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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, s dôverou prichádzame k tebe.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

D
V

Voláš nás, napriek všetkým naším vinám.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

D
V

Daj, nech veríme v tvoju lásku.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

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

Modleme se.
Bože lásky a slitování, k tobě smíme s důvěrou přicházet obtížení vinou, a ty
uzdravuješ naše srdce. Dej, ať se ti podobáme tak, jako tvůj Syn Ježíš, aby i o nás
platilo: Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Neboť on s tebou a Duchem svatým žije
a život tvoří na věky věků. Amen.

V

Amen. [Posadíme sa.]

1

BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
1Kr 21,1-21a
Čítanie z Prvej knihy kráľov
Po týchto udalostiach sa stalo toto: Jezreelský Nabót mal vinicu v Jezreeli vedľa paláca
samárijského kráľa Achába. Acháb navrhoval Nabótovi: Prepusť mi svoju vinicu. Hodila by sa
mi na zeleninovú záhradu, lebo sa nachádza hneď pri mojom dome. Vymením ti ju za lepšiu
alebo, ak by si radšej chcel, vyplatím ti jej kúpnu cenu v hotovosti. Nabót však povedal
Achábovi: Chráň ma Hospodin, aby som ti prepustil dedičstvo po svojich otcoch. Acháb prišiel
domov mrzutý a podráždený pre odpoveď, ktorú mu dal jezreelský Nabót, keď povedal:
Dedičstvo po svojich otcoch ti neprepustím. Ľahol si na lôžko, odvrátil tvár a neprijal jedlo. Tu
prišla k nemu jeho žena Izebel a spýtala sa ho: Čo sa stalo, že si mrzutý a nič neješ? Odvetil
jej: Ale, mal som rozhovor s jezreelským Nabótom. Navrhol som mu: Prepusť mi svoju vinicu
za peniaze alebo, ak sa ti páči, vymením ti ju za inú. On sa však vyjadril: Svoju vinicu ti
neprepustím. Jeho žena Izebel mu povedala: Nad Izraelom vládneš predsa ty! Vstaň, najedz
sa a buď dobrej mysle. Ja sama ti dám vinicu jezreelského Nabóta. Potom napísala
v Achábovom mene listy, zapečatila ich jeho pečaťou a poslala ich starším a šľachticom, čo
bývali s Nabótom v jeho meste. V listoch písala: Vyhláste pôst a Nabóta posaďte do čela ľudu!
Posaďte proti nemu dvoch podliakov. Tí nech dosvedčia, že sa rúhal Bohu i kráľovi. Potom ho
vyveďte a kameňujte, kým nezomrie. Muži jeho mesta, starší i šľachtici, ktorí bývali s ním
v tom meste, vykonali, ako im nariadila Izebel, ako bolo napísané v listoch, ktoré im poslala.
Vyhlásili pôst a Nabóta posadili na čelo ľudu. Nato prišli tí dvaja podliaci a zasadli oproti nemu.
Verejne svedčili proti Nabótovi, že sa rúhal Bohu i kráľovi. Potom ho vyviedli za mesto
a kameňovali ho, kým nezomrel. Izebel odkázali: Nabót bol ukameňovaný a zomrel. Keď sa
Izebel dozvedela, že bol Nabót ukameňovaný a zomrel, povedala Achábovi: Vstaň, zaber
vinicu jezreelského Nabóta, ktorú ti nechcel dať za peniaze, lebo Nabót už nežije, je mŕtvy.
Len čo sa Acháb dopočul, že Nabót je mŕtvy, vstal, odišiel do vinice jezreelského Nabóta
a zabral ju. Vtedy oslovil Hospodin tišbejského Eliáša: Vstaň, zíď, aby si sa stretol s izraelským
kráľom Achábom zo Samárie. Je práve v Nabótovej vinici, kam odišiel, aby si ju privlastnil.
Povedz mu: Vraždil si a ešte i zaberáš? Ďalej mu povedz: Takto vraví Hospodin: Tam, kde psy
lízali Nabótovu krv, budú lízať aj tvoju. Acháb povedal Eliášovi: Tak si ma našiel, nepriateľ
môj? Odpovedal: Našiel, pretože si sa zapredal a robíš to, čo je zlé pred Hospodinom. Nuž
privodím na teba pohromu, zmetiem tvoje potomstvo; tebe, Achábovi, vykynožím všetkých, čo
sú mužského rodu, otrokov i slobodných v Izraeli.

Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Na motív Žalmu 5
Nakloň ucho, Pane, k mojim slovám, maj pochopenie k mojej nepokojnej mysli.
Vypočuj ma, Pane, keď k Tebe volám, môj kráľ, veď sa modlím k Tebe.
Ty nie si Boh, čo sa teší v svojvôli, k Tebe nesmú tí, čo páchajú zlo.
Do záhuby vrháš tých, čo klamú, kto prelieva krv, kto rozpráva ľstivo.
Ja pre Tvoju hojnú milosť vchádzam do Tvojho domu,
smiem sa znovu klaňať pred Tvojím svätým chrámom.
V Tvojej bázni stáť, k Tebe, Pane, vojsť smiem. V Tvojej bázni stáť, k Tebe vojsť.
Svätý, svätý, svätý, svätý, svätý,svätý, svätý Pán.
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DRUHÉ ČÍTANIE
List Galaťanom 2,15-21
Čítanie z listu svätého apoštola Pavla kresťanským obciam v Galácii
[Sestry a bratia,]
my — Židia od narodenia, a nie hriešni pohania — však vieme, že človek nie je
ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili
v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa
zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. Ak hľadáme
ospravedlnenie v Kristovi a sme teda zrejme aj my hriešnici, je vari Kristus služobníkom
hriechu? Vôbec nie! Veď ak znova budujem, čo som zbúral, sám dokazujem, že som
prestúpil zákon. Ja som však skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som
ukrižovaný. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo
viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Nepohŕdam Božou
milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo umrel.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 7,36 – 8,3
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.

Jeden z farizejov ho pozval k stolu. Vošiel teda do farizejovho domu a sadol si.
V tom meste žila istá hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizeja, priniesla
alabastrovú nádobku s voňavým olejom. S plačom pristúpila odzadu k jeho nohám, začala
mu ich máčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Bozkávala mu nohy a natierala ich voňavým
olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si: Keby to bol prorok, vedel by, čo je
to za ženu, ktorá sa ho dotýka, vedel by, že je to hriešnica. Ježiš mu povedal: Šimon,
chcem ti niečo povedať. On mu odpovedal: Učiteľ, povedz.
Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval päťsto denárov, druhý päťdesiat.
Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Myslím si,
odpovedal Šimon, že ten, ktorému odpustil viac. Ježiš odpovedal: Správne si povedal.
Nato sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu
a nedal si mi vodu na nohy, no táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich
poutierala. Nepobozkal si ma, ona však odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi bozkávať
nohy. Hlavu si mi olejom nepotrel, zatiaľ čo ona mi natierala nohy voňavým olejom. Preto ti
hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten
málo miluje. A jej povedal: Odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si
hovoriť: Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa? On však povedal žene: Tvoja viera ťa
zachránila. Choď v pokoji!
Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve
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a boli s ním Dvanásti i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Boli to:
Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov, potom Jana, manželka
Herodesovho správcu Chúzu, ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im pomáhali svojím
majetkom.
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

Milosrdný Bože, vyznávame, že sme proti tebe hrešili, v myšlienkach, slovách
i skutkoch: tým, čo sme konali, i tým, čo sme zanedbali.
Nemilovali sme ťa z celého srdca, nemilovali sme svojho blížneho, ako seba
samých: je nám to naozaj ľúto. Pre svojho Syna Ježiša Krista sa nad nami zmiluj,
odpusť nám a daj, aby sme znovu kráčali po tvojej ceste. 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

APOŠTOLSKÉ 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:
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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.]
Dnes chcel by som Ti dať to, čo v srdci mám
a dávam na oltár k Tvojim nohám kráľov Kráľ.
Dnes kladiem svoje sny, ja sa zriekam svojich práv,
už nechcem pyšný stáť, chcem nový život mať...
Ref. |: Dávam všetko, to čo mám, Tebe, kráľ. :|
MODLITBA NAD DARMI (SUPEROBLATA) [Vstaneme.]
P
V

Bože, Stvořiteli světa. Tento chléb a toto víno byly připraveny z mnoha klasů
a hroznů. Právě tak shromažďuj lidi všech národů do království tvého pokoje.
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.
(...)

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

/: Príď, Pane, k nám, rozjasni svoju tvár :/
Ref: Budeme spasení, Tebou zachránení, v Tvojom náručí, kto iný mi pokoj zaručí?
PO PRIJÍMANÍ
Dobrotivý Bože, posilnil jsi nás chlebem života a kalichem spásy. Dej, ať v nás tvá
síla působí a umožní nám život v následování tvého Syna, který s tebou žije a život
tvoří navěky. Amen.
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ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

V minulotýždňovej zbierke ste na chod nášho bratislavského spoločenstva prispeli sumou
46,21 €. Ďakujeme všetkým ochotným darcom a do Vašej pozornosti dávame aj dnešnú
zbierku.

•

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
Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta, otvor môj zrak, nech vidím,
krásu lásky, z ktorej srdce Ti spieva, že sláva a moc Ti patrí.
Ref: Prišli sme Ťa vzývať, prišli sme sa skláňať prišli sme Ti vyznať: Si náš Boh.
Si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám.
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