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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
Poď, teraz je čas vzdať chválu, poď, srdce svoje Mu s láskou daj.
Poď, taký aký si chváľ Ho, poď, predstúp pred Kráľa, prijme ťa. Tak poď.
Každý jazyk v ten deň vyzná: Ty si Pán. Každý Ti raz úctu vzdá.
Tým, čo teraz s láskou Ťa hľadajú Ty poklad vzácny dáš.
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
P
V

Pane Ježišu Kriste, Synu živého Boha.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

P
V

Pane Ježišu Kriste, ty si Pánom svojej Cirkvi.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

P
V

Pane Ježišu Kriste, ty si nádej celej Zeme.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

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

Modleme se.
Bože, tvůj Syn nám byl podobný ve všem, a tak se stal i členem lidské rodiny.
Dej nám sílu, ať svůj pozemský domov naplňujeme láskou a jednou nás přijmi
do nebeského domova. Prosíme tě o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána a bratra, který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí
na věky věků.

V

Amen. [Posadíme sa.]

1

BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Príslovia 8,1-4.22-31
Čítanie z knihy Prísloví
Vari múdrosť nevolá a rozum nevydáva svoj hlas? Na vrchole výšin popri ceste a na
rázcestí stojí, pri bránach, čo vedú do mesta, vo vchodoch dverí hlasito volá: Na vás
volám, muži, môj hlas znie ľuďom!
Hospodin ma utvoril na začiatku svojho diela, pred svojimi dávnymi skutkami. Od
večnosti som ustanovená, od začiatku, prv ako povstala zem. Ešte neboli priepastné
hlbiny, zrodila som sa, keď ešte neboli pramene bohaté na vodu. Predtým, ako boli
umiestnené vrchy, prv ako kopce som sa zrodila, kým neutvoril zem, priestranstvá
a prvotný prach sveta. Keď upevňoval nebesia, bola som tam, keď vymedzoval obzor nad
hlbinami, keď umiestňoval hore oblaky, keď mohutneli pramene hlbín, keď moru
vymedzoval jeho hranice, aby sa vody neprelievali cez brehy, keď vyznačoval základy
zeme, vtedy som stála verne po jeho boku. Deň čo deň som bola jeho potešením
a hrávala som sa pred ním po celý čas, hrala som sa vo svete, na jeho zemi a tešila som
sa medzi ľuďmi.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalm 8 (výber)
R.

Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!
Keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, *
na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil,
pýtam sa: Čo je človek, že naňho pamätáš, *
a syn človeka, že sa ho ujímaš? – R.
Urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti. *
Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou.
Ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk, *
všetko si mu položil pod nohy: – R.
všetky ovce i kozy *
dobytok aj divú zver,
nebeské vtáctvo, morské ryby, *
všetko to, čo pláva morskými cestami. – R.

DRUHÉ ČÍTANIE
Rimanom 5,1-5
Čítanie z listu svätého apoštola Pavla kresťanskej obci v Ríme
Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána
Ježiša Krista. Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame,
a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nielen to, ale chválime sa aj súženiami, lebo
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vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej
neklame, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme
dostali.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Jána 16,12-15
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.

Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz to nemôžete zniesť. Keď však príde on,
Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude
hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde. On oslávi mňa, lebo z môjho
vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho
vezme a zvestuje vám.
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.

P

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

V
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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
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.

SLÁVENIE EUCHARISTIE
PIESEŇ – PRINÁŠANIE DAROV [Sedíme.]
Poď niečo ti rozpoviem o láske nádhernej. Je tu v srdci ukrytá a starý svet roztrhá.
Aleluja, nekonečný kráľ, Boh a Priateľ.
R: /:Tvoja krv ma chráni :/ Tvoja krv... Tvoja krv...
Táto správa sa bude niesť do kútov sveta, že reťaze, ktoré máš,
Tvoj Boh už roztrhal. Aleluja, nekonečný Kráľ, Boh a Priateľ.
MODLITBA NAD DARMI (SUPEROBLATA) [Vstaneme.]
P
V

Živý Bože, přijmi naše dary a modlitby. Pomoz nám poslouchat tvé slovo
a tak získat podíl na tvém božském životě skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
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PREFÁCIA (O NAJSVÄTEJŠEJ TROJICI)
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.
Ano, svatý Bože, je spravedlivé ti děkovat a je dobré tě chválit. Ty jsi zdroj a počátek
všeho života. Ty jsi nás stvořil, vykoupil a posvětil. Uctíváme tvou božskou velikost
a klaníme se před nevyzpytatelným tajemstvím tvého bytí v Trojici. Chválíme tě s celým
tvým stvořením a připojujeme se ke chvalozpěvu tvých andělů a svatých, kteří bez
přestání volají:

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.
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.
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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
Duchu Svätý príď! Duchu Svätý príď, Duchu Svätý príď!
Nech závládne viera, nech zavládne nádej, nech zavládne láska v nás.

PO PRIJÍMANÍ
Trojjediný Bože, děkujeme ti za tuto slavnost, při níž jsme přijali chléb života
a kalich spásy. Dej, ať ti věrně sloužíme a zvěstujeme tvoji moc a slávu ve světě.
Tobě buď chvála, sláva a čest na věky. Amen.

ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

V minulotýždňovej zbierke počas našich špeicálnych ekumenických bohoslužieb a
občerstvenia prispeli ste prispeli celkovou sumou 77 €. 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.

•

Vo štvrtok si západné liturgické cirkvi pripomínajú deň vďaky za eucharistiu
(v rímskokatolíckej tradícii ide o prikázaný sviatok).

•

Budúcu nedeľu, 29. mája 2016, naše spoločenstvo opäť navštívi rev. Walter Baer,
episkopálny kňaz žijúci vo Viedni, ktorý bude taktiež predsedať našej eucharistii a kázať.
Naša bohoslužba preto bude opäť slovensko-anglická.

•

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.
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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!
Bohu vďaka.

ZÁVEREČNÁ PIESEŇ
R: Drž ma bližšie sám deň čo deň naša láska nech večnosť zrie.
Daj nech pravdy sa nepustím , z očí nikdy ťa nestratím.
1. V mojich pádoch aj úspechoch , v mojich šťastných aj smutných dňoch
moje srdce ti patrí len, Ty si nádej, žijem v nej. R:
2. Ty si ten, ktorý dýcha v nás, Ty si ten, ktorý stráži ma. Srdce preteká pokojom,
keď tvoj hlas smiem počuť v ňom. R:
3. Nikto neľúbi ako Ty, nik sa nestará ako Ty,
zdá sa nebo si otvoril. Otče, vieš jak mám ťa rád. R:
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