
ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte kamarádi ve službě Pánu Ježíši, jak víte,  nedávno jsme si povídali o 

lekcionářích, proto si dnes  vysvětlíme funkci lektora, abychom se z  lekcionáře  

naučili číst, uměli se k této službě  obléci a vystupovat.  Na konci vás čekají kontrolní 

otázky. Takže pusťte se do toho.   

Lektor je osoba, která předčítá Boží Slovo. Svým slovem mluví 

Bůh k lidem jako k přátelům, stýká se s nimi, aby je pozval do 

svého společenství. Lektor je pak prostředníkem tohoto slova. 

Velmi na něm tedy záleží, zda a jak pronikne Boží slovo k srdcím 

posluchačů.  

 
Příprava: 

 Text si připravuje lektor s předstihem doma (alespoň 3x 

přečíst nahlas) 

 Čte pomalu (souvislým tempem), nahlas a zřetelně s vědomím, že čte slovo 

Boží ne své slovo 

 Lektor je připravený v zákristii 15minut před začátkem bohoslužby a hlásí se u 

kompetentní osoby, kde získá aktuální informace 

Jak se obléci:  

 Lektor dbá na svůj zevnějšek a vhodné oblečení 

 Obléká se pohodlně, ale vkusně (je si vědom, že čte slovo Boží, že je viděn 

ostatními věřícími a reprezentuje tím jak sebe, tak i společnost) 

 Je vhodné se obléci slavnostně (doporučuje se u mužů- společenský oblek, košili 

s kravatou, černé polobotky, kabát; u žen - společensky vhodné šaty či kostýmy, 

nikoliv krátká sukně a hluboký výstřih /pokud možno bez výstřihu/ vhodná obuv, 

kabát) 

  svým přednesem má soustředit věřící na obsah Písma svatého ne na sebe 

Samotný výstup: 

 Lektor vyjde z lavice (popřípadě z místa, které je mu určeno), jde pomalou chůzi 

směrem k oltáři, kde se před prvním schůdkem zastaví a udělá mírnou úklonu 

směrem k obětnímu stolu (ten je středem slavnosti a klaní se mu s úcty k oběti 



/eucharistie/, která je na něm sloužena), pak pokračuje k ambonu (pult, ze 

kterého se čte) 

 U ambonu si upraví mikrofon na rovinu svých úst a začne číst text  

 Po odpovědi lidu „Bohu díky!“ sejde před první stupínek schodu, udělá mírnou 

úklonu směrem k obětnímu stolu a jde zpět pomalou chůzi na své místo  

Čeho se má lektor vyvarovat: neničí si hlasivky, neběhá, nedělá nesmyslná gesta, 

nekleká či nedělá znamení kříže tam, kde nemá, řídí se pokyny, které mu byly 

sděleny 

Kde si najít liturgický text? 

     http://www.liturgie.cz/lekcionar/ 

Otázky: (správná odpověď 10 bodů) 

1. Kdo je to lektor? 

2. Jak by měl lektor číst? 

3. Jak by se měl lektor oblékat? 

4. Čeho se má lektor vyvarovat? 
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