Jednotlivé časti svätej omše
(výber zo Všeobecných smerníc Rímskeho misála)
Úvodný spev
47. Keď sa ľud zišiel a prichádza kňaz s diakonom a posluhujúcimi, začína
sa spievať úvodný spev. Tento spev otvára slávenie bohoslužby, utužuje
jednotu zhromaždených, ich myseľ uvádza do tajomstva liturgického
obdobia alebo slávnosti a sprevádza prichádzajúceho kňaza a jeho
asistenciu.
48. Úvodný spev spieva zbor spevákov striedavo s ľudom, alebo kantor s
ľudom, alebo sám ľud, alebo sám zbor. Možno spievať antifónu s
príslušným žalmom z Rímskeho graduála alebo z Jednoduchého graduála,
alebo to môže byť aj iný spev primeraný posvätnému úkonu, liturgickej
povahe dňa alebo obdobia. Text tohto spevu nech je schválený
konferenciou biskupov. Ak sa úvodný spev nespieva, recitujú antifónu
uvedenú v misáli alebo veriaci, alebo niektorí z nich, alebo lektor, alebo ak
to nie je možné, recituje ju sám kňaz, ktorý ju môže upraviť aj na spôsob
úvodného napomenutia (porov. č. 31).
Pane, zmiluj sa – Kyrie eleison
52. Po úkone kajúcnosti nasleduje vždy vzývanie Pána – Pane, zmiluj sa,
ak už nebolo v samom úkone kajúcnosti. Keďže je to spev, ktorým veriaci
volajú k Pánovi a prosia ho o milosrdenstvo, spravidla ho spievajú všetci,
čiže má na ňom účasť ľud i zbor alebo kantor. Každé zvolanie sa opakuje
spravidla dvakrát, nevylučuje sa však väčší počet, podľa požiadavky
rozličných jazykov, ako aj hudobného umenia alebo nejakých iných
okolností. Keď sa vzývanie Pána spieva ako súčasť úkonu kajúcnosti,
vsúva sa pred jednotlivé zvolania „tropus“.
Oslavná pieseň – Glória
53. Oslavná pieseň (Glória) je prastarý a ctihodný hymnus. Ním Cirkev,
zhromaždená v Duchu Svätom, oslavuje a vzýva Boha Otca a Baránka.
Text tohto hymnu sa nemôže zameniť s iným. Začína ho kňaz alebo, ak je
to vhodné, kantor alebo zbor. Spieva ho celé zhromaždenie súčasne, alebo
ľud striedavo so zborom, alebo sám zbor. Ak sa nespieva, majú ho
recitovať všetci spolu alebo si dva chóry navzájom odpovedajú. Spieva sa

alebo recituje v nedele okrem adventných a pôstnych, na slávnosti
a sviatky, ako aj pri osobitných slávnostnejších bohoslužbách.
Posvätné ticho
56. Liturgia slova nech sa slávi tak, aby napomáhala meditáciu, preto sa
rozhodne treba vyvarovať každej forme náhlenia, ktoré prekáža sústredeniu
sa. Na to sú vhodné aj krátke chvíle posvätného ticha prispôsobené
zhromaždenému spoločenstvu. V tichu sa pôsobením Ducha Svätého Božie
slovo srdcom prijíma a odpoveď sa pripravuje modlitbou. Tieto chvíle
posvätného ticha sa vhodne môžu zachovať napr. pred samým začatím
liturgie slova, po prvom a druhom čítaní a napokon po skončení homílie.
Responzóriový žalm
61. Po prvom čítaní nasleduje responzóriový žalm, ktorý je integrálnou
časťou liturgie slova a má veľký liturgický a pastoračný význam, pretože
napomáha rozjímaniu o Božom slove. Responzóriový žalm nech odpovedá
každému jednému čítaniu a spravidla sa berie z lekcionára. Je správne
responzóriový žalm spievať, aspoň responzórium, ktoré prislúcha ľudu.
Preto žalmista, čiže spevák žalmu, prednáša verše žalmu pri ambone alebo
na inom vhodnom mieste. Celé zhromaždenie sedí a počúva, ba zvyčajne
sa na ňom zúčastňuje spievaním responzória, ak sa žalm neprednáša
súvisle, t. j. bez responzória. Aby však ľud mohol ľahšie zaspievať
odpoveď na žalm, vybrali sa niektoré odpovede a žalmy na rozličné
obdobia v roku a na rozličné druhy sviatkov; tieto sa môžu použiť
namiesto textu zodpovedajúceho čítaniu vždy, keď sa žalm spieva. Ak sa
žalm nemôže spievať, recituje sa spôsobom, ktorý je vhodnejší na
podporenie meditácie Božieho slova. Namiesto žalmu vyznačeného v
lekcionári sa môže spievať aj responzórium graduála z Rímskeho graduála,
alebo responzóriový či alelujový žalm z Jednoduchého graduála, ako ich
uvádzajú spomenuté knihy.
Zvolanie pred čítaním evanjelia
62. Po čítaní, ktoré bezprostredne predchádza evanjelium, sa spieva aleluja
alebo iný spev určený rubrikami, ako to vyžaduje liturgické obdobie. Toto
zvolanie vytvára obrad či vlastný úkon; ním zhromaždenie veriacich
prijíma Pána, ktorý bude k nemu hovoriť v evanjeliu, aj ho pozdravuje a

vyznáva svoju vieru spevom. Zbor alebo kantor predspevujú, všetci
spievajú postojačky, a ak treba opakujú; verš však spieva zbor alebo
kantor.
a) Aleluja sa spieva v každom období okrem pôstneho. Verše sa berú z
lekcionára alebo z graduála.
b) V Pôstnom období sa spieva miesto Aleluja verš pred evanjeliom
vyznačený v lekcionári. Môže sa spievať aj iný žalm alebo traktus, ako sa
nachádza v graduáli.
63. Keď je pred evanjeliom iba jedno čítanie:
a) v období, keď sa používa Aleluja možno vziať alelujový žalm alebo
žalm a Aleluja so svojím veršom;
b) v období, keď sa Aleluja nepoužíva, možno použiť žalm a verš pred
evanjeliom alebo len žalm.
c) Aleluja alebo verš pred evanjeliom, ak sa nespieva, môže sa vynechať.
64. Sekvencia je okrem dní Veľkej noci a Turíc nezáväzná a spieva sa pred
Aleluja.
Vyznanie viery – Krédo
67. Symbol čiže vyznanie viery vedie k tomu, aby všetok zhromaždený ľud
odpovedal na Božie slovo zvestované v čítaniach zo Svätého písma a
vysvetlené v homílii a aby prednášaním pravidla viery, formulou
schválenou pre liturgické použitie, spomínal a vyznával veľké tajomstvá
viery, prv ako by sa začalo ich slávenie v Eucharistii.
68. Vyznanie viery má spievať alebo prednášať kňaz s ľudom v nedele a na
slávnosti. Možno ho však odriekať aj pri slávnostnejších bohoslužbách. Ak
sa spieva, začína ho kňaz alebo, ak je vhodné, kantor alebo zbor, spievajú
ho však všetci spolu, alebo ľud striedavo so zborom. Ak sa nespieva,
recitujú ho všetci spolu alebo dva zbory si navzájom odpovedajú.
Príprava darov
74. Sprievod, v ktorom sa prinášajú obetné dary, sprevádza spev na
obetovanie (porov. č. 37, b). Spieva sa aspoň dovtedy, kým sa dary
nepoložia na oltár. O tom, ako sa má spievať, platí to isté ako pri úvodnom
speve (porov. č. 48). Obrad na obetovanie môže vždy sprevádzať spev, aj
keď sa neprinášajú obetné dary.

Lámanie chleba
83. Kňaz láme eucharistický chlieb, ak je potrebné, za pomoci diakona
alebo koncelebranta. Úkon lámania chleba, ktorý konal Kristus pri
poslednej večeri, dal v apoštolských časoch meno celej eucharistickej
obete. Naznačuje, že mnohí veriaci sa stávajú jedným telom prijímaním
z jedného chleba života, ktorým je Kristus. On pre spásu sveta zomrel a
vstal z mŕtvych (1 Kor 10, 17). Lámanie chleba sa začína po odovzdaní
znaku pokoja a nech sa koná s príslušnou dôstojnosťou, nech sa však
zbytočne nepredlžuje a nevenuje sa mu neprimeraná dôležitosť. Tento
obrad je vyhradený kňazovi a diakonovi. Kňaz láme chlieb a časť hostie
vpustí do kalicha na znak jednoty tela a krvi Pána v diele spásy, totiž tela
Ježiša Krista živého a osláveného. Podľa zvyku zbor alebo kantor spieva,
alebo aspoň nahlas recituje, prosbu Baránok Boží, pričom ľud na to
odpovedá. Táto prosba sprevádza lámanie chleba a môže sa opakovať
viackrát až do skončenia obradu. Posledný raz sa zakončí slovami daruj
nám pokoj.
Sväté prijímanie – Communio
86. Kým kňaz prijíma Sviatosť, začína sa spev na prijímanie. Tento spev
má jednotou hlasov vyjadriť duchovnú jednotu prijímajúcich, prejaviť
radosť srdca a viac osvetliť „komunitárnu“ povahu sprievodu k prijatiu
Eucharistie. Spev pokračuje dokiaľ sa vysluhuje veriacim Sviatosť. Ak sa
má však po prijímaní spievať hymnus, nech sa spev na prijímanie včas
zakončí. Treba dbať na to, aby aj speváci mohli pohodlne prijímať.
87. Pre spev na prijímanie sa môže použiť buď antifóna z Rímskeho
graduála, buď so žalmom alebo len sama antifóna, alebo antifóna z
Jednoduchého graduála, alebo iný vhodný spev schválený konferenciou
biskupov. Spieva buď sám zbor, buď zbor alebo kantor s ľudom. Ak sa
nespieva, môžu recitovať príslušnú antifónu z misála buď všetci veriaci,
alebo niektorí z nich, alebo sám lektor. Ak ju nerecituje nikto, sám kňaz ju
prednesie po svojom prijímaní, ale pred prijímaním veriacich.
88. Po rozdávaní prijímania kňaz a veriaci sa podľa okolností chvíľu v
tichosti modlia. Keď sa uzná za dobré, celé zhromaždenie môže spievať aj
žalm, nejaký chválospev alebo hymnus na poďakovanie.

Účastníci hudby v liturgii
102. Žalmistovi prislúcha úloha spievať žalm alebo iný biblický spev
medzi čítaniami. Aby žalmista svoju úlohu mohol riadne zastávať, má
vedieť spievať žalmy a mať aj dobrý prednes a výslovnosť.
103. Medzi veriacimi má osobitné liturgické poslanie zbor spevákov
(schola cantorum) alebo chór, ktorému prináleží starať sa o časti jemu
vlastné podľa rozličných druhov spevu a podnecovať veriacich k činnej
účasti na speve. Čo sa hovorí o zbore spevákov, platí podobne aj ostatných
hudobníkoch, najmä však o organistovi.
104. Je dobré mať kantora alebo dirigenta, ktorý by viedol a sprevádzal
spev ľudu. Keď niet speváckeho zboru, kantor má úlohu viesť rozličné
spevy s patričnou účasťou ľudu.
Usporiadanie kostola
Miesto pre zbor a hudobné nástroje
312. Zbor spevákov (schola cantorum) má sa umiestniť podľa dispozície
každého kostola tak, aby sa jasne ukázalo jeho začlenenie, že je totiž
časťou zhromaždeného spoločenstva a že má osobitnú úlohu, aby mohol
ľahko vykonávať túto službu a aby sa jednotlivým členom zboru lepšie
umožnila plná účasť na omši, t. j. sviatostná účasť.
313. Organ a iné dovolené hudobné nástroje treba umiestniť na
vhodnom mieste, aby mohli sprevádzať zbor, spevákov i spievajúci ľud
a aby ich mohli všetci dobre počuť aj vtedy, keď hrajú samy. Je vhodné,
aby bol organ požehnaný pred uvedením do používania v liturgii
stanoveným obradom v Rímskom rituáli. V Adventnom období sa organ a
iné hudobné nástroje používajú s takou umiernenosťou, ktorá je v súlade s
povahou tohto obdobia, aby sa nepredbiehalo plnej radosti Narodenia
Pána. Počas Pôstneho obdobia je povolený zvuk organa a iných hudobných
nástrojov len na podporu spevu. Výnimkou je nedeľa Lætare (Štvrtá pôstna
nedeľa), slávnosti a sviatky.

