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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
Boh je láska a zákon lásky nám Boh dal.
Miluj blížneho tak ako seba, vraví Ježiš nám.
POZDRAV
P
V

Milosť nášho Pána Ježiša Krisa, láska Boha Otca,
i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s Vami všetkými.
I s duchom tvojím. / And also with you.
Nasleduje krátke privítanie a úvodné slovo.

KYRIE
V

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

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

Let us pray.

Modlime sa.

Almighty God, you have given your only
Son to be for us a sacrifice for sin, and
also an example of godly life: Give us
grace to receive thankfully the fruits of
his redeeming work, and to follow daily
in the blessed steps of his most holy
life; through Jesus Christ your Son our
Lord, who lives and reigns with you and
the Holy Spirit, one God, now and for
ever.
V

Amen. [Posadíme sa.]
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Všemohúci Bože, ty si dal svojho
jediného Syna za nás ako obeť za
hriech a ako príklad zbožného života:
Daj nám milosť prijímať s vďačnosťou
ovocie jeho vykupiteľského diela
a nasledovať požehnané kroky jeho
najsvätejšieho života; skrze Ježiša
Krista, tvojho Syna, nášho [brata a]
Pána, ktorý s tebou a Duchom svätým
žije a kraľuje po všetky veky vekov.

BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Izaiáš 5,1-7
Čítanie z knihy proroka Izaiáša
Zaspievam svojmu milému pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý
na úrodnom úbočí. Skypril ju, vyzbieral z nej kamenie, vysadil ju viničom, v strede postavil
vežu a do skaly vytesal lis. Potom čakal, že zarodí hrozno, ale zarodila plánky. Teraz však,
obyvateľ Jeruzalema a muž Judska, rozsúďte medzi mnou a mojou vinicou! Čo som ešte
mal urobiť pre svoju vinicu, a neurobil som? Čakal som, že zarodí hrozno, prečo teda
zarodila plánky? Teraz vám chcem oznámiť, čo urobím svojej vinici: zvalím jej plot, aby ju
spásli, zrútim jej ohradu, aby ju pošliapali. Skoncujem s ňou. Nebude orezávaná ani
okopávaná, takže vzíde tŕnie a bodľačie, aj oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom.
Veď vinicou Hospodina zástupov je dom Izraela, mužovia Judska sú jeho utešeným
sadom. Čakal na právo — a hľa, krviprelievanie, na spravodlivosť — a hľa, volanie
o pomoc.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalm 80 (výber)
R.

Bože obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
Pastier Izraela, počuj nás, *
ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherubmi,
zaskvej sa pred Efrajimom, Benjamínom a Menaššem! *
Prebuď svoju moc a príď nás zachrániť! – R.
Obnov nás, Bože, *
rozjasni svoju tvár a budeme zachránení!
Hospodin, Boh zástupov, *
dokiaľ sa budeš hnevať napriek modlitbe svojho ľudu? – R.
Vinič si vzal z Egypta, *
vyhnal si národy a zasadil si ho.
Pripravil si mu pôdu, *
zapustil korene a rozrástol sa po krajine. – R.
Svojím tieňom zahalil vrchy, *
svojimi ratolesťami Božie cédre.
Svoje vetvy vyhnal až k moru *
a výhonky až k Rieke. – R.

DRUHÉ ČÍTANIE
List Hebrejom 11,29 – 12,2
Čítanie z listu Hebrejom
[Sestry a bratia,] vo viere prešli [naši otcovia] Červeným morom ako po suchej zemi,
kým Egypťania, len čo sa o to pokúsili, boli pohltení vlnami. Pre vieru padli múry Jericha,
keď ich obchádzali sedem dní. Pre vieru neviestka Ráchab nezahynula s neveriacimi, lebo
v pokoji prijala vyzvedačov. A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas, aby som ešte
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rozprával o Gideónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, ako aj o Samuelovi
a prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť a dosahovali
prisľúbenia, levom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča a zo slabých
stávali sa mocnými, keď zmužneli v boji a zaháňali šíky cudzincov. Ženy dostávali späť
svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli niečo
lepšie, totiž vzkriesenie. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba i okovy, aj väzenia.
Kameňovali ich, rozpiľovali, umierali pod mečom, chodili v ovčích a kozích kožiach, trpeli
núdzu, útlak a príkorie. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a horách, po
jaskyniach a zemských roklinách. A títo všetci, i keď dostali svedectvo pre vieru, nedosiahli
naplnenie prisľúbenia, lebo Boh pre nás zamýšľal niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť
bez nás.
Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž
a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na
Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel
muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 12,49-56
Pán s Vami.
I s duchom tvojím.
Čítanie zo svätého evanjelia ✠ podľa Lukáša.
Všetci sa prežehnajú znamením malého kríža na čele, ústach a hrudi a odpovedajú:
Sláva ✠ tebe, Pane.
[Ježiš povedal Petrovi:] Oheň som prišiel vrhnúť na zem. A čo chcem? Len aby už
vzbĺkol! Krstom mám byť pokrstený a ako je mi úzko, kým sa to nestane! Myslíte si, že
som prišiel darovať na zemi pokoj? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť
ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti
synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste
a nevesta proti svokre.
Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.
SPEV PO EVANJELIU
Aleluja, aleluja, aleluja. [Posadíme sa.]
Nasleduje KÁZEŇ.
SVIATOSŤ ZMIERENIA (SPOVEĎ) [Vstaneme.]
M

Sestry a bratia v Kristu, Boh je stály v láske
a nekonečný vo svojom milosrdenstve;
víta hriešnikov a pozýva ich ku svojmu stolu.
S dôverou v jeho odpustenie vyznajme teraz svoje hriechy.
Vo chvíli ticha vyznávame Bohu svoje hriechy a následne sa spoločne modlíme:
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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.

M

Zmiluj sa nad nami, všemohúci Bože,
odpusť nám hriechy a doveď nás do života večného.
Amen.

V

ROZHREŠENIE (ABSOLUTION)
M

Prijmime teda s ľútosťou, pokorou a vierou rozhrešenie od svojich hriechov:
Almighty God gave Jesus Christ to die
for us and for the sake of Christ
forgive us all our sins. As a called and
ordained minister of the Church and
by the authority of Jesus Christ,
I therefore declare to you the entire
forgiveness of all your sins, in the
name of the Father ✠ and of the Son,
and of the Holy Spirit.

V

Všemohúci Boh vydal Ježiša Krista
aby zomrel za nás a skrze Krista nám
odpúšťa všetky naše hriechy. Ako
povolaný a vysvätený služobník Cirkvi
a autoritou Ježiša Krista
preto vyhlasujem, že sú vám
odpustené všetky vaše hriechy
v mene Otca ✠ i Syna, i Ducha
Svätého.

Amen.

VYZNANIE VIERY (APOSTLES' CREED)
M

A teraz spoločne vyznajme svoju vieru slovami apoštolského vierovyznania:
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)
M
V

Sestry a bratia, z celej duše a z celého srdca prosme nášho
nebeského Otca a volajme k nemu:
Kyrie, kyrie, eleison!
Každý môže pripojiť svoju vlastnú prosbu, na ktorú spoločne odpovedáme spevom.
V závere kňaz s rozpätými rukami povie:

M
V

Nebeský Otče, ďakujeme ti, že si s nami a že nás počuješ.
Prijmi naše prosby, aj tie, ktoré sme nevyslovili. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
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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.
PREFÁCIA (PODĽA EPISKOPÁLNEHO PORIADKU)
P
V

Lord be with you.
And also with you.

Pán s vami.
I s duchom tvojím.

P
V

Lift up your hearts.
We lift them to the Lord.

Hore srdcia.
Máme ich u Pána.

P
V

Let us give thanks to Lord our God.

Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.
Je to dôstojné a správne.

It is right to give him thanks and praise.

Je to správne, dobré a radostné, vždy a všade vzdávať vďaky tebe,
Všemohúci Otče, Stvoriteľ neba i zeme. Ale predovšetkým sme povinní chváliť ťa
za slávne zmŕtvychvstanie tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána;
lebo on je skutočný paschálny Baránok, ktorý bol obetovaný za nás,
a zotrel hriechy sveta. Jeho smrťou premohol našu smrť,
a svojim vzkriesením nám vydobyl večný život. Preto ťa chválime
a pripájame svoje hlasy k anjelom a archanjelom a k celému nebeskému zástupu,
ktorý neustále spieva túto pieseň a ohlasuje tak slávu tvojho mena:
Svätý, Svätý, Svätý, je Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia, zem, Jeho
slávy. /: Hosana, hosana na výsostiach :/
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
/: Hosana, hosana na výsostiach :/
ANAFORA
Nasleduje vybraná anafora (II. podľa BCP). Na výzvu diakona odpovedáme:
M
V

Hľa, tajomstvo viery.
Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,
kým neprídeš v sláve.
V závere všetci spoločne spievame alebo odriekame:

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
Miništrant 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 (SIGN OF PEACE)
P

V

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: „Pokoj vám zanechávam,
svoj pokoj vám dávam.“ Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej Cirkvi
a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu,
lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

P
V

Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
I s duchom tvojím.

P

Pozdravme sa navzájom pozdravením pokoja

Podáme si navzájom ruky a spievame pritom pieseň:
„Hevenu šalom alechem.“
LÁMANIE CHLEBA (BREAKING OF THE BREAD)
V

/: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. :/
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

P

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.
Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.
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
Pane, svetlo Tvojej lásky žiari.
V svete tmavom stále žiari.
Ježiš svetlom zasvieť na nás,
pravdou svojou osloboď nás.
Svieť na nás, svieť na nás.

Lord the light of your love is shining
In the midst of your darkness shining
Jesus light of the world shine upon us
set us free by the truth you now bring us
Shine On Me, Shine On me...

Svieť, Ježiš, svieť, naplň zem slávou svojho Otca.
Príď, Duchu, príď, naplň srdcia nám.
Prúď, rieka, prúď, zaplav národy láskou Boha.
Vrav k nám Slovom, Pane, daj svetlo nám.

Shine Jesus shine, fill this land with the father's glory
Blaze spirit blaze, set our hearts on fire
Flow river flow, flood the nations with grace and mercy
Send forth your word, Lord and let there be light!
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PO PRIJÍMANÍ
Bože a Otče ľudstva, vzhliadame k Ježišovi, ktorý nie je prorokom falošných nádejí,
ale nesie všetky ťažkosti života s nami. Daruj nám vytrvalosť a rozhodnosť a daj
nám ísť cestou viery s istotou. Prosíme ťa o to skrze Krista, ktorý s tebou a
s Duchom svätým žije a pôsobí na veky vekov. Amen.

ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

Ďakujeme nášmu priateľovi Walterovi Baerovi, za to že k nám opäť meral cestu z Viedne
a poslúžil nám slávením eucharistie. Veľmi si to vážime a vyprosujeme mu požehnanie!

•

Dnes sa v našom katedrálnom chráme sv. Vavrinca na pražskom Petříne koná tradičná
svätovavrinecká púť. O 10:00 náš nový biskup Pavel predsedal bohoslužbe.

•

Najbližšia bohoslužba nás čaká 28. augusta (o dva týždne) v tradičnom čase. Eucharistickému
sláveniu bude predsedať Pavel (Vichlenda).

•

Počas posledných nedeľných bohoslužieb v mesiaci júl ste na chod nášho bratislavského
spoločenstva počas zbierky prispeli celkovou sumou 54,4 €.

•

Celkové vyúčtovanie za mesiac júl 2016 je nasledovné:

Príjmy:
• Zbierky: 98,67 €

Výdavky:
• Nájom (vrátane energií): 50 €
• Občerstvenie (káva, čaj, poháre): 19 €

Aktuálny stav rozpočtu: 238,95 €
•

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.

•

Nájdete nás na Facebooku (Starokatolíci v Bratislave) a na webe www.starokatolici.eu.

POŽEHNANIE A VYSLANIE (BLESSING AND DISMISSAL)
P
V

The Lord be with you.
And also with you.

Pán s vami.
I s duchom tvojím.

Nasleduje kňazské požehnanie, pri znamení kríža sa prezehnáme a v závere odpovieme:
V

Amen.

P
V

Let us bless the Lord.
Thanks be to God.

Velebme Pána.
Bohu vďaka.

ZÁVEREČNÁ PIESEŇ (TAIZÉ)
Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň,
vďaka Ježiš, s Tebou prežiť ho chcem,
vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš,
volám Abba, Abba Otče, volám Abba, Abba Otče.
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