
Niekoľko zásad pre lektorov                                                                     

Farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom 

 

1. Odporúča sa prečítať si čítanie aj doma, avšak treba prísť do sakristie kostola 

prečítať si čítanie (alebo prosby, kde si treba vziať aj knihu), aby bolo jasné čo 

treba prečítať a kde sa to v Lekcionári nachádza. Pri prosbách treba dávať 

pozor, aby sa napr. nečítali prosby určené na deň slávnosti už cez vigíliu a pod. 

2. Príchod do sakristie kostola 15 – 10 min. pred začatím sv. omše, tak aby si to 

všimol kostolník. Aspoň 10 min.!, aby nevznikli starosti so zháňaním náhrady! 

3. Dávať pozor na vhodnosť oblečenia pri zúčastnení sa slávenia Eucharistie, 

a hlavne vtedy keď máme službu čítania (napr. nevhodné sú krátke nohavice 

a tričká na ramienka); taktiež je dobré uvedomiť si dni v ktoré sú slávnosti, 

prikázané sviatky, nevynímajúc nedele, kedy môžeme aj svojim oblečením dať 

najavo aký má pre nás v Cirkvi ten konkrétny deň význam. 

4. Vždy počas služby čítania, sedieť v kostole na pravej strane (strana na ktorej sa 

nachádza ambona, krstiteľnica), najlepšie na kraji v niektorej z prvých lavíc. 

5. Príchody k ambone: 

a. 1. čítanie – po skončení modlitby dňa, po slovách kňaza: „...a s tebou 

žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.“ 

b. 2. čítanie – po poslednom zopakovaní responzória žalmu 

c. prosby – počas úvodnej modlitby kňaza 

6. Počas príchodu do presbytéria k ambone, nie je žiadne ukláňanie sa! 

7. Po dočítaní čítania zachovať pred zvolaním „Počuli sme Božie slovo.“ chvíľku 

ticha (približne 1 až 3 sekundy, nie viac!). 

8. Pokiaľ na sv. omši nie je prítomný organista, prečítať aj žalm, po prípade sa 

vopred dohodnúť s niekým ďalším, ktorý by ho prečítal. 

9. Pri čítaní spoločných modlitieb veriacich (prosieb), nikdy nehovoriť ako 

budeme odpovedať! To je úloha kňaza a ak to ten nepovie, vždy sa odpovedá 

„Prosíme ťa vyslyš nás.“ Pri prosbách za zomrelých, alebo iný úmysel, treba 

vybrať takú, ktorá začína rovnako, alebo podobne ako tie predošlé, a ak sú 

zakončené slovami „prosme Pána:“, nech je aj tá posledná rovnako zakončená. 

10. Pri čítaní úmyslov sv. omší počas prosieb, nie je potrebné prečítať celé meno 

a priezvisko (ako ani výročie smrti), ale stačí prečítať len krstné meno. 

11. Po dočítaní prosieb zostať na mieste, kým kňaz neprednesie modlitbu, nikam sa 

neotáčať od ambony – zostať stáť tvárou k ľudu až do skončenia modlitby! 

12. Sledovať vlastné služby podľa rozpisu a keď sa mi nadá prísť, nájsť si náhradu. 

13. Pri akýchkoľvek nejasnostiach ohľadom liturgie, sa treba v prvom rade obrátiť 

na pána farára, alebo na pána diakona. 


