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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
/: Príď, Pane, k nám, rozjasni svoju tvár :/
Ref: Budeme spasení, Tebou zachránení, v Tvojom náručí, kto iný mi pokoj zaručí?
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

Kriste, ty si naše svetlo, sila a istota.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

D
V

Ty si cesta, ktorá vedie k Otcovi; pravda, ktorá sa nikdy nemýli.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

D
V

Ty si chlieb života a naša večná spása.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

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

Modleme se.
Náš svatý Otče, v Ježíši ukřižovaném a vzkříšeném, v němž mizí všechna rozdělení
mezi lidmi, jsi ukázal svoji velikou lásku k nám. Pohleď na všechny, kdo trpí pod
břemeny svých křížů a pomoz nám, abychom nehleděli jenom na sebe, nýbrž pomáhali
nést i břímě druhých. Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků. Amen.

V

Amen. [Posadíme sa.]
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BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
1Kr 19,1-15a
Čítanie z Prvej knihy kráľov
Acháb oznámil Izebel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pozabíjal mečom všetkých
prorokov. Izebel poslala Eliášovi odkaz: Nech ma bohovia čo najprísnejšie potrescú, ak
zajtra o tomto čase nenaložím s tvojím životom, ako si ty naložil s hociktorým z nich.
Keďže šlo Eliášovi o život, zo strachu vstal a odišiel do judskej Beér-Šeby, kde zanechal
svojho sluhu. Sám sa vydal na jednodňovú cestu púšťou. Keď prišiel, sadol si pod kručinu
a žiadal si smrť. Povedal: Dosť už, Hospodin; vezmi si môj život, lebo nie som lepší než
moji otcovia. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. Zrazu sa ho dotkol anjel a povedal mu:
Vstaň a jedz! Poobzeral sa a tu pri hlave mal posúch, upečený na žeravých uhlíkoch,
a krčah vody. Zajedol si, napil sa a zase si ľahol. Nato sa ho anjel Hospodina druhý raz
dotkol a povedal: Vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta. Vstal teda a najedol sa i napil
a posilnený tým pokrmom putoval štyridsať dní a štyridsať nocí až na Boží vrch Horeb.
Tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval. Tu ho oslovil Hospodin: Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil:
Príliš som horlil za Hospodina, Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali
tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom, takže som zostal iba sám. Snažia sa však
i mňa pripraviť o život. Dostal odpoveď: Vyjdi a postav sa na vrchu pred Hospodinom!
Práve tade prechádzal Hospodin. Strhol sa mohutný a prudký víchor, ktorý vyvracal vrchy
a drvil pred ním bralá. Hospodin však nebol vo víchre. Po ňom nastalo zemetrasenie, ale
ani v ňom nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po
ohni sa ozval tichý a príjemný šelest. Len čo ho Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel
a postavil sa pred vchod do jaskyne. Vtom ho niekto oslovil: Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil:
Príliš som horlil za Hospodina, Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali
tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom, takže som zostal iba sám. Snažia sa však
i mňa pripraviť o život. Hospodin mu povedal: Vydaj sa na spiatočnú cestu smerom
k Damaskej púšti.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalmu 42,2-6
R: /: Jak jeleň dychtí za vodou, ja Bože túžim za Tebou. :/
Zošli dážď, zošli dážď, dosť bolo sucha. Zošli dážď, zošli dážď, Svätého Ducha.
Zošli dážď, zošli dážď, nové Letnice. Zošli dážď, zošli dážď, rozjasaj srdce.
Ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože.
Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?
Slzy mi bývajú chlebom dňom i nocou, keď sa ma každý deň pýtajú:
Kde je tvoj Boh? Spomínam na to a dušu si vylievam, ako som chodieval so
zástupom a vodieval do Božieho domu slávnostný zástup so zvučným plesaním
a s vďakou. Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ?
Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu. – R.
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DRUHÉ ČÍTANIE
List Galaťanom 3,23-29
Čítanie z listu svätého apoštola Pavla kresťanským obciam v Galácii
[Sestry a bratia,]
pred príchodom viery sme boli zajatci pod dozorom zákona až do toho času, keď sa
mala zjaviť viera. A tak zákon bol naším vychovávateľom po Krista, aby sme boli
ospravedlnení z viery. Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi, lebo vierou
ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista
ste si obliekli. Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena,
lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo
a podľa prisľúbenia dedičia.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 8,26-39
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.

Priplavili sa do gerazského kraja, ktorý je oproti Galilei. Keď vystúpil na breh, vyšiel
oproti nemu nejaký muž z mesta posadnutý zlými duchmi. Už dávnejšie sa neobliekal,
nebýval v dome, ale sa zdržiaval v hroboch. Keď zbadal Ježiša, s krikom padol pred neho
a volal mocným hlasom: Ježiš, Syn najvyššieho Boha, nechaj ma! Prosím ťa, nemuč ma!
Rozkázal totiž nečistému duchu, ktorý ho mal už dlhý čas v moci, aby z toho človeka
vyšiel. Nohy mu spútavali okovami aj reťazami a strážili ho. Ale on putá roztrhal a démon
ho hnal na pusté miesto. Ježiš sa ho spýtal: Ako sa voláš? Légia, odpovedal, pretože
vošlo do neho mnoho démonov. A tí ho žiadali, aby ich neposielal do pekelnej priepasti.
Neďaleko na svahu sa pásla veľká črieda svíň. Prosili ho teda, aby im dovolil vojsť do nich.
On im to dovolil. Vtedy zlí duchovia vyšli z človeka do svíň. Nato sa črieda vrhla dolu
úbočím do jazera a utopila sa. Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a rozchýrili to po
meste i po vidieku. A ľudia sa šli pozrieť, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi. Človeka, z ktorého
vyšli zlí duchovia, našli pri Ježišových nohách oblečeného a pri zdravom rozume. Prenikla
ich hrôza. Tí, čo to videli, porozprávali im, ako bol posadnutý uzdravený. Všetci obyvatelia
gerazského kraja ho žiadali, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. Vstúpil
teda do loďky a vrátil sa. Muž, z ktorého vyšli zlí duchovia, ho prosil, aby smel zostať
s ním. Ale Ježiš ho poslal preč so slovami: Vráť sa domov a porozprávaj, aké veľké veci ti
urobil Boh. Odišiel teda a rozchýril po celom meste, aké veľké veci mu urobil Ježiš.
D
V

Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.

SPEV PO EVANJELIU
Aleluja, aleluja, aleluja. [Posadíme sa.]
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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:

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.]
Poď, teraz je čas vzdať chválu. Poď, srdce svoje mu s láskou daj.
Poď, taký aký si chváľ ho. Poď, predstúp pred Kráľa príjme ťa, tak poď.
Ref: 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.
MODLITBA NAD DARMI (SUPEROBLATA) [Vstaneme.]
P
V

Věrný Bože, tvůj Syn nás volá ke svému stolu a shromažďuje nás ke společenství
této hostiny. Daruj nám to, co znamenají tyto dary chleba a vína: život, který nelze
ztratit – 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

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.
PO PRIJÍMANÍ
Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista, děkujeme ti, že jsme mohli přijmout tělo
a krev tvého Syna. Veď nás svým Duchem, abychom tě vyznávali nejenom slovy,
ale svědčili o tvé dobrotě i svými činy, a to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

V minulotýždňovej zbierke ste na chod nášho bratislavského spoločenstva prispeli sumou
39,65 €. Ďakujeme všetkým ochotným darcom a do Vašej pozornosti dávame aj dnešnú
zbierku.

•

V nasledujúcich troch mesiacoch (júl – august – september) budú naše bohoslužby prebiehať
v špecifickom prázdninovom režime. Bližšie informácie o presných termínoch Vám priblížime
budúcu nedeľu, ako aj prostredníctvom webovej stránky a nášho Facebooku.

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
|: Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, aleluja. :|
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