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ČTEC – PRVÝ STUPEŇ KŇAŽSTVA 

 

Matúš KOSTIČÁK 

 

Historicky pohľad na službu čteca v Cirkvi 

Čtec (predčitateľ, lat. lektor, gr. αναγνώστης) ako najnžší stupeň kňažstva je v 

Cirkvi spomínaný už v 2. st. sv. Justínom Mučeníkom rovnako aj Tertuliánom. Už 

v 2. st. sa totiž čtec spomína ako stupeň, ktorý je oddávna. O tomto stupni taktiež 

hovorí aj sv. Cyprián a miestny Antiochijský snem v r 341. Vzhľadom na to, že 

niektorí prisluhujúci  v chrámoch v raných dobách čítali z bohoslužobných kníh bez 

určenia či povolenia biskupa, VII. všeobecný snem v roku 787 v znení 14. kánonu 

nariadil, že ten, ktorý chce vykonávať povinnosti tohto cirkevného poslania, musí 

byť biskupom vysvätený za čteca. 

Povinnosťou čteca bolo predčítanie Svätého Písma a to všetkých kníh Starého 

Zákona a Nového Zákona. Skutky apoštolské a listy svätého apoštola Pavla. Lazar 

Mirkovič v vo svojej knihe Pravoslávna Liturgika  objasňuje rozdiel medzi čítaním 

čteca a diakona takto:  „Toto predčítanie sa rozlišovalo od čítania Evanjelia diakonom 

tým, že diakon čítal Evanjelium z vyvýšeného miesta so slávnostnými úvodnými 

formulami (Mir vsim, Aliluja ) zatiaľ čo čteci predčítali Sv. Písmo Starého Zákona 

a Apoštola z nižších stupňov ambona a bez tychto uvodnych formul zacinajuc citanie 

jednoduchšie: Tade légei ó Kýrios (To povedal Pán). Čtec a spevák tvoria teda prvý 

stupeň kňažstva. Stupeň, ktorý ako prípravný musí absolvovať každý, kto sa 

pripravuje na prijatie služby kňažskej.1 

 

Chirotesia na čteca 

Chirotesia na čteca nie je tajinou, ale mala by byť len slávnostným obradom 

vydelenia najschopnejšieho služobníka pri chrámovom bohoslúžení. Uskutočňuje sa 

                                                           
1 Pozri MIRKOVIČ, L.: Pravoslávna liturgika. Belehrad 1965 s. 74-75. 
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uprostred chrámu pred začiatkom liturgie. Po oblečení biskupa dvaja hypodiakoni 

privádzajú vyvoleného doprostred chrámu. Tento sa trikrát ukláňa k oltáru a potom 

mierne aj smerom k biskupovi. Vzhľadom na to, že adept na čteca a speváka by už 

mal mať spĺňať funkciu prisluhujúceho, skláňa sa k biskupovi ktorý číta modlitbu, 

v ktorej Boha prosí: „Rába tvojeho sveščenosca, svjatym Tvojim tajinstvom izvolivšaho, 

ukrasí neskvernymi Tvojimi i neporóčnymi odéždami“. Po tejto modlitbe sa spievajú 

tropare apoštolom,  Jánovi Zlatoustemu,  Bazilovi Veľkému, Gregorovi Dvojeslovovi. 

Po ukončení troparov biskup v znaku kríža postrihuje vlasy prisluhujúceho, počas 

toho čo pomaly vyslovuje slová: „Vo imja Otca, Syna, i Svjataho Ducha.“ – zatiaľ čo 

diakon odpovedá slovom „Amiň“.Následne biskup ukončuje túto časť postrihu 

slovami: „Vsehda nyni i prisno, i vo viki vikov. Amiň.“2 

Následne sa prisluhujúci oblieka do krátkeho felónu, čo symbolizuje posvätenie 

Bohu, po čom biskup pokladá ruku na hlavu prisluhujúceho a číta modlitbu: „I dažď 

jemu, so vsjakoju mudrostiju i rázumom, Božestvennych tvojich sloves poučenije 

i pročitanije tvoriti, sochraňaja jeho v neporočnom žiteľstve.“ 

Po prečítaní tejto modlitby dáva biskup čtecovi pokyn aby prečítal úryvok 

z Apoštola. Potom biskup požehnáva stichar a následne čtec pobozká na ňom vyšitý 

kríž a biskupovu ruku,  oblieka ho na seba.3 

Úlohou Cirkvi ako dokonalého bohoľudského organizmu je priviesť svojim 

vplyvom človeka k spáse. Tento vplyv má Cirkev na človeka nie len prostredníctvom 

Eucharistiu a sv. Tajinu, ale všeobecne prostredníctvom všetkých prvkov,  ktoré 

zahrňuje. Jedným z týchto prvkov sú rozsiahle zbierky bohoslužobných textov. Aby 

tieto texty mali Bohom požadovaný vplyv, musia byť tak čtecom prečítané správne. 

Práve takáto správnosť je dlhoročne opisovaná v knihách rôznych liturgikov. Jedným 

z nich je aj ruský liturgik Jermogen Ivanovič Šimanskij ktorého dielo Наставление 

                                                           
2 Pozri KORMANÍK, P.: Základné sväté tajiny pravoslávnej Cirkvi. Prešov 1996 s. 188-189. 
3 Pozri ВЕНИАМИН, Архиепископ Нижегородский и Арзамасский.: Новая скрижаль [Том 2]. 

Moskva 1992 s. 262-263. 
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церковному чтецу о том, как читать в храме zostavené z poučení svätých otcov 

a pôstnikov, a na základe dlhovekej bohoslužobnej praxe Cirkvi.  

 

Vybrané kapitoly z knihy „Наставление церковному чтецу о том, как 

читать в храме“ 

Bohabojný čtec by mal mať stále na pamäti, že vzdáva chvály a modlitby nie len 

za seba ale aj za všetkých modliacich sa v chráme, kde je stále prítomný Sám Boh, 

Jeho Prečistá Matka, Anjely a svätí. Boh Ktorý vidí do každého srdca pozná vnímanie 

a sústredenosť každého čteca, ktorý vykonáva v chráme svoju povinnosť.Čtec by mal 

vedieť, že modliaci sa v chráme vnímajú jeho chyby, jeho prípadne nesústredenie či 

nevnímanie, a môžu odkloniť svoju pozornosť od modlitby k tomuto javu. Ak si toto 

čtec uvedomí, varuje sa chýb a nezarmúti Boha. Aj slová proroka Jeremiáša: 

„Prekliaty každý, kto s nedbalosťou koná dielo Hospodinovo“ (Jer 48,10) Čítajúc 

v chráme modlitby za všetkých veriacich, konáme takéto dielo Hospodinovo, preto je 

potreba čítať s úctou a neponáhľajúc.4 

Príprava k čítaniu 

K čítaniu, ktoré má čtec predniesť, je potreba dôkladnej prípravy. Čtec by sa mal 

s každým textom oboznámiť, vopred ho predčítať, obrátiť svoje vnímanie na prednes 

daných slov, prízvuky, obsah tak aby čítal správne. Čtecovi by sa nemalo leniť často 

sa zaoberať čítaním a zdokonaľovať sa, niekoľkokrát po sebe za prítomnosti staršieho 

či skúsenejšieho, ktorý bude poukazovať na chyby za účelom zdokonaľovania. 

Zmysluplnosť čítania 

Je potreba čítať predovšetkým tak, aby sám čtec rozumel čo a o čom číta, a aby 

čítané modlitby a žalmy prenikali do srdca čteca. 

Nezabúdať na národ stojací v chráme, a čítať tak aby rozumel aj on, aby aj on 

spolu s čítajúcim čtecom sa naraz „jedinymi usty i jedinym serdcem“  modlil a chválil 

Hospodina. Práve preto totiž veriaci navštevujú chrám. 

                                                           
4 Pozri Шиманский, Г.: Наставление церковному чтецу. Moskva 1999 s. 1. 
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Ak je bohoslužobný text čítaný v chráme, je treba mať na pamäti, že ústami čteca 

prednášaná modlitba, ktorá sa nesie až k Prestolu Božiemu, je modlitba všetkých 

prítomných, preto by malo čtecom prednesené slovo preniknúť do uší, umu a duše 

každému z prítomných5 

Potreba čítať bez ponáhľania sa, a zreteľne 

Preto by sa nemal čtec ponáhľať, čítajúc modlitby, nepohoršovať. Príliš rýchle 

čítanie totiž nedokonale prijíma sluch, myseľ a v konečnom dôsledku ani srdce 

prítomných. Sv. Tichon Zadonský  sa vyjadruje k nedbanlivej a rýchlej modlitbe, 

ktorú prednáša čtec takto:  „Lenivým príjemné, dobrým zármutok a bolesť, ale pre 

všetkých v chráme choroba a pokušenie.“ 

Rýchle a nedbanlivé čítanie nie je prospešné pre národ a hrozí tu riziko 

pohoršenia národa či odchodu z chrámu či dokonca vidiac nedostatky v pravoslávnej 

Cirkvi a ochladnutia vo viere.  Tieto príčiny nevnímania vinou čteca teda nesúvisí len 

s vnímaním modlitby, ale aj celkového chápania vieroučných právd prednášaných 

v chráme, preto sa čtec nesmie dopustiť príliš rýchleho čítania, ktoré podnecuje 

nedbanlivosť, a nesmie napĺňať požiadavky a prosby tých, ktorí od neho žiadajú čosi, 

čo by bolo v rozpore s vopred spomenutými slovami. Tak nám rozprávajú aj slová 

v skutkoch apoštolských ktoré hovoria o tom, že Boha treba poslúchať viac ako ľudí. 

Preto, aby sám čtec mal mieru rýchlosti čítania, ako už bolo spomenuté v prvom rade 

čítať tak rýchlo, aby tomu sám čtec rozumel, nie mechanicky, a nie formálne, ale 

celkovo upriamiť vnímanie na nielen ústami ale aj srdcom čítaný text. Čtecu je preto 

potrebné naučiť sa čítať tak „slobodne“  bez napätia, aby pri čítaní nedošlo 

k obtiažnosti sústrediť sa tiež na titly, prízvuky, na výber výšky a sily hlasu, 

stúpajúci a klesajúci tón hlasu – skrátka na všetko, čo by malo nastať u čteca pri 

vnímaní textu automaticky. Čítať tak, aby čitatelia mohli každé slovo modlitby 

srdcom precítiť a umom pochopiť. Toto čtec naplňuje vtedy, ak on sám v chráme či 

súkromí dbá na modlitbu umu aj srdca.  

                                                           
5 Pozri Шиманский, Г.: Наставление церковному чтецу. Moskva 1999 s. 1. 
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Pri čítaní sa stretávame aj s opačnou krajnosťou – nezmyselné naťahovanie 

čítania, ktorého sa je takisto treba vyvarovať. Pomalé čítanie je takisto podnetom pre 

slabé vnímanie, rozličné myšlienky či dokonca pohoršenie prítomných v chráme.6 

Čítanie s prestávkami 

Aby čtecom čítané slová modlitby boli porozumené prítomnými, je potrebné 

podľa významu krátkou pauzou oddeliť a hlasom zvýrazniť každý prvok textu 

(frázu či vetu). Takto by sme mali oddeľovať  (zastavením či spomalením) rôzne na 

seba nadväzujúce skupiny slov. 

Čítať so správnosťou 

Pri čítaní by sa malo dbať na správne znenie slov cirkevnoslovanského jazyka. 

Teda každé písmeno v slove predniesť tak, ako je ich znenie predpísané.  Toto vidíme 

hlavne v zmäkčovaní, v pôsobení ruskej gramatiky na cirkevnoslovanskú. Tabuľka 

znázorňuje príklady slov, ktorých vyslovovanie sa najčastejšie vplyvom fonetiky 

iných slovanských jazykov deformuje.   

Pri čítaní z cirkevnoslovanského textu by mal čtec dbať na správne vyslovovanie 

titiel (skrátene písaných slov) a na správne prízvuky, aby mali slová správne znenie. 

Čtec nesmie na čítaní odrážať svoje momentalne duchovné či psychické 

rozpoloženie. Nesmie klásť dôraz na nežnosť, surovosť ,  alebo iné cítenia – čtec nie je 

herec! 

Najčastejšie zlozvyky pri čítaní: 

Zmäkčovanie (vplyvom ruského jazyka) , typický príklad v slove  ЃгGлъ či гDи. 

Chyby v prízvukoch ktoré menia význam slov napríklad slovo сп7си2. Nedbanlivým 

čítaním môžeme takisto zamieňať význam slov za slová, ktoré sú im podobné bez 

ohľadu na prízvuky, medzi ktoré patria slová s titlou (прпdбный a првdный). 

Intonácia pri čítaní 

Čítať je potrebné svojím prirodzeným hlasom. Čtec by nemal čítať na príliš 

nízkych tónoch, pretože prednášaný bohoslužobný text môže byť vtedy nepočuteľný. 

                                                           
6 Pozri Шиманский, Г.: Наставление церковному чтецу. Moskva 1999 s. 3. 
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Výšku tónu na ktorom čtec číta by mal čtec voliť tak, aby bol text čo najviac 

zrozumiteľný a prirodzený. Autori diela ešte pridávajú, že čtec by mal čítať na tóne 

podľa dispozícií, po dôkladnej vokálnej príprave však môže podávať čítaný text aj 

v súlade s tónmi prosieb duchovenstva či ladením zboru. Čítať je potrebné 

jednoducho, na jednom tóne s malými povýšeniami a poníženiami hlasu (tón alebo 

poltón). 

Pri čítaní je potreba zvoliť intenzitu hlasu primeranú množstvu prítomných 

a predovšetkým veľkosti chrámu. Je na základe toho je možné hlas zosilniť či stíšiť, 

no nikdy sa však hlas nesmie premeniť v šepot alebo krik. 

Čtec by mal stáť pred knihou vzpriamene, bez poklonov a čítať, neprestupovať 

nohami, neprehadzovať nohy zo strany na stranu, nekolísať sa telom, ruky mať 

spustené pri tele, nerobiť nezmyselné pohyby hlavou. Ak sa číta pri stolíku na 

analoji, čtec by sa mal uistíť či je plátno pod knihou v primeranej výške. 

Zdokonaľovanie sa  v čítaní 

Ak čtec niečo nevie, mal by sa informovať u skúsenejšieho alebo u duchovného 

skôr. Po začatí čítania sa už nepripadá do úvahy „učiť sa“, či hľadať texty po 

bohoslužobných knihách. Každá chyba totiž ruší vnímanie prítomných v modlitbe. 

Aj u skúsených čtecov sa stáva, že spravia hrúbku, pravdepodobne preto, že pri 

prvom čítaní tento text čtec prečítal alebo pochopil zle. Preto je potrebné sa aj v tomto 

smere stále vzdelávať a skúšať. Istotne sa však smie urážať, ale byť vďačný, ak iní 

poukážu na chybu čteca. 

 

Povýšeneckosť a spupnosť (slávybažie) 

Lepších čtecov, najmä ak im dávajú prednosť pred druhými, alebo ak začínajú 

čítať v chráme, zvyčajne napádajú myšlienky hrdosti a samochvály. Takémuto 

čtecovi je možné pomôcť jedine tak, že ho necháme uvedomiť si a priznať, že jeho 

kvality a hlas je daný Bohom a je povinný používať ich na slávu Božiu. Ak to začne 

chápať čtec takto, zistí že jeho samochvála je márna. 
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V prípade čtecov či spevákov je potrebné vyvarovať sa aj vzájomnej závisti 

a neprajnosti. Naopak, je potrebné tešiť sa z úspechov iných a z toho, že aj iní venujú 

svoj čas takejto chvále Hospodina. 

Obzvlášť začínajúci a mladí čteci by sa nemali počas čítania textu zamýšľať nad 

úspechmi či neúspechmi, zamedziť rôznym myšlienkam, predísť pýche či jej opaku. 

Pamätať stále na to, že čítaný text je čítaný Bohu či už na prosbu, vďaku alebo slávu 

a zamedziť takto vyššie spomenutým faktorom.7 

Úcta k bohoslužobným knihám 

K bohoslužobným knihám obsah ktorých tvoria chválospevy či modlitby je 

potrebné správať sa s úctou vnímajúc fakt že tieto texty sú napísané Svätým Duchom 

cez ústa či ruky svätých otcov. Mať stále na pamäti, že nejde o obyčajné knihy, ale 

o knihy ktoré sú stvorené modlitebným tvorením celej Cirkvi. 

Preto by sa malo s bohoslužobnými knihami náležite zaobchádzať, netrhať, 

nekrčiť, nečmárať, listovať v nich opatrne, nezahýbať strany, nesliniť prsty pri otáčaní 

strán. Pri čítaní so sviečkou dbať na kvapkajúci vosk a držať sviečku stranou8 

 

Vybrané kánony ktoré usmerňujú život čteca (aplikovateľné na súčastnosť) 

a) Apoštolské pravidlá  

- Pravidlo 26. – Z tých, ktorí vstúpili do kléru slobodní, môžu do manželstva 

vstúpiť len žalmisti a speváci. 

- Pravidlo 43. –čtec, spevák či žalmista ktorý sa oddáva opilstvu či hazardným 

hrám, sa musí týchto vášní zbaviť. V opačnom prípade má byť zbavený jeho 

postavenia čteca. 

- Pravidlo 69. – ak sa akýkoľvek zo stupňov kňažstva (teda aj čtec) nepostí 

v období veľkého pôstu pred Paschou, mimo prípadu telesnej choroby, nech bude 

zbavený svojho postavenia v Cirkvi. 

 

                                                           
7 Pozri Шиманский, Г.: Наставление церковному чтецу. Moskva 1999 s. 3. 
8 Pozri ШИМАНСКИЙ, Г.: Наставление церковному чтецу. Moskva 1999 s. 3-4. 
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b) Pravidlá všeobecných snemov 

- Pravidlo 14 (4. Všeobecný snem - Chalcedón) - Ak čtec alebo spevák vstupuje 

do manželstva, nesmie tak urobiť so ženou iného vierovyznania.  

 

c) Pravidlá miestnych snemov 

- Pravidlo miestneho snemu Kartáginského (23.) – čteci nech sa v priebehu 

bohoslužieb neklaňajú ľudu 9 
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9 Kanonická pravidla. 


