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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
Všade tam kde sú, ľudia zídení, v mene Ježiš, v láske zjednotení.
Práve tam Boh zasľúbil, že bude prítomný.
Dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný.
|: Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho božia sláva naplní.
Svojmu Bohu spievame a hráme, pieseň spasených. :|
POZDRAV
D
V

V mene Otca ✠ i Syna i Ducha Svätého.
Amen.

D

Milosť nášho Pána Ježiša Krisa, láska Boha Otca,
i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s Vami všetkými.
I s duchom tvojím.

V

Nasleduje krátke privítanie a úvodné slovo.
KYRIE
D
V

Pane Ježišu Kriste, ty si zvíťazil nad hriechom a smrťou.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

D
V

Tvoje vzkriesenie je aj našim vzkriesením.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

D
V

Daj, nech nás nič neodlúči od tvojej lásky.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

GLORIA
Glória, glória, in excelsis deo. Gloria, gloria, aleluja, aleluja.
VSTUPNÁ MODLITBA (KOLEKTA)
D

Modlime sa.
Bože, svetlo tvojej múdrosti osvecuje blúdiacich, aby našli svoj domov u teba.
Pomôž nám žiť tak, aby sme neboli kresťanmi len podla mena,
ale celým svojim životom.
Prosíme ťa o to skrze Ježiša Krista, tvojho Syna, nášho Pána a brata,
ktorý v jednote Ducha svätého s tebou žije a pôsobí naveky vekov.

V

Amen. [Posadíme sa.]
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BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Skutky 9,1-20
Čítanie zo Skutkov apoštolov
Šavol sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel
k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať
mužov i ženy, stúpencov tej cesty, a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel
a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas: Šavol! Šavol!
Prečo ma prenasleduješ? Odpovedal: Kto si, Pane? A on povedal: Ja som Ježiš, ktorého
ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s
ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Šavol vstal zo
zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. Tri dni
nevidel, nejedol ani nepil. V Damasku žil učeník, menom Ananiáš. Toho Pán oslovil vo
videní: Ananiáš! A on sa ohlásil: Tu som, Pane. Pán mu povedal: Vstaň a zájdi do ulice,
ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Šavol z Tarzu. Práve sa
modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil naňho ruky, aby
znova videl. No Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko
zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc zviazať všetkých, čo
vzývajú tvoje meno. Pán mu však odpovedal: Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou,
aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko
musí vytrpieť pre moje meno. Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, položil naňho ruky
a povedal: Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby
si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Tu mu spadli z očí akoby šupiny, zasa
videl, vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnel. Niekoľko dní zotrval medzi
učeníkmi v Damasku a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží Syn.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalm 30,2+4.5-6.11-12a+13b
R.

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.
Hospodin, chválim ťa, lebo si ma zachránil. *
aby moji nepriatelia nejasali nado mnou.
Hospodin, vyviedol si ma z podsvetia. *
Zachoval si ma pri živote. – R.
Oslavujte Hospodina hudbou, vy, jeho zbožní, *
chváľte jeho svätú pamiatku!
Jeho hnev trvá chvíľku, *
jeho milosť však po celý život.
Plač môže trvať do noci, *
s ránom však prichádza plesanie. – R.
Počúvaj, Hospodin! Zmiluj sa nado mnou! *
Hospodin, pomôž mi!
Môj nárek si zmenil na tanec. *
Hospodin, môj Bože, navždy ťa chcem velebiť. – R.
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DRUHÉ ČÍTANIE
Zjavenie Jána 5,11-14
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla kresťanskej obci v Korinte
A videl a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet
bol myriady myriád a tisíce tisícov. Volali mohutným hlasom: Hoden je Baránok, ktorý bol
zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie. A všetko tvorstvo
na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať: Sediacemu
na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a vláda na veky vekov. Nato štyri bytosti
povedali: Amen. Potom starší padli a klaňali sa.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Jána 21,1-19
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.
Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiadskom mori. Zjavil sa takto:
Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Natanael z Kány
Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal:
Idem loviť ryby. Povedali mu: Aj my ideme s tebou. Vybrali sa a vstúpili na loď, v tú noc
však nič nechytili. Keď sa už rozodnilo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to
Ježiš. Ježiš im povedal: Deti, nemáte niečo zajesť? Odpovedali mu: Nie! Nato im povedal:
Spustite sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre
množstvo rýb. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi: To je Pán! Keď Šimon Peter
počul, že je to Pán, prehodil si plášť — bol totiž nahý — a hodil sa do mora. Ostatní
učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dvesto lakťov, a ťahali za
sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú
rybu a chlieb. Ježiš im povedal: Doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda
vstúpil na loď a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich
bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Ježiš im povedal: Poďte sa najesť! A ani jeden z učeníkov
sa neodvážil opýtať sa ho: Kto si ty?, lebo všetci vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal
chlieb a podával im. Podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom po tom, ako
vstal z mŕtvych.
Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra: Šimon, syn Jána, miluješ ma väčšmi
ako títo? Odpovedal mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje
baránky! Opýtal sa ho znova, po druhý raz: Šimon, syn Jána, miluješ ma? A on odpovedal:
Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje ovce! Spýtal sa ho aj tretí
raz: Šimon, syn Jána, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal: Máš ma
rád?, a odpovedal mu: Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu
povedal: Pas moje ovce! Amen, amen, hovorím ti: Kým si bol mladší, opásal si sa sám
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a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam
nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho:
Nasleduj ma!
Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.
SPEV PO EVANJELIU
Aleluja, aleluja, aleluja. [Posadíme sa.]
Nasleduje KÁZEŇ.
VYZNANIE VÍN [Vstaneme.]
D

Sestry a bratia v Kristu, Boh je stály v láske
a nekonečný vo svojom milosrdenstve;
víta hriešnikov a pozýva ich ku svojmu stolu.
S dôverou v jeho odpustenie vyznajme teraz svoje hriechy.
Vo chvíli ticha vyznávame Bohu svoje hriechy a následne sa spoločne modlíme:

V

Najmilosrdnejší Bože, vyznávame, že sme pripútaní k hriechu
a sami sa nemôžeme vyslobodiť.
Zhrešili sme proti tebe v myšlienkach, slovách i skutkoch,
tým čo sme konali i tým, čo sme zanedbali.
Nemilovali sme ťa celým srdcom, nemilovali sme blížnych ako seba samých.
Pre svojho Syna, Ježiša Krista, zmiluj sa nad nami.
Odpusť nám, obnov nás a veď nás, aby sme sa znovu tešili z tvojej vôle
a kráčali po tvojich cestách, v sláve tvojho svätého mena. Amen.

D

Zmiluj sa nad nami, všemohúci Bože,
odpusť nám hriechy a doveď nás do života večného.
Amen.

V

VYZNANIE VIERY (NICEJSKO-CARIHRADSKÉ VYZNANIE VIERY Z ROKU 381)
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta
viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného,
nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies, mocou Ducha Svätého
vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za
vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal
z mŕtvych podľa Svätého písma. Vystúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa
príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca. Jemu sa
zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami
prorokov. Verím v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev. Vyznávam
jeden krst na odpustenie hriechov. Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život
budúceho veku. Amen.
MODLITBY VERIACICH (PROSBY)
D
V

Sestry a bratia, z celej duše a z celého srdca prosme nášho
nebeského Otca a volajme k nemu:
Kyrie, kyrie, eleison!
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Každý môže pripojiť svoju vlastnú prosbu, na ktorú spoločne odpovedáme spevom.
V závere kňaz s rozpätými rukami povie:
D
V

Nebeský Otče, ďakujeme ti, že si s nami a že nás počuješ.
Prijmi naše prosby, aj tie, ktoré sme nevyslovili. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

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
D

V

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: „Pokoj vám zanechávam,
svoj pokoj vám dávam.“ Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej Cirkvi
a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu,
lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

D
V

Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
I s duchom tvojím.

D

Pozdravme sa navzájom pozdravením pokoja.

LÁMANIE CHLEBA
V

/: Baránok Boží, ty ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami . :/
Baránok Boží, ty ktorý snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.

P

Hľe, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.
Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.
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.

PIESEŇ PO PRIJÍMANÍ

/:Tebe patrí chvála, česť a sláva, pozdvihnime svoje ruky a chváľme Sväté meno.:/
Lebo Ty si Pán, robíš veľké veci nám, nikto nie je ako ty, nikto nie je ako ty.
PO PRIJÍMANÍ
Bože, Darca všetkého dobrého, ďakujeme ti za chlieb života.
Z tvojich rúk sme ho mohli prijať.
Daj, nech sme ti za to vždy slovami i skutkami vďační
skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.
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ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

MÁME NOVÉHO BISKUPA!
Na 49. synode Starokatolíckej cirkvi v ČR, ktorá sa uskutočnila v uplynulých dňoch (7. - 9.
apríla 2016) v kláštore premonštrátov v Želive, delegáti spomedzi laikov i duchovných zvolili
nášho nového biskupa – brata Pavla Stránskeho, doterajšieho farára v Zlíne. Podľa cirkevnej
ústavy tak v júli nahradí v úrade súčasného biskupa Dušana Hejbala, ktorý vtedy dovŕši vek
odchodu do emeritúry (65 rokov). Synoda teraz požiadala Medzinárodnú biskupskú konferenciu
starokatolíckych cirkví Utrechtskej únie o vysvätenie zvoleného biskupa. V dohľadnej dobe sa
tak môžeme tešiť na slávnostné biskupské svätenie, ktoré sa bude konať v pražskej katedrále
sv. Vavřince na Petříne. Pamätajme vo svojich modlitbách na oboch našich biskupov.

•

Pri občerstvení nájdete najnovšie vydanie cirkevného časopisu Communio 2/2016.

•

V nedeľu 1. mája 2016 navštívi naše spoločenstvo biskup Dušan Hejbal, ktorý bude predsedať
nášej eucharistickej slávnosti. Budeme radi, ak túto informáciu rozšírite vo svojom okolí.☺

•

Novozvolený biskup prisľúbil svoju návštevu žačiatkom júna. O presnom termíne Vás budeme
včas informovať.

•

V minulotýždňovej zbierke počas bohoslužieb a občerstvenia prispeli bohuznámi darcovia
sumou 30,5 €. Veľmi si vážime Vašu podporu a do Vašej pozornosti dávame aj dnešnú zbierku.
Presné vyúčtovanie našich príjmov a výdavkov nájdete vždy na začiatku nového mesiaca
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.

POŽEHNANIE A VYSLANIE
D
V

Pán s vámi.
I s duchom tvojím.

D
V

Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec ✠ i Syn i Duch Svätý.
Amen.

D
V

Choďte, máte poslanie! Aleluja, Aleluja!
Bohu vďaka. Aleluja, Aleluja!

ZÁVEREČNÁ PIESEŇ
Duchu Svätý, príď! Duchu Svätý, príď!
|: Nech zavládne viera, nech zavládne nádej, nech zavládne láska v nás :|
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