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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
P
V

Ve jménu Otce ✠ i Syna 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
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)
P

Modleme se.
Bože, náš Otče, vykoupil jsi nás skrze svého Syna
a ujal se nás jako svých milovaných dětí. Pohleď na všechny, kdo věří v Krista,
a dej, ať ve spojení s Tebou najdou pravou svobodu skrze něho,
našeho Pána, Ježíše Krista, který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí navěky.

V

Amen. [Posadíme sa.]
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BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Skutky 11,1-18
Čítanie zo Skutkov apoštolov
Medzitým sa apoštoli a bratia žijúci v Judsku dopočuli, že Božie slovo prijali aj
pohania. Keď prišiel Peter do Jeruzalema, dohovárali mu tí, ktorí boli spomedzi
obrezaných: Vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi. Peter im začal rad-radom
vysvetľovať: Bol som v meste Joppa, modlil som sa a vo vytržení som mal videnie, že
zostupuje z neba akási nádoba, akoby veľká plachta, spustená za štyri rohy a prišla až ku
mne. Pozorne som sa do nej zahľadel a videl som tam štvornohé pozemské zvieratá, divú
zver, plazy a nebeské vtáky. Počul som aj hlas, ktorý mi hovoril: Peter, vstaň, zabíjaj
a jedz! Odpovedal som: To nie, Pane. Veď do mojich úst nikdy nevošlo nič poškvrnené
alebo nečisté. Ale hlas z neba mi druhý raz povedal: Čo Boh očistil, ty nenazývaj
poškvrneným. Toto sa zopakovalo tri razy a potom sa všetko zasa zodvihlo do neba.
Hneď nato pri dome, v ktorom sme boli, zastali traja muži, poslaní ku mne z Cézarey.
A Duch mi povedal, aby som šiel s nimi a nerobil rozdiely. So mnou išli aj títo šiesti bratia.
Vošli sme do domu toho muža. On nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome anjela,
ktorý hovoril: Pošli do Joppy a zavolaj si Šimona, prímením Peter. On ti povie slová,
ktorými budeš spasený ty a celý tvoj dom. Len čo som potom začal hovoriť, zostúpil na
nich Duch Svätý, a to tak, ako zostúpil na začiatku aj na nás. Vtedy som si spomenul na
slovo Pána, ktorý povedal: Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým. Ak
im teda Boh daroval taký istý dar ako nám, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože
som potom ja, aby som mohol prekážať Bohu? Keď to počuli, upokojili sa a oslavovali
Boha, hovoriac: Boh teda aj pohanom daroval pokánie, aby mali život.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalm 148
R.

Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
Chváľte Hospodina z nebies, *
chváľte ho na výsostiach!
Chváľte ho, všetci jeho anjeli, *
chváľte ho, všetky jeho zástupy! – R.
Chváľte ho, slnko i mesiac, *
chváľte ho, všetky jagavé hviezdy!
Chváľte ho, nebesia nebies
i vody, ktoré sú nad nebesami! – R.
Vrchy a všetky pahorky, *
ovocné stromy a všetky cédre,
divá zver a všetok dobytok, *
plazy a okrídlené vtáctvo. – R.
Pozemskí králi a všetky národy, *
kniežatá a všetci sudcovia zeme,
mládenci a panny, *
starí i mladí! – R.
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DRUHÉ ČÍTANIE
Zjavenie Jána 21,1-6
Čítanie z knihy Zjavenia Jána
Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani
mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem,
pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas:
Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám,
ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani
nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne,
povedal: Hľa, všetko tvorím nové. A dodal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.
A dodal: Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo
z prameňa živej vody.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Jána 13,31-35
D
V

Pán s Vami.
I s duchom tvojím.

D

Čítanie zo svätého evanjelia ✠ podľa Jána.
Všetci sa prežehnajú znamením malého kríža na čele, ústach a hrudi a odpovedajú:

V

Sláva ✠ tebe, Pane.

Keď Judáš vyšiel, Ježiš povedal: Teraz je oslávený Syn človeka a Boh je oslávený
v ňom. A keď je v ňom oslávený, aj Boh ho oslávi v sebe a oslávi ho čoskoro. Deti, už len
krátko budem s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz
hovorím: Kam ja idem, tam vy nemôžete ísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa
navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho
všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.
D
V

Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.

SPEV PO EVANJELIU
Aleluja, aleluja, aleluja. [Posadíme sa.]
Nasleduje KÁZEŇ.
SVIATOSŤ ZMIERENIA (SPOVEĎ) [Vstaneme.]
P

Sestry a bratři v Kristu, Bůh je stálý v lásce
a nekonečný ve svém milosrdenství;
vítá hříšníky a zve je ke svému stolu.
S důvěrou v jeho odpuštění vyznejme nyní své hříchy.
Po chvíli ticha vyznávame Bohu svoje hriechy a následne sa spoločne modlíme:
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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.

P

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

V

ROZHREŠENIE
P

Příjměme tedy s lítostí, pokorou a vírou rozhřešení od svých hříchů:

P

Náš Pán Ježíš Kristus, za nás ukřižovaný a vzkříšený, nám, sestry a bratři,
odpouští hříchy; a já jako služebník jeho církve zvěstuji,
že jsou nám hříchy odpuštěny. Ve jménu Otce ✠ i Syna i Ducha svatého.
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)
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, Tvůrce světa, v této velikonoční slavnosti nám dáváš podíl
na svém božském životě. Dej, abychom již v tomto světě poznávali stopy tvé lásky
a svůj život přizpůsobovali tobě skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

PREFÁCIA (Z VEĽKONOČNEJ ANAFORY 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.
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, abychom tebe, Tvůrce všeho života,
vždy a všude chválili a ze srdce ti děkovali skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Ty jsi ho povolal z hrobu k novému životu a s ním jsi vytrhl ze smrti i náš život.
Proto jásají sbory andělů v nebi a všechny bytosti tě velebí.
Spolu s nimi připojujeme i my své hlasy k věčné chvále tvé krásy a dobroty:

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. 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.
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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

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

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

/: 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, ty jsi štědrý ke všem, kdo k tobě volají. Děkujeme ti, že jsme mohli být hosty
u stolu tvého Syna, kterého jsi vyvedl ze smrti do svého věčného života.
Dej, ať žijeme jako lidé Velikonoc a stále chválíme tvou slávu.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

Už budúcu 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.☺

•

V minulotýždňovej zbierke počas bohoslužieb a občerstvenia prispeli darcovia sumou 38 €.
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
v tomto bulletine.

•

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

•

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
P
V

Pán s vámi.
I s duchom tvojím.

P
V

Požehnej nás všemohoucí Bůh Otec ✠ i Syn i Duch svatý.
Amen.

D
V

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

ZÁVEREČNÁ PIESEŇ
Môj Boh, vďaka tebe dýcham, pre teba tu som.
A viem,láskou si ma získal, k sebe priviedol.
Smútok je preč, šťastím ma napĺňaš, učíš ma láskou žiť.
R: Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít,
hlbšia je než dno oceánov, zmenila môj svet.
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