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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
Boh je láska a zákon lásky nám Boh dal.
Miluj blížneho tak ako seba, vraví Ježiš nám.
POZDRAV
P
V

Ve jménu Otce ✠ iSyna i Ducha svatého.
Amen.

P

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova
a společenství svatého Ducha ať je s vámi se všemi.
I s duchom tvojím.

V

Nasleduje krátke privítanie a úvodné slovo.
KYRIE
P
V

Pane Ježišu Kriste, s dôverou prichádzame k tebe.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

P
V

Ty poznáš našu ľudskú biedu a núdzu.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

P
V

Daj, nech na sebe poznávame moc tvojej smrti a tvojho vzkriesenia.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

VSTUPNÁ MODLITBA (KOLEKTA)
P

Modleme se.
Bože, náš Otče, zbavuješ nás tíhy hříchů a otevíráš před námi novou budoucnost.
Tvůj Syn Ježíš zemřel z lásky k nám a skrze něho nám dáváš ve křtu nový,
věčný život, který je silnější než smrt. Dej, ať na sobě poznáváme moc jeho smrti
a vzkříšení a vydáváme o něm věrohodné svědectví.
Prosíme Tě o to skrze něho, našeho Pána a bratra Ježíše Krista,
který s Tebou a Duchem svatým žije a působí na věky věků.

V

Amen. [Posadíme sa.]

BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Izaiáš 43,16–21
Čítanie z knihy proroka Izaiáša
Takto hovorí Hospodin, ktorý urobil cestu cez more a chodník cez divé vody, ktorý
vyvádza vozy, kone a mocné zástupy: Ležia spolu, nevstanú, vyhasli, dotleli ako knôt.
Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. Hľa, robím čosi nové,
teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma
uctievať poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som priviedol vodu na púšť a rieky na pustatinu,
aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného. Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať
moju chválu.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
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MEDZISPEV
Žalm 126,1–6
R.

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť
Keď Hospodin zmenil údel Siona, *
boli sme ako vo sne.
Vtedy sme mali ústa plné smiechu *
a jazyk plesania. – R.
Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo: *
Hospodin urobil pre nich veľké veci!
Hospodin urobil pre nás veľké veci, *
radovali sme sa. – R.
Zmeň náš údel, Hospodin, *
ako riečiská v Negeve!
Tí, čo rozsievajú so slzami, *
budú žať s plesaním. – R.
S plačom vychádza ten, *
čo rozsieva semeno;
s plesaním sa však vráti *
a donesie snopy. – R.

DRUHÉ ČÍTANIE
List Filipanom 3,4b–14
Čítanie z listu svätého apoštola Pavla kresťanskej obci vo Filipách
Sestry a bratia,
ak si niekto iný myslí, že sa môže spoliehať na telo, tým skôr ja: na ôsmy deň som
bol obrezaný, som z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, pokiaľ
ide o vzťah k zákonu, farizej, horlivý prenasledovateľ cirkvi a bol som bez úhony, čo sa
týka spravodlivosti podľa zákona. No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za
stratu. A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho
Pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista
a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal
spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere; aby som
poznal jeho a moc jeho zmŕtvychvstania i účasť na jeho utrpeniach. Beriem na seba
podobu jeho smrti, aby som tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. Nie že by som to všetko
bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal aj
Kristus Ježiš. Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím: zabúdam
na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za nebeskou
cenou, totiž za Božím povolaním v Kristovi Ježišovi.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
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NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Chvála ti Kriste, Kráľ večnej slávy!
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Jána 8,1–11
Pán s Vami.
I s duchom tvojím.
Čítanie zo svätého evanjelia ✠ podľa Jána.
Všetci sa prežehnajú znamením malého kríža na čele, ústach a hrudi a odpovedajú:
Sláva ✠ tebe, Pane.
Ježiš odišiel na Olivový vrch. Včasráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud
prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú
pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo
pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ženy ukameňovať. Čo teda povieš
ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal
prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je
bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň! A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to
počuli, po jednom — počnúc najstaršími — odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo
stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?
Odpovedala: Nikto, Pane! Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už
nehreš!
Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.
SPEV PO EVANJELIU
Chvála ti Kriste, Kráľ večnej slávy! [Posadíme sa.]
Nasleduje KÁZEŇ.
SVIATOSŤ ZMIERENIA (SPOVEĎ) [Vstaneme.]
P

Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba abychom se dobře připravili:
proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci,
neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.

Po chvíli ticha, počas ktorej vyznávame svoje hriechy pokračujeme kajúcnou piesňou:
V

Ježišu ukrižovaný, ľutujem hriechy, ľutujem.
Ježišu ukrižovaný, kyrie eleison. Kyrie eleison.

Následne všetci pokračujú:
V

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že často hreším
myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.
Preto prosím matku Božiu, Pannu Máriu, všetkých anjelov a svätých,
i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
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P
V

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.
Amen.

ROZHREŠENIE
P

Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna
smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha:
ať nám skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní nás pokojem.

P
V

Přijměme rozhřešení ve jménu Otce ✠i Syna i Ducha svatého.
Amen.

VYZNANIE VIERY
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú,
v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a v život večný.
Amen.
MODLITBY VERIACICH (PROSBY)
P
V

Sestry a bratři, z celé duše a z celého srdce prosme našeho
nebeského Otce a volejme k němu:
Kyrie, kyrie, eleison!
Každý môže pripojiť svoju vlastnú prosbu, na ktorú spoločne odpovedáme spevom.
V závere kňaz s rozpätými rukami povie:

P
V

Nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi s námi a že nás slyšíš.
Přijmi naše prosby, i ty, které jsme nevyslovili. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

4

SLÁVENIE EUCHARISTIE
PIESEŇ – PRINÁŠANIE DAROV [Sedíme.]
Túžim priniesť na oltár, život čo v sebe mám
tvojou láskou zlomený, chcem ťa chváliť môj Pán.
Chcem ti vydať práve dnes, každú časť života,
viem, že prijmeš každý dar, zlomeného srdca.
Ref:

Povedz čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem?
Si môj láskavý Kráľ, ja len miznúci tieň.
Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež,
aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť.
Možno len tichý plač, len bolesť čo mám,
svoju hĺbku srdca ti dám, môj láskavý Pán.

MODLITBA NAD DARMI (SUPEROBLATA) [Vstaneme.]
P
V

Bože, Dárce všech dobrých darů, přinášíme ti chléb a víno,
znamení tvé dobroty, kterými nás živíš.
Děkujeme ti a chválíme tě skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

PREFÁCIA (PÔSTNA II)
P
V

Pán s vámi.
I s duchom tvojím.

P
V

Vzhůru srdce.
Máme ich u Pána.

P
V

Pánu, našmu Bohu vzdávejme díky.
Je to dôstojné a správne.
Je to dobré a spravedlivé, abychom ti, Otče na nebesích, děkovali
a s celým stvořením tě chválili skrze našeho Pána Ježíše Krista.
On s námi prožil těžkosti života i temnotu světa a smrti,
ale ty jsi ho vzkřísil k novému životu. Díky němu jsme se stali novým stvořením:
překonáváme strach a připravujeme cestu pro jeho návrat ve slávě.
Skrze něj chválíme nyní a vždicky tvé slitování a se sbory andělů a svatých
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svätý, svätý, svätý, Pán, Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem
tvojej slávy. Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza
v mene Pánovom. Hosana na výsostiach.
ANAFORA
Nasleduje vybraná anafora (Pôstna II). Na výzvu diakona odpovedáme:
D
V

Hľa, tajomstvo viery.
Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,
kým neprídeš v sláve.
V závere všetci spoločne spievame:

V

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci,
v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
Amen.

5

OBRAD PRIJÍMANIA
MODLITBA PÁNA
Predsedajúci voľne vyzve veriacich k modlitbe Pánovej.
Chytíme sa spoločne za ruky okolo Pánovho stola
a každý sa modlí vo svojom rodnom jazyku a podľa svojej vlastnej tradície.
V

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky.
Amen.

POZDRAVENIE POKOJA
P

V

Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj,
svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru sé církve,
a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednote.
Neboť ty žiješ a život tvoříš na věky věků.
Amen.

P
V

Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.
I s duchom tvojím.

D

Pozdravme sa navzájom pozdravením pokoja

Podáme si navzájom ruky a spievame pritom pieseň:
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.
LÁMANIE CHLEBA
V

/: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. :/
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

P

Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa.
Blahoslaveni Ti, kdo jsou pozváni k hostině Beránkově.
Pane, nezaslúžim si, aby si vošiel pod moju strechu,
ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

V

PRIJÍMANIE
K Pánovmu stolu sú pozvaní všetci pokrstení veriaci, ktorí veria
v Kristovu prítomnosť v tejto sviatosti a ľutovali svoje hriechy.
Prijímanie sa v duchu starokatolíckej tradície podáva „pod obojím“
- Pánovo telo môžete prijať do rúk alebo do úst a namočiť do kalicha alebo si odpiť.
PIESEŇ NA PRIJÍMANIE – Bol som to ja

1. Padám pred tebou na kolená, zavreté oči mám,
v hlave mi víria myšlienky o tom ako Ťa na kríž pribíjam.
Ref: Bol som to ja kto Ťa na kríž pribil. Bol som to ja kto Ťa prebodol.
2. Tak často chodím načerpať lásku, tak veľa sily mám,
potom to všetko zahodím, do klincov tvrdo udieram!
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PO PRIJÍMANÍ
Veliký Bože, ve slavení eucharistie nám dáváš společenství
s tebou a mezi námi navzájem. Dej, ať jsme živými údy těla tvého Syna,
který s námi sjednotil v této hostině – Kristus, náš Pán.

ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou aktívne prispeli do tvorby našich bohoslužieb – za
hudobnú stránku a spev, za čítanie biblických textov a zapojenie sa do modlitieb, za poslúženie
slávením eucharistie a kázeň, za prípravu priestorov a občerstvenia, i za všetko ostatné. Sme
veľmi radi, že naše spoločné omše nie sú len „one man show“, ale spájajú v sebe mnohé dary.

•

Zostalo nám ešte niekoľko plagátov a letáčikov. Ak by ste vedeli o nejakom mieste v Bratislave,
kde by nemali chýbať, budeme radi, ak ich tam prinesiete.

•

V minulotýždňovej zbierke počas bohoslužieb a občerstvenia prispeli bohuznámi darcovia
sumou 70 €. Veľmi si vážime Vašu podporu a do Vašej pozornosti dávame aj dnešnú zbierku.
Presné vyúčtovanie našich príjmov a výdavkov nájdete na konci každého mesiaca v tomto
bulletine.

•

Ak máte záujem dostávať pravidelné informácie o našich plánovaných aktivitách a dianí
v „starokatolíckom svete“, napíšte nám svoje meno a e-mail na adresu
bratislava@starokatolici.eu. Na tento e-mail sa môžete ozvať aj v prípade záujmu o vstup do
cirkvi, či potreby špecifickej sviatostnej pomoci: osobnej spovede, krstu, birmovania, pomazania
chorých, či uzavretia sviatostného manželstva.

•

Nájdete nás na Facebooku (Starokatolíci v Bratislave) a na webe www.starokatolici.eu.

POŽEHNANIE A VYSLANIE
P
V

Pán s vámi.
I s duchom tvojím.

P
V

Požehnaj nás všemohoucí Bůh Otec ✠ i Syn i Duch svätý.
Amen.

D
V

Choďte, máte poslanie!
Bohu vďaka.

ZÁVEREČNÁ PIESEŇ (TAIZÉ)
/: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. :/
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