
ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte služebníci Boží, minule jsme si vysvětlili, jak připravovat misál a dnes se 

podíváme, jak přichystat lekcionář pro Boží Slovo ke mši svaté. Řekneme si, jaké 

lekcionáře se používají. Lekcionářů máme 7 dílů ;-)  Takže jdeme na to ;-). 

Lekcionář je kniha obsahující úryvky z Bible, určené pro 

jednotlivé dny církevního roku nebo zvláštní příležitosti.  

Lekcionář I. – s ním se setkáš nejčastěji, neboť se používá o 

nedělích a o slavnostech Pána Ježíše jako je např. slavnost 

Nanebevstoupení Páně, slavnost Těla a Krve Páně apod. 

V novějším vydání je trojdílný, pro každý roční cyklus (A,B,C) je 

jeden díl. 

Lekcionář II. – tento lekcionář se používá ve všední dny v adventu, o Vánocích a v době 

postní a velikonoční. 

Lekcionář III. – se používá ve všední dny v liturgickém mezidobí od 1. do 17. týdne 

v mezidobí. Je rozdělen na dvě části: čtení a evangelium. Čtení je pak ještě rozděleno 

na 1. a 2. cyklus (je to také uvedeno v liturgickém kalendáři) 

Lekcionář IV. – navazuje na třetí díl a je pro liturgické mezidobí od 18. do 34. týdne v 

mezidobí. 

Lekcionář V. – v tomto lekcionáři najdeš texty ke cti svatých a k posvěcení kostela. 

Takže zde můžeme najít Slavnost sv. Václava nebo svátky apoštolů apod. 

Lekcionář VI/1 – lekcionář k různým příležitostem, pro mše spojené k určitými obřady, 

pro mše za různé potřeby (biskupské, kněžské a jáhenské svěcení atd.) 

Lekcionář VI/2 – tato kniha se používá k různým příležitostem, pro votivní mše, pro 

mše za zemřelé a zde najdeme i latinské mešní texty. 

Pokud budeme vědět, ke kterému období patří určitý lekcionář, 

není potom problém v něm hledat.  

 

 

 



Úkol: (150 bodů) 

Najdi v lekcionáři, když budeme slavit: ,,Slavnost Svatého Václava, 2. neděli postní, 

Středu po 1. neděli adventní a úterý 22. týdne v mezidobí. Uveď číslo lekcionáře a 

její stránku.  
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