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Duchovný život lektora

„Pre Cirkev nie je Biblia iba

zbierkou historických

dokumentov o je začiatkoch.

Cirkev prijíma biblické posolstvo

ako Božie slovo, ktoré tu a teraz

prichádza k nej a k celému

svetu.“

Interpretácia Biblie v Cirkvi
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Pravidlá pre správne porozumenie 
biblického textu

� Viera v inšpiráciu

� Jednota Starého a Nového zákona

� Spoločenstvo s Cirkvou

Mať Sväté písmo

Celé vydanie – kontinuita;

Čiastkové vydanie - praktickosť
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Viera
� Sväté písmo je inšpirované Bohom, tzn., že

ľudský autor bol pri písaní Duchom Svätým

uchránený od toho, aby nevnášal do textu chyby

týkajúce sa viery a spásy.

� Sväté písmo nie je vedeckou učebnicou dejepisu

ani kronikou histórie.

� Ľudský autor je skutočným autorom, tzn. Božie

slovo sa vyjadruje ľudským spôsobom.

� Inšpirácia – analógia s inkarnáciou

Jednota Starého a Nového zákona

�Ten istý Boh je autorom SZ a NZ.

�Postupnosť v sebazjavení Boha a

výchove človeka.

� Jednota Božieho plánu, v ktorom má

Kristova osoba ústredné postavenie.

�Potreba rozlišovať ducha a kultúru

rôznych autorov.
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Spoločenstvo s Cirkvou

� Sväté písmo bez Cirkvi – predmet len
historickej resp. literárnej zvedavosti.

� Cirkev bez Svätého písma – ľudská
organizácia.

� Sväté písmo vzniklo vo veriacom
prostredí - život Cirkvi je pôvodným
miestom jeho interpretácie.

Modlitba je prvým stretnutím 
veriaceho človeka s Bohom 

Čítanie Svätého písma musí sprevádzať 
modlitba. Aj prípravu na prednes v kostole, pri 

liturgii nech sprevádza modlitba!
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Lectio divina
� Pravidelné čítanie jednotlivca alebo

spoločenstva:
 čítanie
 meditácia
 modlitba 
 kontemplácia

Modlitba ruženca

� Jednotlivé tajomstvá môže predchádzať
úryvok z príslušného biblického textu
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Liturgický rok

� Adventné obdobie –modlitba pri adventnom venci

� Vianoce – hľadanie prístrešia sv. rodiny, 

štedrovečerný stôl – udalosti narodenia Ježiša 

Krista

� Pôstne obdobie –krížové cesty 

� Veľkonočné obdobie – Skutky apoštolov

Nedeľa – Pánov deň

� Deň vzkriesenia, zoslania 
Ducha Svätého, schádzania 
prvých kresťanov.

� len svätá omša nestačí

� čas na čítanie Svätého písma v 
rodine. 

� v spoločenstvách, medzi 
priateľmi.

� Nové formy prežívania nedele 
ako kresťanského sviatku.
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Liturgia
�Mnoho veriacich pozná

Písmo iba vďaka účasti na
sv. omši.

� Príprava na bohoslužbu:
včasný príchod, pozornosť,
počúvanie Božieho slova a
to nielen v dni, keď
vykonávame službu lektora.

� Účasť na sv. prijímaní

� Poklona Sviatosti Oltárnej.

Božie slovo a sviatosti

� Každá sviatosť má svoj
prameň vo Svätom písme.
� Sviatosť zmierenia –

biblické texty napomáhajú
ku kajúcnosti (kajúce
žalmy, niektoré
podobenstvá)
� Biblia ako „spovedné

zrkadlo“
� Pôst, almužna, modlitba

ako skutky zadosťučinenia
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Štúdium Svätého písma
- A rozumieš, čo čítaš?“

- Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí?“

Homílie, biblické komentáre, webstránky, podcasty...

Ďakujem za pozornosť


