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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
Verný Boh, a verný Kráľ, dokončíš dielo, ktoré si vo mne začal.
Verný Boh, a verný Kráľ, nevzdáš sa snov, ktoré si so mnou snívať začal.
Ohlásim zo striech, že ľúbiš mňa a ja ľúbim Teba.
Ohlásim zo striech, že si verný a verný a verný Kráľ.
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.
Veliký Bože, naše představy jsou jen lidské a omezené. Rozšiřuj obzory našeho vidění
a otevři naše srdce, abychom viděli život tvýma očima a jednou tě oslavovali tváří v tvář
v radosti, která nepřestává. Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho
bratra, který s tebou žije a život tvoří navěky

V

Amen. [Posadíme sa.]
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BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Aggeus 2,1-9
Čítanie z knihy proroka Aggea
V druhom roku kráľa Dária, dvadsiateho prvého dňa siedmeho mesiaca zaznelo
slovo Hospodina prostredníctvom proroka Aggea takto: Spýtaj sa judského miestodržiteľa
Zerubbábela, Šealtíelovho syna, a veľkňaza Jošuu, Jocadákovho syna, a ostatného ľudu:
Kto ostal medzi vami z tých, ktorí videli tento dom v jeho prvotnej sláve? A ako ho vidíte
teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako holé nič? Vzmuž sa však teraz, Zerubbábel — znie
výrok Hospodina! Vzmuž sa, veľkňaz Jošua, syn Jocadáka! Vzmuž sa, všetok ľud krajiny
— znie výrok Hospodina! Pracujte, lebo ja som s vami — znie výrok Hospodina zástupov:
Toto je zmluva, čo som uzavrel s vami pri vašom odchode z Egypta, že môj duch ostane
medzi vami, nebojte sa! Lebo takto hovorí Hospodin zástupov: Bude to len o malú chvíľu
a ja zatrasiem nebom a zemou, i morom a suchou zemou. Keď zatrasiem i všetkými
národmi, prídu skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin
zástupov. Moje je striebro, moje je zlato — znie výrok Hospodina zástupov. Budúca sláva
tohto domu bude väčšia ako predchádzajúca — hovorí Hospodin zástupov — a na tomto
mieste budem udeľovať pokoj — znie výrok Hospodina zástupov.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalm 145 (výber)
R.

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože môj kráľ
Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ, *
dobrorečiť tvojmu menu na večné veky.
Deň čo deň ti budem dobrorečiť, *
chváliť tvoje meno na večné veky.
Veľký je Hospodin, hoden každej chvály, *
jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. – R.
Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, *
hlása tvoje hrdinské skutky.
Úchvatnú slávu tvojej veleby *
a tvoje zázračné diela chcem ospevovať.
Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov, *
ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. – R.
Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty *
a plesať nad tvojou spravodlivosťou.
Hospodin je milostivý a milosrdný, *
zhovievavý a láskyplný.
Hospodin je dobrotivý voči všetkým, *
zľutúva sa nad všetkými stvoreniami.– R.
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DRUHÉ ČÍTANIE
Druhý list Tesaloničanom 2,1-5
Čítanie z Druhého listu Tesaloničanom
[Sestry a bratia,]
Pokiaľ ide o príchod nášho Pána Ježiša Krista, okolo ktorého budeme zhromaždení,
prosíme vás, bratia, nedajte sa tak ľahko vyviesť z rovnováhy a zastrašiť nijakým duchom ani
slovom, ani listom, údajne naším, ako by už bol nastal Pánov deň. Nech vás nikto nezvedie
nijakým spôsobom. Veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti,
syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo nesie Božie meno alebo je predmetom
úcty, a to tak, že sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. Nepamätáte sa, že
som o tom už hovoril, keď som bol u vás?
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 20,27-38
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.
[K Ježišovi prišli] niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a spýtali sa ho: Učiteľ,
Mojžiš nám napísal toto: Ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale ostal bezdetný, vezme si ju
za manželku jeho brat a svojmu bratovi splodí potomstvo. Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil
a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom tretí a takto všetci siedmi. No všetci pomreli
a nezanechali deti. Napokon zomrela aj žena. Ktorému z nich teda bude tá žena po vzkriesení
manželkou? Veď bola manželkou siedmich. Ježiš im povedal: Deti terajšieho veku sa ženia
a vydávajú. Ale tí, čo budú uznaní za hodných dosiahnuť budúci vek a zmŕtvychvstanie, už sa viac
neženia ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú
synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš pri kre, keď Pána nazýva Bohom
Abraháma, Izáka a Jákoba. A Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.
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.
3

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

NICEJSKO-CARIHRADSKÉ VYZNANIE VIERY
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného
i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie
stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás
ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies, mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie
Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol
umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
Vystúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych
a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi.
On hovoril ústami prorokov. Verím v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. 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.]
Vodu na víno meníš, otváraš oči slepým, nikto nie je ako ty.
Zasvietiš v tmách životom, z prachu nás dvíhaš slovom, nikto nie je ako ty.
Náš Boh je väčší, On je silnejší, Pane, si viac než čo tento svet dáva.
Rany nám liečiš mocný a slávny náš Boh, si náš Pán.
Veď keď náš Boh je za nás, nemôže vládnuť strach,
keď náš Boh je s nami, kto môže stáť proti nám?
MODLITBA NAD DARMI (SUPEROBLATA) [Vstaneme.]
P
V

Bože a Otče, to, co přinášíme před tvou tvář, jsou jen obyčejné věci. Věříme,
že nám ve své dobrotě dáš podíl na plnosti svého života. Prosíme tě o to 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 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.

5

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

/: 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
Moje ústa po tebe volajú kráľ, že si sa ma dotkol.
Môj duch za tebou túži kráľ, že si sa ho zmohol.
Zober ma do svojho náručia, tam kde anjeli s celým nebom zakričia svätý, svätý, svätý.

PO PRIJÍMANÍ
Dobrotivý Bože, děkujeme ti, že jsi nás nasytil svým slovem a chlebem života.
Zachovávej v nás svou lásku a veď nás cestou k sobě. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
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ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

7. novembra si starokatolícke cirkvi pripomínajú sviatok sv. Willibroda z Utrechtu,
misionára, ktorý v 7. storočí priniesol evanjelium na územie dnešného Holandska.
V nadväznosti na to sa 13. novembra uskutoční tradičná zbierka Utrechtskej únie. Viac
informácií bude k dispozícii online, alebo na letáčiku.

•

V zbierke počas bohoslužby 30. septembra 2016 sme na chod nášho bratislavského
spoločenstva spoločne prispeli sumou 40 €. Všetkým ochotným darcom srdečne ďakujeme
a do Vašej pozornosti dávame aj dnešnú zbierku.

•

V pondelok, 21. novembra 2016 sa od 16:30 do 19:00 v Žiline uskutoční diskusia
O zložitosti života a Božom milosrdenstve medzi nami, ktorú organizuje Nadácia Polis.
Diskutujúcimi budú Juraj Jordán Dovala, biskup Československej cirkvi husitskej, Brno;
Ladislav Heryán, saleziánsky kňaz, pedagóg, biblista„ pastier undergroundu“, Praha; a
Martin Kováč, diakon Starokatolíckej cirkvi v ČR s poverením pre službu na Slovensku,
Bratislava. Viac informácií nájdete na Facebooku. Diskusie bývajú zaznamenané a dajú sa
neskôr dohľadať na youtube.com.

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
Úžasný, tak úžasný si v láske bez hraníc
tvoj kríž mi dáva milosť sľúbenú.
Nik nevidel, nik nepočul, niet srdca,
čo tuší jak slávny je a nádherný Boh môj.
Nádherný Boh, Ťa ľúbim, nádherný Boh, ja ťa ctím.
Nádherný Boh, nech pieseň znie.
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