Kalich = v něm se obětované víno proměňuje v krev
Pána Ježíše. Je zhotoven z ušlechtilých materiálů,
nejčastěji je pozlacen

Purifikatorium (latinsky purificatio = očišťování) =
ručníček na utírání kalicha a patén; má uprostřed vyšitý
křížek

Kalichová patena = pokládá se na kalich a je pro
velkou hostii (dnes se užívá méně)

Pala = tuhý čtverec, potažený ozdobnou látku;
pokládá se na kalich (na kterém je již
purifikatorium). Chrání kalich před eventuálním
znečištěním

Korporál (latinsky corpus = tělo) = čtverec z bílého
naškrobeného plátna; pokládá se na něj kalich a miska
s hostiemi, ciborium nebo monstrance. Rozkládá se
uprostřed oltáře: nejdříve levou část, potom pravou,
následuje horní část a nakonec spodní. Slouží
k zachycení drobných částeček nejsvětější svátosti.
Skládá se proto tak, aby nemohly vypadnout. Postup je
opačný, jak při rozkládání: nejdříve přeložíme dolní
část, pak horní, následuje pravá strana a nakonec levá
část

Kalichové velum = čtvercová rouška, kterou
se přikrývá kalich. Má stejnou barvu jako ornát

Miska na hostie (obětní miska) = do ní se
pokládají hostie, které kněz proměňuje ve mši
sv. v tělo Pána Ježíše

Patena ke sv. přijímání = plochý (většinou)
pozlacený tácek, který má zabránit případnému
upadnutí částečky proměněné nebo přímo celé
hostie. Dbáme na to, abychom se nedotkli ruky
kněze nebo přijímající osoby

Konvičky = skleněné nebo kovové nádobky na
vodu a víno

Lavabo = ručníček na utírání prstů kněze při
umývání rukou; pokládá se většinou na konvičky

Kadidelnice = kovová nádoba na uhlí, do které se
sype kadidlo; visí na řetízcích a používá se při
slavných mších svatých, svátostném požehnání a
pohřbu

Loďka = kovová nádobka se lžičkou a kadidlem

Aspergil = nádoba se svěcenou vodou a kropáčem

Ciborium = velký kalich s víčkem; uchovávají se v něm
proměněné hostie ve svatostánku

Velum ciboriové = ozdobná rouška,
kterou může a nemusí být přikryto
ciborium

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

Monstrance = umělecky zhotovená pozlacená schránka,
do které se vkládá velká proměněná hostie; používá se
pro výstav Nejsvětější svátosti oltářní a ke svátostnému
požehnání

Velum k požehnání = široký ozdobný
pruh látky, který kryje ramena a ruce
kněze při požehnání Nejsvětější svátostí

