
SLUŽBA LEKTORA



VSRM (194 - 198)

 lektor nesie Evanjeliár (ak niet diakona)

 Evanjeliár položí na oltár a zaujme svoje miesto v presbytériu

 lektor číta čítania na ambone

 prednáša žalm (spieva, recituje), ak niet žalmistu

 číta prosby (SMV), ak niet diakona

 prednáša úvodný spev a spev na prijímanie, ak sa nespieva pieseň



Úloha lektora

 lektor, keď číta čítanie, obracia sa tvárou k ľudu - týmto postojom sa 

vyjadruje, že lektor zastupuje Nebeského Otca pred ľuďmi

 ústami lektora prichádza k ľuďom Božie slovo

 MODLITBA:

„Všemohúci Bože, očisť mi srdce i pery, aby som mohol dôstojne hlásať 

tvoje sväté evanjelium.“ (to sa modlí kňaz pred čítaním evanjelia)



Porozumieť textu

 človek nemôže čítať iným to, čomu sám nerozumie.

 rovnako lektor, keď číta čítanie, musí rozumieť tomu, čo číta.

 preto sa musí na čítanie dobre pripraviť

 kto číta čítanie bez prípravy, prehrešuje sa neúctou voči Božiemu slovu i 

voči ľuďom

 prečítať najskôr dom, na izbe deň vopred...

 potom v sakristii pred svätou omšou



Čítať nahlas

 čítať nahlas už pri príprave je potrebné preto:

 aby bolo čítanie plynulé, bez zajakávania, bez koktania...

 aby sme si pozorne všimli dĺžku a stavbu viet

 aby sme robili pauzy na správnom mieste

 aby sme zdôrazňovali dôležité slová

 aby sme správne pracovali s dychom

 aby sme precvičili jazyk - výslovnosť



Rozčleniť text

 najskôr si treba prečítať celý text

 potom premýšľať, kde by sa mali urobiť odseky (I I)

 odsek sa robí tam, kde začína niečo nové 

 každé čítanie má priemerne 3 až 4 také miesta

 potom si treba vyznačiť pauzy (I)

 nakoniec si treba označiť krátke zastavenie v reči (´)



Pauza v texte

 pauza je závislá od toho, či končí myšlienkový úsek

 čiarka v texte neoznačuje vždy pauzu

 čiarka nie je ani označením melódie, čiže nie je to vždy povel na zdvihnutie hlasu... 
Veľmi často sa totiž pri čiarke môže znížiť hlas ako pri bodke - napr. Šiel domov, on sám.

 čiarku je potrebné prehliadnuť a čítať bez pauzy, ak sa myšlienkový úsek ešte 
neuzavrel:

 1. pred krátkymi vzťažnými vetami:

 Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený.

 2. pred predmetovými vetami:

 Vieme, I že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa. Dávajte si teda veľký pozor, I ako 
máte žiť: I nie ako nemúdri, ale ako múdri.

 3. pred dodatkami (vsuvkami):

 Tak hovorí Boh, náš Pán... Jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi, patrí...

 4. pri výpočte pojmov toho istého druhu (pri viacnásobných vetných členoch):

 Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život.



Pauza v texte - cvičenie

A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, 

chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, 

sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, 

závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto 

vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, 

čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie 

kráľovstvo.



Pauza v texte - cvičenie

A skutky tela sú zjavné: I  je to smilstvo, nečistota, 

chlipnosť, I  modloslužba, čary, I nepriateľstvá, 

sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, I  

závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. I  O tomto 

vám vopred hovorím, ako som už povedal, I  že 

tí, čo robia takéto veci, I  nedosiahnu Božie 

kráľovstvo.



Pauza v texte - cvičenie

Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, 

zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 

miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.



Pauza v texte - cvičenie

Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, I 

zhovievavosť, láskavosť, dobrota, I vernosť, I

miernosť, I zdržanlivosť. I Proti tomuto zákona 

niet.



Priama reč

 pri čítaní zdôrazníme priamu reč tak, že ju čítame v inom tóne, bez pauzy

 prečítať to tak, ako je to prirodzené v živej hovorovej reči:

 Peter sa začal topiť I a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“

 Ježiš im povedal: „Poďte za mnou I a urobím z vás rybárov ľudí.“

 niekedy sa však pauza robí aj pri dvojbodke:

 A Pán sa ma spýtal: I „Čo vidíš, Jeremiáš?“

 Otvoril ústa I a učil ich: I „Blahoslavení chudobní v duchu, I lebo ich je nebeské 
kráľovstvo...“

 TREBA SI VŠÍMAŤ ČLÁNKY MYŠLIENKOVÉHO ÚSEKU - pri ktorých robíme krátke 
zastavenie v reči (´):

 Každý deň zomieram, I tak ako ste mojou slávou, bratia, I ktorú mám ´ v Kristovi 
Ježišovi, ´ našom Pánovi!

 Aj Alžbeta, ´ tvoja príbuzná, ´ počala syna v starobe.



Priama reč - cvičenie

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom.

Bratia!

Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, 

že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, 

vzdával vďaky, lámal ho a povedal:

„Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“

Podobne po večeri vzal kalich a hovoril:

„Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi.

Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“



Priama reč - cvičenie

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla ´ Korinťanom. I I

Bratia! I I

Veď ja som od Pána prijal, ´ čo som vám aj odovzdal, I

že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, ´ vzal chlieb, I

vzdával vďaky, I lámal ho I a povedal:

„Toto je moje telo, ktoré je pre vás; I toto robte na moju pamiatku.“ I I

Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: I

„Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. I

Toto robte, I kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“ I I



Prízvuk

 dôležité je vo vete nájsť hlavný prízvuk

 prízvuk sa dáva zvyčajne na začiatku dôležitého slova

 čítajme tak, akoby sme bežne rozprávali kamarátovi nejakú udalosť a 

chceme, aby to pochopil, čo mu chceme povedať

 metóda: reprodukovať obsah textu svojimi slovami...to pomôže nájsť hlavný 

prízvuk vo vete



Melódia reči

 pri čítaní musí byť zachovaná aj melódia hovorenej reči

 melódia spolu s prízvukom a rytmom dáva vetám farbu a tón

 melódia reči pomáha hovoriacemu vyzdvihnúť v texte dôležité miesta a 
podstatu:

 Dnes nejdeš domov?

 Dnes nejdeš domov!

 melódia reči je prostriedkom, aby sme k sebe priradili tie časti vety, ktoré sme 
od seba dočasne oddelili pauzou

 každá veta sa skladá z krivky napätia, krivky uvoľnenia a z pauzy, ktorá leží 
uprostred nich a na „vrchole“ vyvoláva náhly zvrat:

vrchol

 krivka napätia krivka uvoľnenia

 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley.

 Príde dnes otec domov? Áno,    príde večer.



Reč tela

 úprava vlasov, brady

 pokojná chôdza

 držanie rúk

 nastavenie mikrofónu

 držanie lekcionára

 postoj - na oboch nohách prirodzene (nie na jednej)



Rýchlosť prednesu

 na začiatku počkať, kým sa kostol utíši, kým si ľudia sadnú

 čítať pomalším tempom a zrozumiteľne

 čítať pre všetkých, nie len pre seba...

 jednoduché pravidlo: treba hovoriť tak rýchlo (alebo pomaly), aby sa 

zvukové a odrazové vlny nepremiešavali a vzájomne nerušili

 správne dýchať - pokojne a zhlboka - ako pri spánku

 cvičenie: fúkať do papiera na stene...

 pred čítaním: dvakrát zhlboka sa nadýchnuť - to je najlepší spôsob nato, 

aby sme čítali bez náhlenia, nepokoja a v správnom tempe

 tempo reči je ako jazda na aute...



Očný kontakt

 skôr než začneš čítať, pozri sa na ľudí

 rovnako treba pozrieť na ľudí na konci každého odseku, pred začiatkom 

nového odseku - zdvihnúť hlavu, nie len oči...

 poslucháč sa musí cítiť byť oslovený

 na svoj pohľad sa sústrediť zvlášť pri vetách, ktoré sa končia otáznikom, či 

výkričníkom

 po každej otázke počkať, aby doznela...

 pohľad pomáha aj prispôsobiť svoj hlas priestoru, ovplyvňuje podvedome 

tempo hlasu a jeho silu, intenzitu...

 na konci čítanie - opäť pohľad na ľudí...



Tón hlasu

 vyhnúť sa zbytočnému pátosu...

 nehovoriť „popod nos“ (mrmlanie)

 čítať treba „prsným hlasom“ - prirodzená poloha hlasu - každý ju má inú, 

hoci niektoré slová treba, samozrejme, melódiou hlasu zvýrazniť, ako sme to 

už hovorili...



Mikrofón

 skontrolovať, či je zapnutý

 nepoklepkávať po mikrofóne, neodkašliavať do neho...

 pred čítaním si ho treba decentne nastaviť - vo výške úst

 vo vzdialenosti 20 - 30 cm od úst

 vnímať, či sa môj hlas prispôsobuje chrámovému priestoru - počúvať aj 

ozvenu, resp. doznenie hlasu v priestore...



Výslovnosť

 splývavá výslovnosť

 rytmické krátenie

 artikulácia

 spodobovanie - znelé, neznelé, zvučné

 na začiatku slova

 v strede slova

 na konci slova

 na hranici slov



Výslovnosť - cvičenie

 chlap zvolal - (chlab zvolal)

 Boh - (Boch)

 plod - (plot)

 hrad - (hrat)

 pod krížom - (pot krížom)

 teraz prišli - (teras prišľi)

 Boh sa zľutoval - (Boch sa zľutoval)

 koniec básne - (koňiedz básňe)

 vták letí - (ftág ľetí)

 dnes večer - (dňez večer)

 vrabec odletel - (vrabedz odľeťel)

 boháč odišiel - (bohádž odišiel)



Výslovnosť - cvičenie

 strážca - (strášca)

 povedzte - (povecťe)

 kosba - (kozba)

 prosba - (prozba)

 skúsme - (skúzme)

 nášho - (nážho)

 anjel - (aňiel)

 Počuli sme Božie slovo - (Počuli zme Božie slovo)



Výslovnosť - nespisovná

 gdo

 ňiegdo

 ňigdo

 z ňimi

 z ňím

 zo mnou

 gu mňe

 Pán z vami



Pomôcka rádio Lumen – archív

CHOĎTE a HLÁSAJTE

https://www.lumen.sk/relacie/m
odlitba/chodte-a-hlasajte.html

Rady pre lektorov čítajúcich Božie 
slovo. – príprava na nedeľu                
(piatok o 5:30)

https://www.lumen.sk/relacie/modlitba/chodte-a-hlasajte.html


Prihlasovanie 

 Pre tých, ktorí môžu čítať, aby ostatným ohlasovali Božie

slovo a prispeli k rastu a posilňovaniu viery je sakristii

kostola pripravená tabuľka s rozpismi svätých omší – tu

sa včas zapíšte. Budeme radi, ak bude spoločenstvo

lektorov v našej farnosti rásť počtom i kvalitou.

 Budeme radi, ak sa občas stretneme, aby sme mohli

rásť v kultivovaní jazyka a svojej dispozícii Nebeskému

Otcovi.
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