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8B

ZDOKONAĽUJÚCA KATECHÉZA
ČLENOV LITURGICKEJ SLUŽBY OKREM MINIŠTRANTOV

Základný cieľ: Pripraviť členov liturgickej služby na službu Bohu a Božiemu
ľudu počas liturgického slávenia.
Smerové ciele:
 oboznámiť s podstatou a významom liturgie v Cirkvi,
 ukázať rozmanitosť liturgickej služby Cirkvi,
 zasvätiť do tajomstva liturgickej symboliky: gest, úkonov, modlitieb,
farieb, predmetov, oblečenia,
 prehĺbiť vzťah k jednotlivým liturgickým službám a funkciám,
 vysvetliť liturgické predpisy a poriadok liturgických slávení,
 vysvetliť význam Božieho slova a jeho ohlasovania v liturgii,
 vysvetliť význam liturgického spevu a hudby v liturgii,
 pomôcť členom liturgickej služby nadobudnúť praktické skúsenosti
a zručnosti, t. j. odborné kompetencie pre ich účinkovanie,
 formovať duchovné, náboženské, duchovné a spoločenské kompetencie
Špecifické ciele: Stanovujú sa podľa druhov liturgikej služby
Konkrétne ciele: Stanovujú vedúci skupín (protagonisti) podľa aktuálnej témy
na liturgický týždeň, nedeľu, slávnosť, podujatie.
o lektori
o žalmisti
o komentátori
o organisti
o členovia speváckych zborov
o mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania
o kostolníci a usporiadatelia

 kňaz
 diakon
 katechéta
 metodik pastoračnej katechézy DKÚ
 lektor KBD
 lektor diecéznej liturgickej komisie
 lektor – odborník na rétoriku
 lektori – odborníci na liturgický spev a chrámovú hudbu
Miesto konania Farské katechetické stredisko
Diecézny katechetický úrad (spolupracuje s KDB a s Diecéznou liturgickou
komisiou pri organizovaní kurzov pre členov liturgickej služby)
Katolícke biblické dielo
Protagonisti
( katechizujúce
osoby)

Dĺžka konania
Počet stretnutí
za rok
Štruktúra
- priebeh

- Základné kurzy, ktoré sú organizované príslušnými komisiami a
organizáciami: podľa určenia organizátorov
- Základná formácia vo farnosti: 12 mesiacov
- Permanentná formácia vo farnosti : priebežne (týždenne, mesačne)
 základný kurz pre lektorov a žalmistov ( Katolícke biblické dielo
“KBD“)*
 základný kurz pre organistov a vedúcich chrámových zborov (Katedra
hudobného umenia KU Ružomberok, Diecézna liturgická komisia)*
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 základný kurz mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania ( Diecézna
liturgická komisia)*
 základný kurz vo farnosti (ak nie je možnosť sa zúčastniť základných
kurzov, ktoré organizujú cirkevné inštitúcie a komisie na diecéznej
úrovni)
 permanentná (stála) formácia členov liturgickej služby vo farnosti
(príprava na nedeľnú a sviatočnú liturgiu)
Poznámka:* Informácie o základných kurzoch nájdete na nasledujúcich webových stránkach:
www.kbd.sk , www.organisti.sk, www.fedu.ku.sk,
www.kapitula.sk, www. litugickahudba.szm.sk

o Priebeh stretnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Modlitba a úvodný pastoračný rozhovor
Čítanie biblických textov (príslušnej nedele alebo sviatku)
Analýza biblických textov
Príprava liturgických komentárov ( k čítaniam, k jednotlivým častiam sv.
omše, výber vhodných spevov
Duchovné slovo pre členov liturgickej služby
Určenie úloh pri liturgii (nedele, sviatku, liturgickej slávnosti
Spoločná modlitba
Požehnanie (ak stretnutie vedie kňaz)

Poznámka: Priebeh stretnutia sa môže aktuálne a operatívne meniť vzhľadom na konkrétnu
skupinu účastníkov jednotlivých druhov liturgickej služby, na jeho ciele a obsah.

o Priebeh stretnutia duchovnej a náboženskej formácie:
odporúčame uplatniť priebeh slávnosti Svätého písma, biblického alebo
liturgického kruhu.**
Obsah



Obsah základných kurzov: určujú organizátori na diecéznej alebo
národnej úrovni.
 Obsah základnej katechetickej formácie vo farnosti:
I. Tematické celky I. etapy: Liturgia v našom živote ( spoločný pre
všetkých členov liturgickej služby)
1. Miesto a úlohy veriacich v liturgickej službe
2. Liturgia v živote Cirkvi
3. Liturgia Eucharistie
4. Liturgia sviatosti
5. Liturgia sviatostí
6. Liturgia modlitby a svätenín
II. Tematické celky II. etapy (podľa druhu liturgickej služby)
a/ Lektori a žalmisti
Tematické celky:
1. Božie slovo – základný prameň cirkevného ohlasovania podľa
konštitúcie Dei Verbum a Všeobecného katechetického direktória
2. Vznik a štruktúra lekcionárov (I.,II., III., IV. V.)
3. Štruktúra každej lekcie/čítania
4. Smernice a predpisy spôsobov prednesu Božieho slova v liturgii
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(cirkevné predpisy)
5. Pravidlá prednesu liturgických textov (odborná stránka)
6. Rozumieť biblickým textom
7. Duchovný a náboženský život lektora
b/ Organisti a členovia speváckeho zboru
Tematické celky:
1. Ciele, úloha a hodnota liturgickej hudby podľa konštitúcie
Sacrosanctum Concilium
2. Druhy a formy chrámovej hudby
3. Hudobné úlohy jednotlivých kategórií účastníkov liturgie (kňaz,
diakon, žalmista, chrámový zbor, schóla, zhromaždenie veriacich)
4. Základné členenie svätej omše a spev v jej jednotlivých častiach
5. Stavba nápevu prefácie, orácie, doxológie, embolizmu
6. Výber liturgického spevu ľudu pre jednotlivé slávenia v liturgickom
období
7. Postavenie organa a používanie iných hudobných nástrojov v liturgii.
Inštrumentálna hudba v liturgii.
8. Posvätné ticho v liturgii
9. Liturgické spevníky
10. Základná teória hudby a spevu
11. Náboženský a duchovný život organistu, žalmistu a člena speváckeho
zboru
c/ Mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania, kostolníci a usporiadatelia
1. Vybrané kapitoly z encykliky Jána Pavla II. Cirkev žije z Eucharistie
2. Vybrané kapitoly z apoštolskej exhortácie Benedikta XVI
o Eucharistii – prameni a vrchole života a poslania Cirkvi
Sacramentum caritatis
3. Liturgické predpisy slávenia sv. omše
4. Liturgické predpisy slávenia jednotlivých sviatostí
5. Liturgické predpisy slávenia pobožností a iných liturgických
slávností
6. Liturgické knihy
7. Liturgické predmety : používanie a uchovávanie, údržba
8. Liturgické zariadenie a priestor kostola: miesto, údržba a ochrana –
pamiatok,
9. Stavebné slohy cirkevných stavieb, sakrálne umenie,
10. Zariadenie sakristie a príprava liturgických predmetov, liturgických
rúch pre biskupa, kňaza, diakona, miništranta, lektora, žalmistu
a ostatných členov liturgickej služby
11. Organizovanie liturgických slávností
12. Duchovný a náboženský profil: mimoriadneho rozdávateľa sv.
prijímania, kostolníka, usporiadateľa
13. Prístup k účastníkom liturgických slávení a spôsob komunikácie.
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Obsah permanentnej katechetickej formácie pre všetkých členov
liturgickej

- Obsah pre jednotlivé druhy a skupiny liturgickej služby určuje príprava na
jednotlivé liturgické slávenia sv. omší v nedele, sviatky, zvláštne a špeciálne
liturgické slávenia.
- duchovné obnovy a cvičenia: obsah podľa duchovných potrieb alebo
liturgického obdobia, prípravy na významné liturgické slávenia ( adventné,
pôstne, veľkonočné obdobie, príprava na odpustovú slávnosť alebo inú
významnú slávnosť vo farnosti, výročie)
Formy

- vzdelávacia, katechetická, demonštračná,
- skupinová , individuálna

Metódy

Katechetické, didakticko-psychologické, biblické, liturgické, zážitkové,

Korelácia
(prepojenie)
na liturgiu

- svätá omša za účasti mládeže, dospelých
- zvláštne liturgické slávenia mimo svätej omše: biblická hodina, počas
duchovných obnov a cvičení
- pobožnosti

Korelácia
(prepojenie) na
iné druhy
katechézy

Metodické
a
katechetické
príručky,
pomôcky

- školské vyučovanie náboženstva (stredné školy)
- vzdelávacia katechéza (akadémie, kurzy, školenia )
- formačná katechéza (duchovné obnovy a cvičenia)
- záujmová katechéza ( zájazdy, púte)
- katechéza v cirkevných skupinách, spoločenstvách a hnutiach,
- katechéza povolaní.
Sväté písmo Starého i Nového zákona. Rím: SÚCM 1995.
Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. I. Konštitúcie. Rím: SÚCM 1968.
JÁN PAVOL II.: Encyklika Ecclesia de Eucharistia – Cirkev žije z Eucharistie.
Trnava: SSV 2003.
BENEDIKT XVI.: Posynodálna apoštolská exhortácia Sacramentum caritatis.
Trnava: SSV 2007.
POSV. KONGREGÁCIA PRE SVIATOSTI A BOHOSLUŽBU: Všeobecné
smernice Rímskeho misála. In: Rímsky misál. Rím: TPV 1981.
POSV. KONGREGÁCIA PRE BOHOSLUŽBU: Uvedenie do kresťanského
života. Všeobecný úvod. In: Obrady krstu a sobáša. Trnava: SSV v CN
Bratislava 1977.
POSV. KONGREGÁCIA PRE BOHOSLUŽBU: Uvedenie do kresťanského
života. Všeobecný úvod. In: Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života
(krst dospelých). Trnava: SSV 1995.
POSV. KONGREGÁCIA PRE BOHOSLUŽBU: Sviatosť birmovania. Úvod.
In: Obrad birmovania. Trnava: SSV v CN Bratislava 1976.
POSV. KONGREGÁCIA PRE BOHOSLUŽBU: Sviatosť pokánia. Úvod. In:
Obrad pokánia. Trnava: SSV v CN Bratislava 1977.
POSV. KONGREGÁCIA PRE BOHOSLUŽBU: Rímsky pontifikál. Trnava:
SSV v CN Bratislava 1980.
POSV. KONGREGÁCIA PRE BOHOSLUŽBU: Smernice pre omše za účasti
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detí. In: Slávenie svätej omše za účasti detí. Martin: Osveta pre SLK 1992.
POSV. KONGREGÁCIA PRE BOHOSLUŽBU: Všeobecné smernice. Hlavné
zásady pre liturgické slávenie Božieho slova. In: Lekcionár V. Trnava: SSV
v CN Bratislava 1983.
SLOVENSKÁ LITUGICKÁ KOMISIA: Lekcionár I. –V. Trnava: SSV v CN
Bratislava 1983.
Kurz lektorov a žalmistov. Manuál pre duchovnú a odbornú formáciu. Zost.
Anton Tyrol. Svit: KBD 2007.
LUSCOŇ, J: Služba Bohu i ľuďom. Bratislava: Komisia pre katechizáciu
v spolupráci so saleziánmi Don Bosca. Bratsilava 1997.
JANÁČ, P.: Liturgia v našom živote. Učebnica ku katechizmu Liturgia v našom
živote. Trnava: SSV v Prírode 1990.
JANÁČ P.,OPARTY A., ŠKANTÁR, J.: Po stopách našej spásy I., II. Biblické
dejiny Starého a Nového zákona ku katechizmu Náš život s Kristom. Trnava:
SSV v Prírode 1990.
Sväté písmo a Boží kult. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Zost.
P. Fedor.: Svit: KBD 2006.
TRSTENSKÝ, F.: Aby si poznal spoľahlivosť učenia. Úvod do Nového zákona.
Svit: KBD 2006.
TRSTENSKÝ, F.: Na ceste do Damasku. Svit: KBD 2007.
TYROL.A.: Lectio divina. Praktická metóda čítania Svätého písma. Návod na
čítanie Písma a niekoľko ukážok. Svit: KBD 2005.
ŠELINGA, J.: Svetlo v službe života. Zatiahni na hlbinu. I.diel. Nitra: Kňazský
seminár 2006.
ŠKANTÁR,J.: Učte, hlásajte, vydávajte svedectvo. Spišské Podhradie: CMBF
TI 1998.
Metodický materiál cez internet:
www.kbd.sk , www.organisti.sk, www.fedu.ku.sk,
www.kapitula.sk, www. litugickahudba.szm.sk, www.dkuspis.sk
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