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, Synu živého Boha.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

D
V

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

D
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, náš Otče na nebesích, všechno živé zahrnuješ svými dobrými dary. Vycházej
vstříc našim prosbám a daruj nám svého svatého Ducha, abychom se v něm byli
schopni modlit. O to tě prosíme skrze Ježíše Krista, tvého Syna, našeho bratra a Pána,
který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků. Amen.

V

Amen. [Posadíme sa.]
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BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Ozeáš 1,2-9
Čítanie z knihy proroka Ozeáša
Začiatok Hospodinovej reči prostredníctvom Ozeáša. Hospodin povedal Ozeášovi:
Vezmi si smilnú ženu a maj deti zo smilstva, lebo krajina strašne smilní, odvrátila sa od
Hospodina. Vzal si teda Gomer, dcéru Diblajima. Tá počala a porodila mu syna. Vtedy mu
Hospodin povedal: Daj mu meno Jezreel, lebo onedlho potrestám dom Jehuov za
krviprelievanie v Jezreeli a potom urobím koniec kráľovstvu Izraela. V ten deň zlomím luk
Izraelov v údolí Jezreel. Potom opäť počala a porodila dcéru. Vtedy mu povedal: Daj jej
meno Neomilostená, pretože už viac nebudem mať súcit s domom Izraela — veľmi sa mi
protivia. Nad domom Júdu sa však zľutujem a prídem im na pomoc ako Hospodin, ich
Boh, ale nie s lukom a mečom ani s koňmi so záprahom, teda nie bojom. Potom, čo
odstavila Neomilostenú, počala a porodila syna. Vtedy povedal: Daj mu meno Nie môj ľud,
lebo vy nie ste mojím ľudom a ja nie som vaším Bohom.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalm 85 (výber)
R: Pán Boh ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým
Hospodin, preukázal si milosť svojej krajine, *
zmenil si údel Jákoba.
Odpustil si vinu svojho ľudu
a prikryl všetky jeho hriechy.
Odvrátil si všetku svoju prchkosť
a zmiernil svoj prudký hnev. – R.
Ukáž nám, Hospodin, svoje milosrdenstvo *
a daj nám svoju spásu!
Chcem počuť, čo hovorí Boh, Hospodin. *
Hovorí o pokoji pre svoj ľud a pre svojich zbožných. – R.
Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú, *
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.
Vernosť vypučí zo zeme, *
spravodlivosť bude hľadieť z neba.
Hospodin dá požehnanie *
a naša zem vydá svoju úrodu. – R.
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DRUHÉ ČÍTANIE
List Kolosanom 2,6-19
Čítanie z listu kresťanskej obci v Kolosách
Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite zakorenení a v ňom budovaní
v pevnej viere, ako ste sa naučili; rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Dajte pozor, aby vás
niekto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach,
na živloch sveta, a nie na Kristovi. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Aj
vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste aj
boli obrezaní obriezkou, vykonanou nie rukami, ale Kristovou obriezkou — vyzlečením
z telesnosti, keď ste s ním boli v krste pochovaní. Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou
v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch
a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy, keď vymazal
dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho
pribil na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi
zvíťazil. Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie ani za sviatky, novmesiace, ani za
soboty. To sú tiene budúcich vecí, ale skutočnosť je Kristova. Nech vás nikto nepripraví
o odmenu samoľúbou poníženosťou a uctievaním anjelov, keď sa bude zaoberať tým, čo
videl, nemiestne sa nadúvať svojím telesným zmýšľaním. Taký človek sa nedrží hlavy,
z ktorej celé telo, vyživované a pospájané kĺbmi a šľachami, rastie Božím vzrastom.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 11,1-13
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.

Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho
učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Ježiš im povedal:
Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš
každodenný dávaj nám každý deň, a odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame
každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.
A potom im povedal: Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu:
Priateľ, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám ho čím ponúknuť.
A on zvnútra odpovie: Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú už so mnou
v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že je
jeho priateľom, vstane a dá mu, čo potrebuje, pre jeho neodbytnosť.
A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.
Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Vari je medzi
vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo hada, keď ho
prosí o rybu? Alebo mu podá škorpióna, keď si pýta vajce? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete
3

dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho
prosia!
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:
Pane, pane, vyslyš nás!
Každý môže pripojiť svoju vlastnú prosbu, na ktorú spoločne odpovedáme spevom.
V závere kňaz s rozpätými rukami povie:

4

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.]
1. Zvelebený si, Bože naveky, z Tvojich rúk všetko máme.
Zvelebený si, Bože naveky, chlieb Ti tu prinášame.
2. Zvelebený si, Bože naveky, z Tvojich rúk všetko máme.
Zvelebený si, Bože naveky, víno Ti prinášame.
3. Zvelebený si, Bože naveky, z Tvojich rúk všetko máme.
Zvelebený si, Bože naveky, dary Ti prinášame.
MODLITBA NAD DARMI (SUPEROBLATA) [Vstaneme.]
P
V

Nesmrtelný Bože, dáváš nám chléb a víno jako potravu pro náš pomíjející život.
Tyto dary přinášíme před tvou tvář a prosíme tě: dej nám je zpět jako svátost
nesmrtelnosti. 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

Nie nám, nie nám patrí sláva, nie nám, ale tvojmu menu.
Nie nám, nie nám patrí sláva, ale Tebe Pane.
PO PRIJÍMANÍ
Bože a Otče, daroval jsi nám chléb života a kalich radosti.
Přetvářej nás podle obrazu svého Syna,
který se touto svátostí stal naším pokrmem – on, Ježíš, náš Pán.
Amen.
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ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

V zbierke počas poslednej júnovej nedele ste na chod nášho bratislavského spoločenstva
prispeli sumou 44,27 €. Všetkým ochotným darcom srdečne ďakujeme a do Vašej
pozornosti dávame aj dnešnú zbierku.

•

Minulú nedeľu sa ujal úradu náš nový biskup Pavel Benedikt Stránský. Pri tejto príležitosti
zaslal celej cirkvi svoj pozdrav, ktorý môžete nájsť na našom webe. Za svoje biskupské si
vybral citát z evanjelia podľa Jána: „Nazval som vás priateľmi.“ (Jn 15,15).

•

V nedeľu, 14. augusta 2016, sa v pražskej katedrále sv. Vavrinca na Petříne uskutoční
tradičná svätovavrinecká púť. Eucharistická bohoslužba sa uskutoční o 10:00. Všetci sú
srdečne vítaní.

•

Aj v nasledujúcich mesiacoch naše nedeľné bohoslužby naďalej prebiehajú v špecifickom
prázdninovom režime. Ďalšie termíny upresníme prostredníctvom našich webových stránok
a 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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