✝ovstvo✟ v ✄almoch. 
 § 6. Titul ✞Bo✄ie krá✝ovstvo✟ v Starom a Novom zákone. 
Druhá ✂as✆ 
 § 7. Titul ✞Krá✝✟ v byzantských liturgických knihách. 
 § 8. Forma pojmu ✞Krá✝✟ v praxi byzantskej liturgie. 

§ 9. U✄ívanie termínu ✠Krá✡☛ v iných (nebyzantských) východ-
ných liturgických knihách. 

 § 10. U✄ívanie termínu ✞Bo✄ie alebo Kristovo Krá✝ovstvo✟.  
 § 11. Pojem ✠Krá✡☛ pou✄ívaný vo svätých liturgiách. 
  1. sv. Jána Zlatoústeho 
  2. sv. Bazila Ve✝kého 
  3. vopred posvätených darov 

§ 12. Tie isté tituly v textoch vysluhovania svätých sviatostí 
a svätenín: 

  a. sviatosti  
b. sväteniny. 

 § 13. Výskyt na☎ich uvedených pojmov v ☞asoslove. 
§ 14. Výskyt titulu ✞Krá✝✟ v ✄altároch, ktoré sú vo východných li-
turgických knihách. 

 § 15. Výskyt termínu ✞Krá✝✟ v knihe Oktoich: 
a. v prvom hlase     
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b. v druhom hlase     
c. v tre✁om hlase     
d. vo ✂tvrtom hlase     
e. v piatom hlase 
f. v ✂iestom hlase 
g. v siedmom hlase 
h. v ôsmom hlase 

§ 16. Výskyt termínu v bohoslu✄obnej knihe Triod. 
§ 17. Výskyt titulu ☎Kristovo Krá✆ovstvo✝ v bohoslu✄obnej knihe 
Pôstny Triod. 
§ 18. Výskyt termínu v bohoslu✄obnej knihe Kvetný Triod. 
§ 19. Výskyt termínu v hodinkách Kvetnej nedele a iných sviatkov, 
predchádzajúcich, alebo nasledujúcich po nej: Lazárova sobota 
a prvé tri dni ve✆kého tý✄d✞a. 
§ 20. Výskyt termínu v offíciu od svätého Trojdenia a✄ po stred Pä✁-
desiatnice. 
§ 21. Výskyt termínu v offíciu od IV. tý✄d✞a Pä✁desiatnice a✄ po 
ukon✟enie Kvetného Triodu. 
§ 22. Výskyt termínu ☎Krá✆✝ v knihách Miney. 
§ 23. Výskyt termínu Kristovo krá✆ovstvo od 1. septembra do 20. 
septembra. 
§ 24. Výskyt termínu v knihe Minea na september. 
§ 25. Výskyt termínu v knihe Minea na október. 
§ 26. Výskyt termínu v knihe Minea na november. 
§ 27. Výskyt termínu v knihe Minea na december. 
§ 28. Výskyt termínu v dennom pravidle od Nedele Otcov do 6. ja-
nuára, sviatku Bohozjavenia. 
§ 29. Výskyt termínu v knihe Minea na január. 
§ 30. Výskyt termínu v knihe Minea na február. 
§ 31. Výskyt termínu v knihe Minea na marec. 
§ 32. Výskyt termínu v knihe Minea na apríl. 
§ 33. Výskyt termínu v knihe Minea na máj. 
§ 34. Výskyt termínu v knihe Minea na jún. 
§ 35. Výskyt termínu v knihe Minea na júl. 
§ 36. Výskyt termínu v knihe Minea na august. 
§ 37. Výskyt termínu Kristovo Krá✆ovstvo v knihe Spolo✟ná Minea. 
§ 38. Pojem Krá✆ovstva v súkromných pobo✄nostiach, ospevovaný 
veriacimi. 
§ 39. Nový argument pre pojem ☎Kristus Krá✆✝ vybraný z denného 
východného pravidla, kde sa Presvätá Bohorodi✟ka Panna Mária os-
pevuje ako ☎Krá✆ovná✝. 
A. Bohorodi✟ka ospevovaná ako Krá✆ovná vo svätej liturgii. 
B. Bohorodi✟ka nazvaná ako Krá✆ovná v knihe Horologion ✠ ✡asos-
lov. 
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C. Bohorodi✁ka nazvaná ako Krá✂ovná v ✄almoch. 
D. Bohorodi✁ka nazvaná ako Krá✂ovná v knihe Oktoich: 

a) v prvom hlase,   e) v piatom hlase, 
b) v druhom hlase,   f) v ☎iestom hlase, 
c) v tre✆om hlase,   g) v siedmom hlase. 
d) vo ☎tvrtom hlase, 

E. Bohorodi✁ka oslavovaná ako ✝Krá✂ovná✞ bohoslu✄obnej knihe 
Pôstny Triod. 

F. U✄ívanie termínu ✝Krá✂ovná✞ v bohoslu✄obnej knihe Kvetný 
Triod. 

G. U✄ívanie termínu ✝Krá✂ovná✞ v knihách Mineí pod✂a mesiacov: 
I. September  V. Január  IX. Máj 
II. Október   VI. Február  X. Jún 
III. November  VII. Marec  XI. Júl 
IV. December  VIII. Apríl  XII. August 

H. Bohorodi✁ka, ospevovaná ako ✝Krá✂ovná✞ v Spolo✁nej Minei. 
I. Bohorodi✁ka, ospevovaná ako ✝Krá✂ovná✞ v ✂udových nábo✄en-

ských pies✟ach. 
§ 40. Encyklika pápe✄a Pia XI. ✝Quas primas✞ a východní. 
§ 41. O záväznosti encykliky ✝Quas primas✞, pre východných. 
§ 42. Sviatok Krista Krá✂a a východní. 
§ 43. Ofícium sviatku Krista Krá✂a v latinskej cirkvi. 
§ 44. Kompetentné fórum zavies✆ sviatok Krista Krá✂a u východných. 
§ 45. Plán, kedy slávi✆ sviatok Krista Krá✂a u východných. 
§ 46. Hodnoverné argumenty z ofícia k plánu slávenia Krista Krá✂a. 

Vynikajúcich  
hodnoverných argumentov z ofícia k oslave Krista Krá✂a je priam 

hojnos✆. 
§ 47. Kedy sa bude sviatok Krista Krá✂a slávi✆ u východných. 
Citované dielo nestratilo svoju aktuálnos✆ ani dnes. Vo farnostiach 

sa sviatok Krista Krá✂a uplat✟uje trojako: niekde sa vôbec neslávi, inde 
sa slávi poslednú októbrovú nede✂u, inde zas spolu s latinským obra-
dom piatu nede✂u pred Vianocami. 

Ak by pre byzantský liturgický kalendár mal sp✠✟a✆ obdobnú úlohu, 
ako v latinskom obrade, tak koniec liturgického roka je 31. august, tak 
nede✂a Krista Krá✂a najvhodnej☎ie by bola poslednú nede✂u v auguste. 

Samozrejme, pod✂a pôvodnej byzantskej liturgickej disciplíny svia-
tok Krista Krá✂a nie je v liturgickom roku. Nespomína ho ani CCEO, 
platný od 1. X. 1991 pre v☎etky východné Cirkvi. 

 
149/ 75 Breviarum Orientalium, Fragopoli, 1933, str. 278 
Podnet na napísanie diela Breviarum Orientalium dostal autor na 

Velehrade z príle✄itosti unionistických dní. Napriek ú✁asti zástupocv na 
kongrese východných katolíkov zaznievala len pod✂a západného po-
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riadku. Pre spoznanie denného ofícia v byzantskom obrade napísal au-
tor svoje dielo. 

Tvorí ho 44 paragrafov, iné ✁lenenie v tomto diele nie je. 
Úvod 
 § 1. Breviarum ako ✂terminus technicus✄. 
 § 2. Rozumnos☎ bo✆ského ofícia. 
 § 3. Cirkevné knihy obsahujúce bo✆ské ofícium. 
 § 4. Rozumnos☎ rozdelenia bo✆ského ofícia na ✁asti. 
 § 5. Vnútorný charakter bo✆ského ofícia. 
 § 6. Krátky za✁iatok historického vývoja. 
 § 7. Autori ofícia pre Východnú katolícku cirkev. 

§ 8. Autori ofícia pre východných ✝ nie sú ✞peciálne autori zjed-
notenej katolíckej Cirkvi. 

 § 9. Literatúra k vývoju Breviára. 
 § 10. Bo✆ské ofícium a kánony katolíckej Cirkvi. 
 § 11. Bo✆ské ofícium a nariadenia cisárov (v opise). 
 § 12. Vnútorný osoh bo✆ského ofícia. 
 § 13. V✞eobecné alebo spolo✁né ustanovenia. 
 § 14. ✟peciálne ✁asti bo✆ského ofícia. 
 § 15. Jednoduchý poriadok bo✆ského ofícia. 
 § 16. Poriadok ve✁ierní: 
  A. Poriadok malej ve✁ierne. 
  B. Poriadok ka✆dodennej ve✁ierne. 
  C. Poriadok ve✠kej ve✁ierne. 
   Poriadok pove✁erí: 
  A. Poriadok malého pove✁eria. 

B. Poriadok ve✠kého pove✁eria. 
 § 17. Poriadok polno✁nice: 
  A. Poriadok ka✆dodennej polno✁nice. 
  B. Poriadok sobotnej polno✁nice. 
  C. Poriadok nede✠nej polno✁nice. 
 § 18. Poriadok utierne: 
  A. Poriadok malej utierne. 
  B. Poriadok ve✠kej utierne. 
 § 19. Poriadok hodiniek: prvej, tretej, ✞iestej a deviatej. 
 § 20. Abecedný zoznam liturgických termínov. 
 § 21. Sú✁asná prax bo✆ského ofícia: 
  I. Nede✠né a sviato✁né dni slávené verejne: 
  a. v katedrále, 

b. vo farských chrámoch, 
   c. v klá✞toroch. 
 II. Tý✆denné alebo v✞edné dni rie✞ené: 

a. v katedrálnych chrámoch, 
b. vo farských chrámoch, 
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c. v klá✁torných chrámoch. 
 III. Poznámky k liturgickému sláveniu hodiniek v praxi. 
§ 22. O záväznosti zachova✂ liturgické predpisy. 
§ 23. Svedomie prerokované ako princíp bo✄ského ofícia. 
§ 24. O rozli☎ných zmie✁aných obradoch. 
§ 25. Bo✄ské ofícium v dobre zvá✄enom vz✂ahu k breviáru. 
§ 26. O záväznosti breviára splneného privátne. 
§ 27. Breviarum východných zatia✆ nie breviarum zjednotenej kato-
líckej Cirkvi. 
§ 28. Dôvody pou✄ívania bo✄ského ofícia alebo breviára sú chvály-
hodné. 
§ 29. O dôvodoch oslobodzujúcich od splnenia záväznosti breviára. 
§ 30. Breviarum v historickom zrkadle. 
§ 31. Breviarum východné. 
§ 32. Breviarum západné. 
§ 33. Breviarum grécke. 
§ 34. Breviarum arménske. 
§ 35. Breviarum koptské. 
§ 36. Breviarum Sýrov a Chaldejcov. 
§ 37. Breviarum Ruténov v Galícii. 
§ 38. Breviarum Valachov alebo Rumunov. 
§ 39. Breviarum baziliánov. 
§ 40. Breviarum redemptoristov. 
§ 41. Breviarum ☎lenov Spolo☎nosti Je✄i✁ovej 
§ 42. Breviarum v pre✁ovskom biskupstve. 
§ 43. Breviarum východné prehodnotené nanovo. 
§ 44. Recitovanie breviára u východných.  
Dielo Breviarum Orientalium patrí k najprecíznej✁ím dielam autora. 

Dôkladne prestavuje východný spôsob modlitieb po☎as d✝a v byzant-
skom obrade a dotýka sa aj iných východných obradov ✞ koptského, 
sýrskeho, arménskeho a ✟al✁ích. Predstavuje ho v jeho historickom vý-
voji, liturgickej náplni, záväznosti a v praxi pre✁ovského biskupstva. 

Aj v tomto diele sa prejavuje autorov rozh✆ad, vedomosti a schop-
nos✂ predvídania, ke✟ kon✁tatuje, ✄e u východných a✄ v úplnosti je zro-
zumite✆ný horologion. Autorom predvídanú my✁lienku nariadil II. vati-
kánsky snem v dekréte o Východných katolíckych cirkvách: ✠Ak sa v✡ak 
od nich nenále☛ito odklonili vinou okolností, alebo osôb, nech sa usilujú 
vráti☞ k starootcovským tradíciám✌. Modlitba je aj pre dne✁ného k✝aza a 
veriaceho nutná, prednostne v kvalite Horologiona, ako ju naria✟uje 
modli✂ sa Cirkev. 
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150/ 81 Disciplina ieiunandi Ecclesiae catholicae secundum ri-
tum orientalem, Fragopoli, 1929, str. 182 

Autor napísal dielo po latinsky. 
✁itate✂a uvádza do pôstnej disciplíny v byzantskom obrade, ktorá je 

od pôstnej disciplíny v latinskom obrade zna✄ne odli☎ná. Via✆e sa na 
ur✄ité obdobia, sviatky a dni cirkevného roka, ktorých sa autor dotýka. 

Autor rozdelil dielo na pä✝ traktátov, ktoré obsahuje 28 paragrafov. 
Po úvode nasleduje sedem vstupných paragrafov do problematiky. Po 
nich nasledujú jednotlivé ✄asti: 

Úvod. 
 § 1. Pojem cirkevného pôstu. 
 § 2. Rozdelenie pôstov. 
 § 3. Zvy✄ajné termíny, ozna✄ujúce pôst. 
 § 4. Direktórium, alebo cirkevný typikon. 
 § 5. Rozdiel medzi východnou a západnou pôstnou disciplínou. 
 § 6. Pôstny poriadok Západnej katolíckej cirkvi. 
 § 7. Pôstny poriadok Východnej katolíckej cirkvi. 
I. hlava ✞ Pôsty po✟as roka 
 § 8. Sv. ✠tyridsiatnice. 
 § 9. O po✄ítaní ✄asu sv. ✠tyridsiatnica. 
 § 10. Prísny pôst na ve✂ký piatok. 
 § 11. O jednom nasýtení sa cez de✡. 
 § 12. Vyhlásená téza: Sobota a nede☛a nie sú pôstne dni. 

§ 13. O ostatnej pôstnej disciplíne Východnej katolíckej cirkvi 
po✄as roka. 

 § 14. Pôst pre Narodením Je✆i☎a Krista. 
 § 15. Pôst pred Zosnutím presv. Bohorodi✄ky. 
 § 16. Pôst pred sviatkom sv. apo☎tolov Petra a Pavla. 
II. hlava ✞ Pôsty vo sviato✟né dni. 
 § 17. Úvod k pôstom pred sviatkami. 
 § 18. Pôst v de✡ Pový☎enia sv. krí✆a. 
 § 19. Pôst v de✡ S✝atia hlavy sv. Jána Krstite✂a. 
III. hlava ✞ Predsviato✟né Pôsty. 

§ 20. Prípady zachovania vigilijných pôstov a o ✄ase, ke☞ boli 
zavedené. 

 § 21. Pôst v predve✄er pred Narodením Pána. 
 § 22. Pôst v predve✄er pred Bohozjavením. 
IV. hlava ✞ Pôstne dni po✟as tý✌d✍a. 
 § 23. Zachovanie pôstu v stredu a v piatok. 
 § 24. Uvo✂nenie od tý✆denného pôstu. 
 § 25. O ospravedl✡ujúcich prí✄inách od pôstu. 
 § 26. Vz✝ah východnej a západnej pôstnej disciplíny. 
V. hlava ✞ Ktoré pôsty nás via✌u dnes? 
 § 27. Uva✆ovanie o dne☎nej pôstnej praxi veriacich.  
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§ 28. Návrh kánonov na pôstny poriadok pre východnú disciplí-
nu. 

 
V ✁ase napísania knihy o pôstnej disciplíne bola v praxi tak, ako ju 

podáva autor. V roku 1969 ju Svätý stolec upravil. Záväzná je norma 
CCEO z roku 1991. Odborné výrazy, napr. xerofágia sú platné aj dnes. 
Prínos diela, okrem iného je aj v tom, ✂e v✄etky odborné výrazy 
a pomenovania, týkajúce sa pôstu a pôstnych disciplín sú tu zhroma✂-
dené v jednom diele. 
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