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CÆREMONIALE EPISCOPORUM
II. KAPITOLA
ÚRADY A SLUŽBY V LITURGII BISKUPA

Akolyti
27.
Akolyta má v službe oltára vlastné časti, ktoré musí sám vykonávať, aj keď sú prítomní
služobníci vyššieho rádu.
28.
Akolyta je ustanovený, aby pomáhal diakonovi a slúžil kňazovi. Jeho službou je starať sa o
oltár, pomáhať diakonovi a kňazovi pri liturgických úkonoch, najmä pri slávení omše, okrem toho má
právo, ako mimoriadny vysluhovateľ, rozdávať sväté prijímanie, podľa normy práva.
Ak je to potrebné poučuje tých, ktorí poslujú pri liturgických úkonoch, či už pri prinášaní knihy,
kríža, sviec a turibula, alebo majú vykonávať inú podobnú službu. Patrí sa, aby pri sláveniach, ktorým
predsedá biskup, posluhovali riadne ustanovení akolyti, a ak sú viacerí, aby si služby rozdelili medzi
sebou.35
29.
Aby akolyta mohol čím dokonalejšie konať svoje úlohy, nech sa zúčastňuje čím
horlivejšou nábožnosťou na Svätej eucharistii, ňou sa živí a nadobúda o nej stále hlbšie poznanie.
Nech sa usilujevnútorne a duchovne chápať zmysel toho čo koná, tak, aby sa denne úplne obetoval
Bohu, a tak bol vedený k tomu, aby Kristovmu mystickému telu, teda Božiemu ľudu, najmä slabým
a chorým, preukazoval úprimnú lásku.
Lektori
30.
Lektor má v liturgickom slávení svoju vlastnú úlohu, ktorú musí vykonávať sám, hoci by
boli prítomní služobníci vyššieho rádu. 36
31.
Lektor, ktorý sa historicky medzi nižšími posluhujúcimi objavuje ako prvý, nachádza sa vo
všetkých Cirkvách, a vždy bol, je ustanovený na službu, ktorá je mu vlastná, čítať v liturgickom
zhromaždení Božie slovo. Preto vo svätej omši a iných posvätných úkonoch prednáša čítania, okrem
evanjelia; ak chýba žalmista, prednáša žalm medzi čítaniami; ak chýba diakon, prednáša úmysly
všeobecnej modlitby.
Jeho starosťou je, ak je to potrebné, pripravovať veriacich, ktorí môžu pri liturgických úkonoch
čítať sväté Písmo. Okrem toho, patrí sa, aby pri sláveniach, ktorým predsedá biskup, čítali riadne
ustanovení lektori, a ak sú viacerí, aby si čítania rozdelili medzi sebou.37
32.
Lektor, vedomý si dôstojnosti Božieho slova a významu svojho úradu, nech sa ustavične
usiluje o správny prednes a výslovnosť, aby účastníci jasne vnímali Božie slovo.
Kým však iným ohlasuje Božie slovo, nech ho aj on sám vníma, prijíma a starostlivo o ňom
rozjíma, aby tak o ňom svedčil svojim životom.
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