
P O P I S   E R B U1 

 
Na čisto bielom (striebornom) pozadí, čo 
symbolizuje čistotu zasvätenej panny, je v centre 
erbu červený kríž. Červená farba kríža symbolizuje 
krvavé mučeníctvo zasvätených panien z prvých 
storočí kresťanstva, ako aj trvalé odhodlanie 
položiť za Krista svoj život.  
 
Kríž pretínajú snubné prstene, čo vyjadruje, že 
panna je zasvätená Bohu ako Kristova snúbenica. 
Panna slávnostným zasvätením vstúpila do ordo 

virginum (stav panien), preto snubné prstene pretínajú pravé horné pole s logom OV. 
Pretínajú sa tiež s poľom v centre ktorého je erb diecézy, čo pripomína, že biskup od panny 
verejným a slávnostným liturgickým obradom prijíma večný sľub panenstva a zasväcuje ju 
Bohu, ako aj záväzok zasvätenej panny modliť sa za svojho biskupa.  
 
Do päty kríža je zabodnutých sedem ostrých mečov, čo symbolizuje Sedembolestnú Pannu 
Máriu, patrónku Slovenska. 
 
V prvom poli hore vpravo je logo zasvätených panien. Spája kríž s grécky písaným 
monogramom Krista χ (Chí). Písmeno ρ (Rhó) je štylizované do podoby biskupskej berly, 
čo vyjadruje spojenie zasvätenej panny so svojím biskupom. Priečne rameno kríža sa spája s 
písmenom χ (Chí), čím vzniká horiaca lampa, ako symbol bdelej panny, ktorá čaká na svojho 
ženícha (podľa Mt 25, 1-13). 
 
V druhom poli hore vľavo sa na červenom pozadí vyníma holubica z erbu Královohradeckej 
diecézy, do ktorej zasvätená panna patrí. 
 

V treťom poli dole vpravo sa nachádza ignaciánsky znak IHS, čo vyjadruje ignaciánsku 
spiritualitu, ktorú zasvätená panna žije. Žiariace slnko a červené písmená IHS symbolizujú 
Krista. Monogram IHS je prepis z latinčiny Iesus Hominum Salvator (Ježiš Spasiteľ ľudí). 
Písmeno H je predelené krížom, pod ktorým sú tri červené klince. 
 
V štvrtom poli dole vľavo je podobizeň hlavnej a zároveň birmovnej patrónky zasvätenej 
panny, sv. Agnesy Rímskej, panny a mučenice z 3. storočia. V ľavej ruke drží baránka (lat. 
agnus). Na sviatok sv. Agnesy sa totiž pri slávnostných bohoslužbách požehnávajú dva 
baránky, z vlny ktorých sa tkajú palia, ktoré Svätý otec odovzdáva novým arcibiskupom ako 
odznak ich úradu. Baránok je symbolom nevinnosti a zároveň i symbolom Božieho Baránka - 
Ježiša Krista. Preto je veľmi vhodný na vyjadrenie Agnesinej nevinnosti, zasvätenej Ježišovi 
Kristovi. V pravej ruke drží zelenú palmu, znak víťazstva. Svätica je obklopená bielymi ľaliami, 
kvetmi symbolizujúce čistotu. 

                                                 
1 Erb sa nepridržiava striktne heraldických pravidiel, je voľne zložený. 



Koleso umiestnené pod podobizňou sv. Agnesy 
Rímskej je znakom sv. Kataríny Alexandrijskej, 
panny a mučenice z konca 3. storočia, krstnej 
patrónky zasvätenej panny. 
 
Pod erbovým štítom je v ozdobnej pasparte 
vyjadrené motto zasvätenej panny: 

 
HUMILITAS : orationem – disponibilitate – 
caritatis. 
 
POKORA : modlitba – pripravenosť – 
dobročinnosť. 

 
Základnou čnosťou, ktorá má zdobiť zasvätenú pannu a v jase ktorej má prežívať svoje 
povolanie i duchovný život je HUMILITAS – POKORA. Preto je na ozdobnej pasparte v centre 
a zapísaná veľkým písmom. Orationem (modlitba) a caritatis (dobročinnosť) vyjadrujú 
základnú charizmu Ordo virginum - apoštolát modlitby a dobročinnosti, ktorý od 
apoštolských dôb vykonávajú Bohu zasvätené panny. Disponibilitate (pripravenosť, 
dostupnosť) poukazuje na ignaciánsku slobodnú pohyblivosť a ochotu dať sa okamžite 
k dispozícii (v zmysle „byť k dostupnosti“) pre akúkoľvek službu či potrebu Cirkvi. Tento 
postoj pripravenosti (dostupnosti) zároveň tvorí rámec, v akom sa pohybuje služba 
zasvätenej panny, teda orationem a caritatis. Preto disponibilitate je umiestnené medzi nimi. 


