
4. 12. 2022

„Keď sa číta v Cirkvi SP, sám Boh sa prihovára k 
svojmu ľudu a Kristus, prítomný vo svojom slove, 

ohlasuje evanjelium“. (VSRM 29)

KURZ LEKTOROV
I. časť

b. 46 – „Veriaci laik, ktorý je povolaný na to, aby
pomáhal pri liturgických sláveniach, má byť
primerane poučený a vyznačovať sa
kresťanským životom, vierou, mravmi a
vernosťou Učiteľskému úradu Cirkvi. Patrí sa,
aby nadobudol liturgické vedomosti podľa
svojho veku, postavenia, životného stavu a
náboženského vzdelania.
Nech nie je vybratý taký, ktorého menovanie by
mohlo vzbudiť počudovanie u veriacich“.

Inštrukcia 
Redemptionis sacramentum (2004)
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V 43 b. spomínanej inštrukcie RS sa píše:
„že je vhodné, aby si rôzne úlohy alebo

jednotlivé časti tej istej úlohy medzi

sebou rozdelili a ich vykonávali“.

DEJINY VZNIKU A ŠTRUKTÚRA 
LEKCIONÁROV
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História vzniku lekcionárov
• výber čítaní mal dva druhy organizácie: a) 

lectio continua alebo b) čítania podľa 
výberu ich vhodnosti pre určitý liturgický 
čas alebo hlavné sviatky;

• zostavovateľom častí Svätého písma na 
začiatku prvých storočí, ktoré sa používali 
počas slávení sv. omše bol biskupa alebo 
kňaza.

DEJINY VZNIKU A ŠTRUKTÚRA 
LEKCIONÁROV

Zo začiatku sa čítali čítania z BIBLIE 
- rukopisy a v zoznamoch sa 
označovalo začiatočné a končené 
slovo daného úryvku.  

Pôvodná štruktúra usporiadania 
čítaní
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• liturgické lekcionáre sa v rímskom (západnom) obrade začínajú
objavovať ako rukopisy;

• najstaršie pochádzajú z druhej polovice VII. storočia tzv. (Capitulare);

• v VIII. storočí (Comes) – zoznam úryvkov čítaní vybraných pre
liturgiu; - obsahovali prehľad čítaní z Apoštolov, evanjelií, alebo išlo
o zmiešané zbierky;

• koniec VIII. storočia zoznam (Murbach) ;

• poznámky na okraji Svätého Písma (SP) – používané pri sv. omši;

• poznámky označovali konkrétnu „perikopu“, čiže časť úryvku zo SP;

• vznik zoznamu perikop;

DEJINY VZNIKU A ŠTRUKTÚRA 
LEKCIONÁROV

� tzv. listy/zoznamy perikop, ktoré udávali v rámci 
konkrétneho dňa čítajúcu sa „capitulu“, tá označovala 
časť s označením začiatku a konca;

� listy podľa obsahu boli označené ako „epistolarium“ 
resp. „evangeliarium“;

� kódex Murbach (koniec VIII. stor.) – ponúka úplný 

zoznam všetkých čítaní počas cirkevného roka;

� ovplyvnil do značnej miery Missale Romanum 1570;
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• Epistolarium – epištolár – liturg. kniha –
obsahom je zoznam čítaní z apoštolov –
novozákonných kníh;

• Evangeliarium – evanjeliár – liturg. kniha
– obsahom sú zoznamy čítaní z evanjelií;

• Temporál – liturg. kniha – obsahom sú
modlitby k sláveniu eucharist. slávnosti v
priebehu liturg. roka;

LITURGICKÉ KNIHY - pojmy

� Sanctoralium – sanktorál – liturg. kniha- obsahom sú 
modlitby, potrebné k sláveniu eucharist. slávnosti na 
sviatky svätých; 

� Psalterium – Žaltár – biblickou knihou žalmov –
používa pri eucharistickom slávení a liturgii hodín;
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• obsahovali prehľad čítaní z Apoštolov, evanjelií,
alebo išlo o zmiešané zbierky;

• u tejto knihy išlo o predstupeň úplných misálov;
• samotný lekcionár je výsledkom kombinácie

knihy samotnej (SP) a zoznamu čítaní;

• prechod od Svätého písma k novej knihe
(lekcionáru) sa uskutočňuje z praktických
dôvodov (jednoduchšie mať perikopy pripravené,
ako ich vyhľadávať;

• teoretickým dôvodom môže byť snaha – vydať
špeciálnu knihu pre liturgiu;

Kniha COMES (Libri comitis)

• vo všetkých rítoch západných – 3 čítania
(SZ, NV, Evanjeliá)

Počet čítaní
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• od XII. stor. (vrcholný stredovek) – spájaním
písomných roliek/zvitkov pre jednotlivé
bohoslužobné funkcie vznikajú liturgické knihy;

• modlitby a spevy (sakramentár, lekcionár,
evanjeliár, antiphonale missarum) sa zjednocujú
do jednej jedinej knihy – plenárny misál;

• vynálezom knihtlače sa zjednocuje aj celá liturgia
(1570) – prvé vydanie Tridenského misála –
unifikácia liturgie;

História vzniku plenárneho misála
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• reforma omšového lekcionára (1964-1969) –
najťažšie úlohy – Godfrey Diekmann OSB a
Cipriano Vagaggini OSB;

• vychádzali z predpisu SC 35 – „nech sa pri
posvätných úkonoch zavedie hojnejšie,
rozmanitejšie a vhodnejšie čítanie Svätého písma“;

• princíp SC 51 „Aby sa veriacim pripravil čím
bohatší stôl slova Božieho, nech sa im štedrejšie
sprístupnia poklady Biblie tak, aby sa za stanovený
počet rokov prečítali najdôležitejšie časti Svätého
Písma“.

Lekcionár v liturgii po Druhom 
vatikánskom koncile (1962-1965)

� úloha – vypracovať nový systém čítaní, pričom treba 
brať ohľad na predkoncilový cyklus čítaní, na 
výsledky porovnávaní s inými liturgickými obradmi a 
na potreby veriacich;



4. 12. 2022

• Cirkev žije dodnes mystériom spásy – naplnil
Kristus a ktoré sa musí naplniť v nás;

• tajomstva viery a základy kresť. života budú
predložené v homílii sv. omše;

• celý SZ poukazuje na Pánovo ohlasovanie,
účinkovanie a utrpenie;

• existujú aj iné témy – nemôžeme zabudnúť
napr. príchod Božieho kráľovstva;

• Cirkevný rok je miestom – zvestuje veriacim
integrálne ohlásenie spásy;

Nový poriadok čítaní má poukázať:

• od 1.10.1964 do 16.11.1967 – 20 stretnutí;

• v diskusiách riešili mnohé problémy (body),
napr. majú byť v nedele a prikázané sviatky
predpísané 3 čítania, či len dve? Máme dnes 3
čítania;

• Má sa zachovať doterajší cyklus čítaní alebo
nie? Má sa zaviesť troj – alebo štvorročný
cyklus čítaní? Zhodli sa na trojročnom cykle;

Priebeh prác
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Čítania na nedele a sviatky
� majú tri čítania – SZ, čítania z apoštolov, evanjelium;

� tri čítania sú záväzné – celková dĺžka troch čítaní nemá byť 
vo všeobecnosti dlhšia;

� lekcionár na slávnosti má byť takisto postavený na cykle 
troch rokov;

� pri 3-ročnom cykle sa k nedeliam v období cez rok priradia 
traja synoptici – Mt, Mk, Lk; časť Jánovho evanjelia sa má 
prečítať v Mk roku – keďže je to evanjelium najkratšie;

� Vytvorila sa „lectio semicontinua“ – evanjeliám sa v 
úzkom alebo širokom zmysle priradili iné čítania – vytvoriť 
jednotu témy pri homílii;

� pri výbere textov boli vynechané odseky, ktoré by 
potrebovali komplikovaný exegetický a liturgický 
výklad;

� texty – veľmi dlhé (Samaritánka, slepý od narodenia) 
je možné vynechať niektoré časti, ale aby zostali 
podstatné časti perikopy;
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Čítania cez týždeň
� pre všedné dni Adventného a Vianočného, Pôstneho a 

Veľkonočného jestvuje len jeden ročný cyklus pre obe 
čítania;

� v cezročnom období – pre evanjeliá jednoročný cyklus, 
pre prvé čítania dvojročný cyklus (SZ, NZ);

� ohľad na tradíciu – pre niektoré obdobia je typické 
čítanie napr. Izaiáš v Advente, Sk a Jn evanjelium vo 
Veľkonočnom období;

• 15.07. 1969 – vydanie inštrukcie – pokyny pre príslušné
biskupské konferencie;

• 30.11. 1969 (Prvá adventná nedeľa) – použiť nový
poriadok čítaní s novým misálom – fakultatívne; pokiaľ
miestne konferencie nepredložia lekcionár v ľudovej
reči;

• vydanie vo viacerých zväzkoch;
• najprv nedeľný lekcionár a lekcionár na sviatky;

1969/1970;
• vo feriálne dni je možnosť používať doterajšie

lekcionáre, pokiaľ sa pripraví lekcionár pre všedné dni;

Zverejnenie inštrukcie o lekcionároch
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Čítanie obsahuje:

• údaje o knihe, z ktorej sa číta (Čítanie z
knihy..., z listu..., zo Skutkov apoštolov.);

• titul čítania – hlavná myšlienka písaná
kurzívou, ktorá sa nečíta;

• Incipit – začiatočná formulácia textu – vsúva
sa pred daný text napr. In illo tempore – v tom
čase..., fratres – bratia (Pavol), Milovaní (Ján);

ŠTRUKTÚRA KAŽDEJ LEKCIE 

� odpoveď veriacich – známa od stredoveku (Deo gratias, Laus tibi
Christe);

� nasleduje po tom, čo lektor vkladá slová Verbum Domini (Počuli sme 
Božie slovo);

� pri čítaní evanjelia sa praktizujú niektoré gestá, ktoré zvýrazňujú jeho 
gestá:

 požehnanie diakona;
 procesia s Evanjeliárom, sviece, kadidlo, alelujový verš, aklamácie;
 postoj veriacich (státie);
 pozdrav (Pán s vami);
 údaje o čítaní z evanjelia;
 incenz a po prečítaní – aklamácia veriacich a bozk, alebo požehnanie s 

Evanjeliárom (pontifikálne sv. omše s biskupom);
 samotné Evanjelium – posledné miesto – poukazuje na dôležitosť a 

vrchol bohoslužby slova;
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Popis liturg. období a čítaní
� Advent – doba očakávania príchodu Krista – obdobie 

modlitby, pokánia, kresťanskej nádeje a mariánskej 
úcty;

� nedele – vlastné zameranie – 1. nedeľa – druhý 
príchod Krista (parúzia); 2. – 3. nedeľa – Ján Krstiteľ; 
4. nedeľa – zvestovanie, Panny Mária;

� férie v Advente – od pondelka po 1. Adventnej nedele 
do 16.12. – čítania z proroka Izaiáša a k nemu vybrané 
evanjeliá; čítania od 17.12. do 24.12.

� Posledný týždeň – evanjelium z Mt 1 a Lk 1 – udalosti 
predchádzajúce narodeniu Ježiša Krista;

Vianočné obdobie
� Čítania na slávnosť Narodenia Pána – v noci 1. čítanie 

Iz 9, 1-3 – Syn je nám daný, 2. čítanie Tit 2,11-14 –
prejavil sa Božia dobrota voči všetkým ľuďom; 
Evanjelium Lk 2,1-14 – dnes sa nám narodil Spasiteľ;

� na úsvite 1. čítanie Iz 62, 11-12 – hľa, prichádza tvoj 
Spasiteľ, 2. čítanie Tit 3,4-7 – zo svojho milosrdenstva 
nás spasil; Evanjelium Lk 2,15-20 – pastieri našli 
Máriu a dieťatko;

� vo dne - 1. čítanie Iz 52, 7-10 – uzreli všetky končiny 
zeme spásu nášho Boha, 2. čítanie Hebr 1,1-6 – Boh k 
nám prehovoril prostredníctvom Krista; Evanjelium Jn
2,1-18 – Slovo sa stalo telom; 
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Pôstne obdobie
� od Popolcovej stredy – vrcholí vo Veľkonočnom 

trojdní – doba pokánia, vnútorného obrátenia, askézy a 
pôstu;

� počas pôstnych nedieľ – hlavné myšlienky:
 obrátenie sa človeka k Bohu; odpoveď na Božiu 

výzvu, odvaha viery v evanjelium, hľadanie spásy; 
záväznosť zmluvy medzi človekom a Bohom (1. a 2. 
nedeľa);

 krst a viera v Kristovo svetlo milosti: pojem vody, 
ktorá očisťuje a dáva život; pojem svetla, ktoré 
osvecuje na ceste spásy (3. a 4. nedeľa);

Čítania na Popolcovú stredu
� 1. čítanie – Joel 2,12-18 – srdcia si roztrhnite, nie šaty;
� 2. čítanie – 2 Kor 5,20 – 6,2;- zmierte sa s Bohom;
� Evanjelium – Mt 6,1-6. 16-18 – Boh vidí v skrytosti;

Čítania na pôstne nedele:
� 1. nedeľa – pokúšanie Pána podľa synoptikov;
� 2. nedeľa – premenenie Pána;
� 3.-5. nedeľa – cyklus A – krstné Evanjeliá – žena 

Samaritánka Jn 4,5-42; uzdravenie slepého Jn 9,1-41; 
vzkriesenie Lazára Jn 11,1-45;

� cyklus B – budúca oslava Krista – Jn;
� cyklus C – pokánie a odpustenie – Lk, Jn;
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Kvetná nedeľa
� sprievod – vstup do Jeruzalema podľa synoptikov;

� 1. čítanie – Iz 50,4-7 – pokorný služobník Boží;

� 2. čítanie – Flp 2,6-11 – pokorný Kristus;

� pašie podľa synoptikov;

Veľkonočné obdobie
� Veľkonočná vigília – bohoslužba slova:
� 1. čítanie – Gn 1,1-2,2 – stvorenie sveta a človeka – Adam;
� 2. čítanie – Gn 22,1-18 – Abrahám obetuje Izáka;
� 3. čítanie – Ex 14-15 – 15,1 – prechod cez Červené more –

Mojžiš;
� 4. čítanie – Iz – 54,5-14 – vo svojej láske sa Pán zľutuje na 

tebou;
� 5. čítanie Iz 55,1-11 – Pán dáva nový život;
� 6. čítanie Bar 3,9 – 4,4 – ísť po Pánových cestách v jeho lesku;
� 7. čítanie Ex 36,16-28 – očistná voda a nové srdce;
� Epištola Rim 6,3-11 – vzkriesený Kristus viac už neumiera;
� Evanjelium – správa o nájdení prázdneho hrobu – synoptici;
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Čítania v omši vo dne
� 1. čítanie – Skutky apoštolov – jedli a pili s ním po jeho 

zmŕtvychvstaní, 2. čítanie – usilujte sa o to, čo je zhora; 
Evanjelium – prázdny hrob;

� Čítania na nedele Veľkonočného obdobia:
� 2. nedeľa – nový život prameniaci z Krista, jeho smrti a 

vzkriesenia;
� 3. nedeľa – téma hostina – Eucharistia;
� 4. nedeľa – Jn 10 – úrad Cirkvi, Dobrý pastier;
� 5.-7. nedeľa – ekleziológia, spojenie Krista a Cirkvi;
� Prvé čítania – pokračovanie zo Sk, druhé – téma novosť života a 

krstná existencia (cyklus A – 1 Pt, cyklus B 1 Jn a cyklus C –
Zjavenie sv. Jána apoštola;

� Čítania cez Veľkonočné obdobie – 1. čítanie Sk a Evanjeliá 
podľa Jn;

Cezročné obdobie
� Nedeľný cyklus

Evanjeliá – roky A,B,C – podľa synoptikov – v závere 
liturg. roku sa objavujú texty eschatologické;

Feriálny cyklus – 2-ročný, striedavo sa čítajú texty SZ a 
NZ;

SZ – múdroslovné knihy, proroci – Pieseň piesní – pri 
svadobných obradoch;

Evanjelium – 1. ročný cyklus – 1.-.9. nedeľa Mk, 10.-21. 
nedeľa Mt; 22.-33. Lk.


