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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
/: Náš Pán, On je kráľov Kráľ, Jeho trón, bude naveky stáť,
On má všetku vládu a moc, náš Pán, On je kráľov Kráľ. :/
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 premohol smrť a otvoril nám nebo.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

D
V

Vrátil si sa k Otcovi, aby si nám pripravil miesto.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

D
V

Raz prídeš v sláve, plný jasu a moci.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

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

Modleme se.
Bože všeho života, celým srdcem se radujeme ze vzkříšení Tvého Syna.
Dej, ať velikonoční tajemství, které v těchto padesáti dnech slavíme,
ovlivní a změní celý náš život. O to Tě prosíme skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra, který s Tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.

V

Amen. [Posadíme sa.]
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BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Skutky 1,1-11
Čítanie zo Skutkov apoštolov
Milý Teofil, v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do
dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým dal prostredníctvom Ducha Svätého príkazy apoštolom,
ktorých si vyvolil. Po svojom utrpení sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom
kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. Raz, keď s nimi stoloval, prikázal im:
Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo
mňa počuli: Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.
Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? On im
odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec.
Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami
v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme. Po týchto slovách sa pred ich
očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. A kým uprene hľadeli k nebu, ako
odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali: Muži galilejskí, čo
stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho
videli odchádzať do neba.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalm 47
R.

Pán vystupuje do neba, za hlaholu poľnice.
Tlieskajte, všetky národy, *
nadšene pozdravujte Boha,
lebo Hospodin, Najvyšší, vzbudzuje bázeň. *
On je veľký Kráľ nad celou zemou. – R.
Boh vystúpil hore za jasotu, *
Hospodin za zvuku trúby.
Ospevujte Boha, ospevujte! *
Ospevujte nášho Kráľa, ospevujte!– R.
Veď Boh je Kráľom celej zeme, *
ospevujte ho poučnými žalmami!
Boh kraľuje nad národmi, *
Boh sedí na svojom svätom tróne. – R.

DRUHÉ ČÍTANIE
List Efezanom 1,15-23
Čítanie z listu kresťanskej obci v Efeze
Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým
svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám
Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal Ducha múdrosti a zjavenia,
aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy
jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak,
ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil
v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré
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sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho
však, ako hlavu nad všetkým, dal Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa
všetko vo všetkom.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.

NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 24,44-53
D
V

Pán s Vami.
I s duchom tvojím.

D

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

V

Sláva ✠ tebe, Pane.

Potom im [Ježiš] hovoril: Toto sú moje slová, ktoré som vám povedal, kým som bol
ešte s vami: Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone,
Prorokoch a Žalmoch. Vtedy im otvoril myseľ, aby chápali Písma, a povedal im: Tak je
napísané, že Kristus bude trpieť, tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude
všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste
toho svedkami. Hľa, ja na vás zosielam, čo sľúbil môj Otec. Vy však zostaňte v meste, kým
nebudete zahalení mocou z výsosti.
Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal,
vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili
do Jeruzalema. Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha.
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:

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.
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P
V

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

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.
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SLÁVENIE EUCHARISTIE
PIESEŇ – PRINÁŠANIE DAROV [Sedíme.]
Nesieme, Pane, chlieb a víno. Nesieme celý život náš.
Nesieme, Pane, chlieb a víno a hľadáme Tvoju tvár, Tvoju tvár, Tvoju svätú tvár.
MODLITBA NAD DARMI (SUPEROBLATA) [Vstaneme.]
P
V

Dobrý Bože, přijmi dary a modlitby svého společenství. Osvoboď nás ode všeho,
co nás od tebe odděluje a dej ať tě nade vše milujeme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

PREFÁCIA
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 důstojné a spravedlivé, Otče na nebesích, děkovat ti skrze našeho Pána
Ježíše Krista. Neboť on se po svém vzkříšení zjevil učedníkům a ty jsi ho před jejich
očima vyzdvihl do své slávy. Andělé žasnou, že člověk je soudcem světa a pánem
vesmíru. A my se radujeme, že tvůj Kristus nepřestál být jedním z nás, že je náš
prostředník u tebe a zůstává s námi. My k němu patříme navěky a skrze něho
se jednou náš život naplní v tobě. Proto dnes plesá celý svět ve velikonoční radosti.
Také my se připojujeme ke chvalozpěvu andělů a všech spasených
a jednohlasně 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. 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

/: 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
1. Ježiš môj, pred tvojou stojím obetou, stal si sa bláznom, zomrieť si šiel.
Mnohokrát ja žasnem ako máš ma rád, a stojím tu dnes ešte raz, stojím tu dnes ešte raz.
Ref: A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokorený láskou srdce zlomené
mám. Znova ďakujem ti, ďakujem svoj život ti dám.
2. Najvyšší si teraz Ježiš na nebi, Nebeský vládca, raz budem tam stáť.
Teraz však, ja žasnem ako máš ma rád, |:a chválu ti vzdám ešte raz. :|
3. |:Vďaka za Tvoj kríž, vďaka za Tvoj kríž. Vďaka za Tvoj kríž, priateľ môj. :|
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PO PRIJÍMANÍ
Náš Otče na nebesích, ty jsi nám, kteří ještě žijeme na zemi, daroval podíl
na hostině věčného života. Dej, ať všechno, co jsme a co máme, stále více směřuje
ke Kristu, který s tebou žije a působí na věky. Amen.

ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

Počas minulotýždňových bohoslužieb sme v zbierke vyzbierali celkom 55,55 €. Naša služba je
závislá aj od Vašej podpory, preto si veľmi vážime, že nám pomáhate.

•

Budúcu nedeľu (15. mája 2016) v rámci našich pravideľných bohoslužieb oslávime slávnosť
zoslania Ducha Svätého. Pri tejto príležitoste chceme usporiadať ekumenickú bohoslužbu so
zástupcami bratislavských farností a cirkevných zborov podľa tzv. Limskej liturgie – teda aj so
slávením eucharistie. Úlohu kazateľa pri tejto príležitosti prijal doc. Ondrej Prostredník (ECAV),
pedagóg EBF UK v Bratislave.

•

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 vás všemohoucí Bůh ✠ Otec i ✠ Syn i ✠ Duch svatý.
Amen.

D
V

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

ZÁVEREČNÁ PIESEŇ
Pane, som tak veľmi rád, život s tebou som už skúsil. Tak ti spievam pieseň chvál,
spoznať teba vždy som túžil.
Z nebies zostúpil si k nám na túto zem, tu na kríži musels' mrieť za môj hriech.
Kríž pred hrobom v krvi stál, z hrobu Otec si ťa vzal tak ti spievam pieseň chvál.

7

