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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

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, Tvůrce všeho nového, ty svým věrným připravuješ budoucnost, která předčí
všechno, po čem toužíme. Daruj nám své slovo a moudrost, abychom poznali znamení
času, a tak získali spásu a život. Prosíme tě o to, Otče našeho Pána a bratra Ježíše
Krista, který s tebou a s Duchem svatým žije a život tvoří navěky.

V

Amen. [Posadíme sa.]
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BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Izaiáš 65,17-25
Čítanie z knihy proroka Izaiáša
Hľa, ja tvorím nové nebesia a novú zem, na predchádzajúce sa viac nebude
spomínať a ani neprídu na myseľ. Tešte sa však a ustavične jasajte nad tým, čo tvorím,
lebo pozrite, ja tvorím jasajúci Jeruzalem a radujúci sa ľud v ňom. Jasám v Jeruzaleme
a radujem sa z jeho ľudu, nebude v ňom viac počuť hlas plaču a kvílenia. Nebude tam viac
dieťa, čo žije len pár dní, ani starec, ktorý by nezakúsil plnosť svojich dní. Mladík zomrie
ako storočný, ale storočný hriešnik bude prekliaty. Budú stavať domy a bývať v nich, budú
vysádzať vinice a jesť ich plody. Nepostavia, aby iný býval, nevysadia, aby iný jedol, lebo
vek stromu sa rovná veku môjho ľudu a prácu svojich rúk budú požívať moji vyvolení.
Nebudú sa nadarmo namáhať ani nebudú rodiť v stave nečakanej hrôzy, lebo oni a ich
potomkovia s nimi sú pokolením požehnaných od Hospodina. Prv ako budú volať, ja
odpoviem, dokiaľ budú hovoriť, budem počúvať. Vlk a baránok sa budú spolu pásť, lev ako
vôl bude žrať slamu, ale pokrmom hada bude naďalej prach. Nebudú robiť zle a nebudú
ničiť na celom mojom svätom vrchu, hovorí Hospodin.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Izaiáš 12 (výber)
R.

Čerpajme vodu s radosťou, z prameňov spásy.
Ďakujem ti, Hospodin, lebo hoci si sa na mňa hneval, *
svoj hnev si odvrátil a potešil si ma.
Veď Boh je moja spása, *
dôverujem mu a nezľaknem sa,
lebo moja sila a pieseň je Hospodin, – R.
Hospodin sa mi stal spásou. *
S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.
V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno, *
zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že jeho meno je slávne. – R.
Ospevujte Hospodina, lebo veľkolepo konal, *
nech je to známe po celej zemi.
Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, *
lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela! – R.

DRUHÉ ČÍTANIE
Druhý list Tesaloničanom 3,1-5
Čítanie z Druhého listu Tesaloničanom
[Sestry a bratia,]
prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata [a
sestry, ktorí žijú] neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás. Sami totiž viete, ako
nás treba napodobňovať, pretože sme nežili medzi vami neporiadne. Chlieb sme od nikoho
zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme neboli na ťarchu
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nikomu z vás. Nie že by sme na to nemali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte
napodobňovať. A keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce pracovať, nech ani
neje! Počúvame totiž, že niektorí medzi vami žijú neporiadne, nič nerobia, ale zaoberajú sa
zbytočnosťami. Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne
pracovali, a tak jedli svoj chlieb. Vy však, [sestry a] bratia, neochabujte v konaní dobra.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 21,5-19
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.
Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený krásnymi kameňmi a ďakovnými darmi,
[Ježiš im] povedal: Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude
zničené. Opýtali sa ho: Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať?
On odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Prídu totiž mnohí a budú v mojom mene
hovoriť: Ja som to! a: Ten čas je už blízko!, no nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách
a nepokojoch, neľakajte sa! Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal:
Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami
hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba. Ale pred tým všetkým vztiahnu na vás ruky a budú vás
prenasledovať. Vydajú vás na súd a uväznia. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje
meno. To sa vám stane, aby ste vydávali svedectvo. Zaumieňte si teda, že si nebudete dopredu
robiť starosti, ako sa brániť. Ja vám totiž dám výrečnosť a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci
nebudú môcť odolať a protirečiť. Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás
aj usmrtia. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí.
Ak vytrváte, získate život.
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.
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Vo chvíli stíšenia vyznáme 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.]
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

Bože, pohleď dobrotivě na svůj lid, který se zde shromáždil ke tvé chvále.
Přijmi to, co ti přinášíme a rozmnožuj touto slavností naši lásku.
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.
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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

/: 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
|:Schema, Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehod. :|

PO PRIJÍMANÍ
Náš Otče na nebesích, žijeme z tvého slova a z hostiny tvého Syna. Dej, ať díky
těmto velkým darům zůstává on v nás a my v něm. V Kristu, našem Pánu.
Amen.
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ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

7. novembra sme si pripomenuli sviatok sv. Willibroda z Utrechtu, misionára, ktorý
v 7. storočí priniesol evanjelium medzi Frísov na územie dnešného Holandska a stal sa
prvým utrechtským arcibiskupom. V nadväznosti na to sa dnes uskutoční tradičná zbierka
Utrechtskej únie.

•

V zbierke počas minulotýždňovej bohoslužby s biskupom Pavlom 6. novembra 2016 sme
na chod nášho bratislavského spoločenstva spoločne prispeli sumou 56 €. 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.

•

Jednu z nedieľ tohtoročného adventu by sme opäť radi prežili ekumenicky. Pracujeme na
tom a v blízkej budúcnosti sa dozviete viac.

•

7. - 11. decembra sa bude v Bratislave konať Filmový festival inakosti, do ktorého sa tento
rok vďaka Dávidovej iniciatíve zapojíme aj my. Ak by mal niekto záujem pomôcť, viac sa
môžete dozvedieť priamo u Dávida, príp. Martina Kulicha.

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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