VŠEOBECNÉ SMERNICE LITURGIE HODÍN
MENNÝ A VECNÝ REGISTER

A
Antifóna: pomáha pochopiť žalm: 113; prednesie sa na začiatku každého žalmu: 123; v období "cez
rok" možno použiť namiesto a. myšlienky pripojené k žalmom: 114; vlastné a.: 116 - 119; vo
veľkonočnom období sa k a. pridáva Aleluja.: 120; od a. možno upustiť pri rozdelenom dlhšom
žalme: 115; kedy možno a. meniť: 251, 274.
Antifóna o P.M.: po kompletóriu: 92.

B
"Benediktus": prednesie sa pri ranných chválach: 50; rovnaká úcta ako pri evanjeliu v omši: 138.
Biblické čítanie: v posvätnom čítaní: 64 - 66, 143 - 155; cyklus je dvojaký: 145; o dvojročnom
cykle: 146 - 152; jednoročný cyklus: 153; na slávnosti a sviatky: 154; kedy ho možno zameniť,
spojiť, alebo dať prednosť inému: 248 - 250; dĺžka čítaní: 155.
Biblické vzdelanie: potrebné k pochopeniu žalmov: 102.
Biskup: slávenie LH okolo b. v katedrálnom kostole: 20, 254. Pozri tiež: Posvätní služobníci.
Biskupské konferencie: schvália náhradu krátkeho responzória: 49; určia ktoré časti LH sa majú
modliť stáli diakoni: 30; môžu schváliť iné antifóny o P.M. po kompletóriu: 92; môžu
prispôsobiť hymny: 178; môžu doplniť texty do nezáväzného lekcionára: 162; majú právo
upraviť formuláre prosieb: 184.

C
Cirkevní spisovatelia: (čítanie od nich): pozri: Druhé čítanie, (konkrétne): pozri: Index autorov a
textov pre druhé čítanie.
Čas: na slávenie LH: 20, 29; pozri aj jednotlivé hodiny.
Činná účasť: 33.
Čítania: spôsob ich prednesu: 283.
Čítanie: Druhé, Biblické, Krátke, Dlhšie, Hagiografické - pozri tieto.

D
Diakon: predsedá pri sedadle: 254, 256, 197; môže predniesť prosby: 257; posvätné rúcho: 255.
pozri tiež: Posvätní služobníci.
Dialóg: medzi Bohom a ľuďmi: 14; je podstatnou štruktúrou LH: 33, 56.
Dlhšie čítanie: v ranných chválach a vešperách: 46, 141, 142.
Doxológia: hymnu: 174, žalmu: 123 - 125.
Druhé čítanie: 64, 67, 159 - 165; z primeranej príčiny možno vziať iné z toho istého obdobia z
knihy LH alebo z nezáväzného lekcionára: 250; možno konať takmer súvislé čítanie z diela
niektorého otca. Pozri tiež: Hagiografické čítanie. Konkrétne čítanie: pozri Index autorov a
textov pre druhé čítanie.
Duch Svätý: utvára jednotu cirkvi: 8.

E
Evanjelium: nečíta sa v LH, iba v predĺženej vigílii: 144, 158a, 73.
Eucharistia: vzťah k LH: 12.

F
Farnosť: slávenie LH vo f.: 21
Formuláre: možnosť výberu rôznych f.: 246 - 252; kedy sa nesmú meniť: 247.
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G
Graduálne žalmy: 83.

H
Hagiografické čítanie: 166 - 168; na slávnosti: 228; sviatky: 231; spomienky: 235d; spomienky
pripadajúce na privilegované dni: 239a.
Hodiny: znak hodín vo vzťahu k histórii spásy: 38 - 39.
Homília: možno pripojiť pri slávení ranných chvál a vešpier za účasti ľudu: 47.
Hymny: cieľ h. v LH:42, 173 - 178; k posvätnému čítaniu: 58, 61, 176; k ranným chválam a
vešperám: 42; k modlitbe cez deň: 78, 80; ku kompeltóriu: 87; dve série hymnov pre všetky
posvätné hodiny v období "cez rok": 175; v posvätnom čítaní: 176; doxológia: 174; na
slávnosti: 227, 228; biskupská konferencia môže prispôsobiť alebo zaviesť nové h.:178.

CH
Chválospev: zo Starého Zákona: v ranných chválach: 136, 265. Z Nového Zákona: vo vešperách:
137, 265; Evanjeliový chválospev: 50, 138, 263c; nebiblický ch.: 178.

I
Incenzácia: oltára a ľudu pri speve Evanjeliového chválospevu v ranných chválach a vešperách:
261.
Inštitút dokonalosti: jeho členom sa veľmi odporúča slávenie LH: 26.
Invitatórium: 34 - 36; kedy sa modlí: 35, 60.

J
Jazyk: 275, 276.

K
Kalendár: používaný pri slávení v chóre a za účasti ľudu: 241, 242; keď sa modlí jednotlivec: 243.
Kapitula kanonikov: jej úloha v slávení LH: 24; sláveniu sa má vyhradiť ten čas ktorý je preň
určený: 20; záväznosť: 31a, 262.
Katechéza: pastieri majú veriacich povzbudzovať katechézou k sláveniu LH: 23.
Kompletórium: ktorým pred spánkom zavŕšia celé Božie dielo a seba odporúčajú Bohu: 29; modlí
sa pred spaním hoci aj po
polnoci: 84; štruktúra: 85 - 92; na slávnosti: 230; na sviatky: 233;
po Veľkonočnej vigílii:211; na Narodenie Pána: 215.
Komunity: osobitne reprezentujú modliacu sa cirkev: 24; konajú LH tak ako im ukladá všeobecné
alebo partikulárne právo: 31; spoločné a verejné slávenie ranných chvál a vešpier: 40.
Kňaz: 254 - 257, 197 pozri tiež: Posvätní služobníci.
Kratšie posvätné hodiny (tercia, sexta, nóna): majú sa zachovať v chóre, najmä pre tých ktorí sa
venujú rozjímavému životu: 76; to isté sa odporúča aj všetkým ostatným: 76; mimo chóru
(podľa osobitných právnych predpisov) možno si vybrať jednu z troch posvätných hodín: 77.
Krátke čítanie: 141, 156 - 158; v ranných chválach a vešperách: 45; v modlitbe cez deň: 79, 80; v
kompletóriu: 89, 157; týždenné série krátkych čítaní: 157; na slávnosti: 228; na sviatky: 231; na
spomienky: 235b.
Kristus: Slovo ktoré vychádza od Otca: 3; modlitba v spojení s Kristom: 6 a jeho telom - Cirkvou:
7; vykonávanie Kristovho kňazského úradu v LH: 13.

L
Latinská reč: 124, 274; gregoriánsky spev: 274; rozličný jazyk: 276.
Lektor: 259.
Literárny pôvod žalmov: 103 - 107.
Liturgia hodín: jej dôležitosť v živote Cirkvi: 1; posvätenie času: 10 - 11; vykonávanie Kristovho
kňazského úradu v LH: 13; LH je modlitbou chvály: 2, 13, 15; posvätenie človeka: 14; obeta:
15; prosba a orodovanie za spásu celého sveta: 17; prameň kresťanského života: 18; chvála
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vzdávaná Bohu v jednote s nebeskou cirkvou: 15; nie je súkromnou činnosťou ale týka sa
celého tela cirkvi: 20.

M
"Magnifikat": 50, 138.
Mnísi: 24.
Mníšky: 24.
Modlitba: určenie času: 1; Krista: 3; v Evanjeliu: 4; Kristus spája so sebou celé ľudské
spoločenstvo: 6; potreba: 5; Cirkev pokračuje v Kristovej modlitbe: 6 - 7; v Duchu Svätom: 8;
cirkev zachováva príkaz: 10; spoločná povaha modlitby: 9, 20; potreba súkromnej modlitby: 9;
nočná m.:72, 57 - 58. Pozri aj: Záverečná modlitba.
Modlitba cez deň: posvätným služobníkom má ležať na srdci: 29; štruktúra: 74 - 83; na slávnosti:
229; na sviatky: 232; na spomienky: 236; vlastné žalmy na slávnosti Pána a vo veľkonočnej
oktáve: 134; žalmy na nedele a piatky: 129; záverečná modlitba: 200; zakončenie 79; časti ktoré
je dovolené meniť: 251.
Modlitba žalmov: 110, 112, 202.
"Myseľ má byť v súlade s hlasom": 19.
Myšlienka k pochopeniu: 111 - 114. pozri aj: Nadpis žalmu.

N
Nadpis žalmu: 107, 110 - 111. pozri aj: Myšlienka k pochopeniu.
Nedeľa: deň Pána: 204 - 207; spev: 271; nedeľné žalmy pre posvätné čítanie a modlitbu cez deň:
129.
"Nech je zvelebený": pozri: "Benediktus".
Nezáväzný lekcionár: 67, 162; biskupské konferencie môžu pripraviť aj iné texty ktoré sa zaradia
do n.l.: 162.
"Nunc dimittis": 89, 138.

O
Obeť Krista: si pripomíname vešperami: 39.
Otcov: (čítanie z otcov) pozri: Druhé čítanie.
"Otče náš": v ranných chválach a vešperách: 52, 194; recitujú všetci: 196; odrieka sa trikrát cez
deň: 195.

P
"Pokojnú noc": v kompletóriu: 89, 91.
Posvätenie času: cez modlitbu a slávenie Eucharistie: 10; cez LH: 10, 11.
Posvätenie človeka: cez slávenie LH: 14.
Posvätné čítanie: 55 - 69; je osobitne liturgickým slávením Božieho slova, je pravou modlitbou: 56;
môže sa konať v ktorúkoľvek hodinu dňa ba aj v nočných hodinách predchádzajúceho dňa po
skončení vešpier: 59; určené sú vlastné žalmy na slávnosti, sviatky, veľkonočné trojdnie,
Veľkonočnú a Vianočnú oktávu: 134; verejné slávenie za účasti ľudu na Veľký piatok a Bielu
sobotu: 210; Veľkonočná vigília nahrádza posvätné čítanie:212; odporúča sa sláviť v noci
Narodenia Pána: 215; na slávnosti: 228; na sviatky: 231; na spomienky: 235; na spomienky
pripadajúce na privilegované dni: 239; kedy možno meniť alebo prispôsobiť čítania: 248 - 250;
spojenie s omšou: 98; spojenie s inou časťou ofícia: 99; na nedeľu sú určené žalmy ktoré
vystihujú veľkonočné tajomstvo, v piatok žalmy kajúcne alebo o umučení: 129.
(diakon môže mať aj pluviál ?)
Posvätné rúcha: 255.
Posvätné ticho: 201 - 203; po čítaní alebo homílii v ranných chválach a vešperách: 48.
Posvätní služobníci: sú osobitným nariadením povolaní sláviť LH za Boží ľud: 17; povinnosť
modliť sa aj keď nie je prítomný ľud majú plniť aspoň oni: 28; povinnosť určiť a riadiť
modlitbu spoločenstva: 23; nech sa usilujú aspoň niektorú časť LH sláviť spoločne: 25; zverenie
a povinnosť konať LH: 28; každodenné slávenie v celom rozsahu: 29.
Predsedajúci: ak nie je kňazom alebo diakonom je ako jeden medzi rovnými: 258.
Prisluhujúci: môže predniesť prosby: 257.
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Prosby: 179 - 193; zasvätenie dňa a prác Pánovi: 51, 181; večerné prosby za všetky potreby: 17, 51,
180, 182; všeobecné úmysly musia byť vždy na prvom mieste: 187; je možné pridať osobitné
úmysly: 188; prispôsobenia ktoré môže urobiť biskupská konferencia pre spoločnú modlitbu aj
modlitbu jednotlivca: 184, 189, 191.
Psalmódia: k ranným chválam a vešperám: 43; k posvätnému čítaniu: 62; k modlitbe cez deň: 79, 81
– 83; ku kompletóriu: 88.

R
"Raduj sa nebies ": 92.
Ranné chvály: sú posvätní služobníci povinní konať: 29; sú s vešperami hlavnou časťou ofícia a ako
také ich treba sláviť: 37; určené na posvätenie rána: 38; modlitba kresťanského spoločenstva:
40; štruktúra: 41 - 54; vybrali sa pre ne žalmy ktoré sú na slávenie ofícia za účasti ľudu
vhodnejšie: 127; na slávnosti: 134, 227; na sviatky: 231; na spomienky svätých: 234; na
spomienky svätých pripadajúce na privilegované dni: 239b; záverečná modlitba: 199; je osožné
vyzdvihnúť r.ch. spevom: 272; r.ch. v Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania sa modlia všetci: 213;
na Narodenie Pána sa zvyčajne modlia pred omšou na úsvite: 216; formuláre ktoré možno
zameniť: 251; spojenie s omšou: 94.
"Regina caeli": 92.
Rehoľníci: 17; ktorých viaže povinnosť sláviť LH: 24; ktorých neviaže povinnosť sláviť LH: 22, 26,
32; slávia LH podľa všeobecného a partikulárneho práva: 29, 31b.
Responzóriá: 169 - 172; pri recitovaní jednotlivca možno vynechať opakovanie: 171; v posvätnom
čítaní: 65, 169 - 170, 282; v ranných chválach a vešperách: 49, 172; v modlitbe cez deň a
kompletóriu: 172; spev r.: 281 - 282.
Rodina: je pozvaná k sláveniu LH: 27.
Rozhovor: pozri: Dialóg.
Rúcha: pozri: Posvätné rúcha.

S
Sedia všetci: 264 - 265.
"Sláva Otcu": začiatok hodiny: 41, 60, 79, 85; na konci žalmu: 123 - 125.
Spev: v LH: 33, 268 - 270; predovšetkým v nedele a sviatky: 270, 271 a hlavne ranné chvály a
vešpery: 272; použitie spevu podľa zásady odstupňovaného slávenia: 271, 273; o speve žalmov
a iných častí LH: 277 - 284; prednosť má gregoriánsky spev: 274; spev lekcií: 283 a textov
ktoré prednáša predsedajúci: 284.
Spevák: začína antifóny a žalmy: 260.
Spojenie LH s omšou alebo inou časťou ofícia: nemá byť na ujmu pastoračnej činnosti: 93; ranné
chvály: 94; modlitba cez deň: 95, 97; vešpery: 96, 97; posvätné čítanie: 98, 99.
Spoločné slávenie LH: jej slávenie: 33; najhlavnejšie sú ranné chvály a vešpery: 40.
Spomienka P.M. v sobotu: 240.
Spomienky: záväzné alebo ľubovoľné: 220, 221, 234 - 236; s. pripadajúce na privilegované dni: 238
-239.
Spytovanie svedomia: v kompletóriu: 86.
Stáli diakoni: modlia sa aspoň tú časť LH ktorú určí biskupská konferencia: 30.
Stoja všetci: 263.
Sväté písmo: 2, 14, 140, 143 pozri tiež: Biblické čítanie.
Svätý: kedy možno sláviť spomienku na svätého uvedeného na ten deň v martyrológiu: 244. Pozri aj:
Spomienka, Sviatok, Slávnosť .
Štruktúra: LH: 33, 159; ranné chvály a vešpery: 41 - 54; prosby: 189 - 193; posvätné čítanie: 55 69; kompletórium: 85 - 92; modlitba cez deň: 74 - 83; zmeny ktoré možno urobiť: 246 - 251.

T
"Teba Bože chválime"("Te Deum"): 68, 73, 212, 228, 235d.
"Teraz prepustíš": 89, 138.
Ticho: pozri: Posvätné ticho.
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Titul žalmu: 107, 110 - 111 pozri aj Myšlienka k pochopeniu.

U
Ukončenie hodiny: ranné chvály a vešpery: 54; posvätné čítanie: 69; modlitba cez deň: 79;
kompletórium: 90 - 92.
Úkon kajúcnosti: pri kompetóriu: 86.

V
Veľkonočné trojdnie: 208 - 213.
Veriaci: v LH zjavujú cirkev sláviacu Kristovo tajomstvo: 22; sú pozvaní k sláveniu LH: 32 najmä
v sviatočné dni: 23 a kedykoľvek sú pospolu: 27; najmä ranné chvály a vešpery: 40.
Verš: medzi psalmódiou a čítaniami: 63.
Vešpery: posvätní služobníci nevynechajú bez vážnej príčiny: 29; srdce ofícia: 37; vďaky vzdávanie
za to čo sme dostali alebo dobré urobili: 39; sú modlitbou celého kresťanského spoločenstva:
40; štuktúra: 41 - 54; vybrali sa pre ne žalmy vhodné na slávenie s ľudom: 127; aspoň v nedeľu
slávenie s ľudom: 207; slávnostný spôsob slávenia v Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania: 213; na
slávnosti: 225 - 226; na sviatky: 231; na spomienky: 235; spomienky pripadajúce na
privilegované dni: 239b; možnosť prispôsobenia formulárov: 251; spojenie s omšou: 96 - 97.
Vigílie: Veľkonočná: 70, 212; Narodenia Pána: 71, 215; Zoslania Ducha Svätého a ostatných
slávností: 71; predĺžená v.:73.
Votívne ofícium: 245, 252.
Všetci: Sedia, Stoja - pozri tieto

Z
Záväznosť slávenia LH: 29, 32, 162, 242
pozri tiež: Posvätní služobníci.
Záverečná modlitba: 197 - 200, 239; v posvätnom čítaní: 63, 69; ranné chvály a vešpery: 53;
modlitba cez deň: 79, 80; kompletórium: 90; prináleží kňazovi alebo diakonovi: 197.
Zmŕtvychvstanie: spomienka na z. v ranných chválach: 38. (pozri aj iné tituly)
Znak kríža: 266.
Zosnulí: posledný úmysel prosieb vo vešperách je vždy za z.:186.
Žalmy: 100 - 109; namiesto nedeľných žalmov možno použiť aj žalmy iného týždňa alebo aj iné:
247; namiesto žalmov určených na určitý deň možno použiť žalmy tej istej posvätnej hodiny
určené na iný deň: 252; žalmy 78, 105 a 106 sa vyhradzujú pre obdobie Adventu, Pôstu a
Veľkej noci: 130; žalmy 58, 83 a 109 aj niektoré verše iných žalmov sa vynechávajú: 131; v
nedele: 129; na slávnosti a sviatky: 134; graduálne: 83; akým spôsobom recitovať alebo spievať
žalmy: 121 - 122; dlhšie žalmy: 115, 124, 132; rozdelenie žalmov: 132 - 133, 124 - 125; pri
prednese ž. sa sedí alebo stojí ako je zvykom: 265.
Žaltár: rozdelený na štyri týždne: 126, 132, 252; antifóny v žaltári: 114, 119; dlhšie žalmy: 124; na
slávnosti a sviatky: 134; v ostatných prípadoch: 135; posvätné čítanie: 62; modlitba cez deň: 82;
nadpis pred žalmom: 111.
Životopisná poznámka: pri sviatkoch svätých: 168.

Preložil a upravil Adam Sýkora.
Mensis iunius, anno Domini MCMXCVIII.
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