Liturgické knihy
Misál= obsaženo vše, co
potřebujeme ke slavení mše sv;
Skladba:
I. část: úvod, modlitby (vstupní, nad dary,
po přijímání) od adventu až po Slavnost
Ježíše Krista Krále (s. 105 – 368)
II. část: mešní řád (= řád mše sv.), preface, eucharistická modlitba
(záložky), závěrečné obřady, slavnostní požehnání (s. 371 – 494)
III. část: texty o svatých – modlitby podle liturgického kalendáře od
ledna po prosinec (s. 498 – 667)
IV. část: společné texty pro výročí posvěcení kostela a o svatých obecně
(s. 674 – 734)
V. část: texty pro mše spojené s určitými obřady (např. biřmování,
svatba, svěcení), mše za různé potřeby, votivní mše, mše za zemřelé (s.
739 – 942 + dodatek)
Lekcionář I/A; I/B; I/C = nedělní čtení, žalmy a
evangelia pro příslušný rok zvlášť: A, B, C
Lekcionář II = čtení pro všední dny doby adventní,
vánoční, postní a velikonoční
Lekcionář III = čtení pro všední dny liturgického
mezidobí od 1. do 17. týdne
Lekcionář IV = čtení pro všední dny liturgického mezidobí od 18. do 34.
týdne
Lekcionář V = čtení pro mše ke cti svatých a posvěcení kostela
Lekcionář VI/1 = čtení pro mše spojené s určitými obřady a za různé
potřeby
Lekcionář VI/2 = čtení pro mše za zemřelé

Přímluvy = dělí se na nedělní, ve všední den, o svátcích svatých

Svatební obřady = výběr různých čtení a samotný
svatební obřad

Pohřební obřady = výběr různých čtení a samotný
obřad posledního rozloučení v několika variantách
(v domě zemřelých, v kostele, u hrobu, kremace
atd.)

Křestní obřady = výběr různých čtení a samotný
obřad křtu

Benedikcionál = žehnací modlitby pro různé příležitosti (např. růžence,
obrazy, zpovědnice, žehnání manželům, staveb atd.)

Direktář = liturgický a pastorační kalendář – sestaven podle dnů v roce;
u každého dne najdeš: DATUM, KOLIKÁTÝ JE TÝDEN V PŘÍSLUŠNÉ
LITURGICKÉ DOBĚ, JAKÁ JE MŠE (mohou být varianty – pouze všední
den, nebo výběr: buď všední den nebo památka; nebo pouze svátek či
slavnost), ZKRATKA LITURGICKÉ BARVY KE MŠI (jakou barvu ornátu
nachystat), DALŠÍ; nesmírně cenný pomocník pro kostelníka a
ministranta

Křížové cesty = různé křížové cesty (pro děti,
mládež, rodiny, seniory)

Pastorační příručka pro veřejné pobožnosti =
různé modlitby (např. v adventu, postě,
k prvnímu svatému přijímání), litanie, májové
pobožnosti, novény (např. k Duchu svatému),
pobožnosti atd.

