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KURZ ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA V LITURGII 
 

Kurz je nabídkou děkanátům pro lektory Božího slova jejich farností.  
Děkanáty, které mají zájem o tento kurz,  

se mohou obracet na hlavní koordinátorku Martinu Pavlíkovou.  
Kurz je poskytován Arcibiskupstvím olomouckým pro olomouckou diecézi.  

Jiným diecézím je poskytnut za úhradu. 

 

Vzdělávací kurz pro lektory Božího slova je sestaven ze čtyř částí: 
● Úvod do Písma svatého 
P. doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla, představuje lektorům BS 
Bibli ve dvou vyučovacích hodinách, počet účastníků není omezen: 
1. „V rámci úvodu do Písma se ve třech blocích věnujeme nejprve Bibli jako knize, jejíž 
vznikání ovlivňovalo v průběhu času mnoho věcí – od historických událostí přes společenské 
prostředí až po kulturní podmíněnost. Druhý blok je věnován stručnému obsahu biblických 
knih a třetí je zaměřen na konkrétní práci s úryvkem biblického textu jako ukázka lektorovy 
přípravy k liturgické službě.“ 

● Boží slovo a kultura řeči  
MgA. Martina Pavlíková, pracovnice Centra pro kulturu AO, uvádí do problematiky 
mluveného projevu, který stojí ve službě Božího slova při liturgii, počet účastníků není 
omezen: 
2. Teoreticko-praktická část ve dvou až třech vyučovacích hodinách, kde je účastníkům 
představeno, čeho si mají všímat v oblasti mluveného projevu, který má sloužit Božímu slovu 
v liturgii – charakteristika českého jazyka a jeho mluvní podoby, normativní podoba jazyka, 
hlasová a mluvní technika, srozumitelné sdělení textu v jeho logickém rozčlenění. 
3. Praktická část v kostele u ambonu v rozsahu 90 minut, podle počtu účastníků rozděleno 
do skupin maximálně 15 lidí – každý účastník má možnost čtení Božího slova u ambonu – 
prostor pro praktické zkušenosti a řešení daných problémů týkajících se interpretace BS při 
liturgii. 

● Duchovní rozměr lektorské služby  
Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký 
4. Biskupovo slovo k lektorům Božího slova, aby si uvědomili význam a zodpovědnost své 
služby v její duchovní rovině, ale zároveň velikou milost, kterou prostřednictvím této služby 
dostávají, a dále také rady, jak svou službu mohou více a více prohlubovat. 
Na závěr kurzu se slouží slavnostní a děkovná mše svatá, kterou celebruje biskup.  
V závěru mše svaté obdrží každý absolvent osobně z rukou děkana či jiné pověřené osoby 
osvědčení o absolvování kurzu a pozdraví se s biskupem. Svým požehnáním potom biskup 
vyšle lektory, aby při liturgii hlásali Boží slovo. 

 

 



BOŽÍ SLOVO A KULTURA MLUVENÉHO PROJEVU 
průběžná práce s lektory BS ve farnostech 

Nabídka programů „Boží slovo a kultura mluveného projevu“  
připravované na míru pro konkrétní potřeby a možnosti  žádající farnosti:  
časový rozsah, počet zájemců, četnost setkání, přizpůsobení se daným možnostem lektorů. 

Cílem programů je rozvíjet vztah lektora k Božímu slovu, hlubší pronikání do významu textů 
prostřednictvím osvojování si mluvní dovednosti a schopnosti významového členění textu. 

 

KULTURA MLUVENÉHO PROJEVU 
nabídka individuálních hodin 

Po domluvě s M. Pavlíkovou je možné objednat se na individuální hodinu zaměřenou podle 
potřeb zájemce. 

 

PŘÍPRAVA LEKTORA BOŽÍHO SLOVA ONLINE 
A SPOLEČENSTVÍ BOŽÍHO SLOVA 

Webové stránky kulturaslova.cz poskytují nejen lektorům možnost přípravy online 
liturgického čtení. 
Momentálně jsou nahrané a k poslechu připravené všechny tři cykly A, B, C nedělního 
liturgického čtení. 

Příprava a pořizování nahrávek pokračuje i nadále z liturgie slavností, svátků a postupně se 
bude nahrávat i čtení z liturgie všedního dne. 
Na přípravě se podílejí lektoři BS a kněží z různých farností pod vedením M. Pavlíkové. 
Nahrávky jsou snímány přenosným profesionálním nahrávacím zařízením. 
 

Příprava a pořizování nahrávek čtení z liturgie poskytuje nejen rozvoj mluvních 
a interpretačních dovedností lektora BS, který se podílí na nahrávání, hlavně ale utvrzuje 
a prohlubuje vztah k Božímu slovu. Zároveň potom vytváří široké společenství Božího slova, 
jehož základem jsou všichni ti, kteří se podílejí na přípravě a nahrávání. Každá nahrávka je 
vložena do modlitby a odevzdána do Božích rukou. Všichni ti, kteří potom prostřednictvím 
internetu naslouchají Božímu slovu, přidávají se k modlitbě a rozšiřují společenství Božího 
slova. 
Dramaturgie, režie a zvuková nahrávka: Martina Pavlíková 

Korektorka, grafička, autorka webu a webmaster: Jana Hajdová 

Zvukový mistr: Jaroslav Topinka 

Nahrávky se mohou uskutečňovat díky Arcibiskupství olomouckému a díky mecenášskému 
daru! 


