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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
/: Ty si vzduch, čo dýcham. :/
Prebývaš Svätý, žiješ vo mne.
/: Ty si môj denný chlieb. :/
Živé si Slovo, žiješ vo mne.
Môj Pán, po Tebe túžim.
Môj Pán, bez Teba blúdim.
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
Pane Ježišu Kriste, ty si Pánom svojej Cirkvi.
VKyrie 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.
Otče na nebi, ty chceš, abychom tě stále s vděčností chválili za dary uzdravení a
záchrany. Zbav nás veškeré povrchnosti a dej, ať ve svém srdci zakoušíme tvou
spásu, abychom tě vděčně uctívali skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým žije v našem středu nyní a na věky.

V

Amen. [Posadíme sa.]
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BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Jeremiáš 29,1.4-7
Čítanie z knihy proroka Jeremiáša
Toto je znenie listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema do zajatia odvlečeným
starcom, kňazom, prorokom a všetkým ľuďom, ktorých Nebukadnesar odvliekol z Jeruzalema
do Babylonu.
Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela, všetkým odvlečeným, ktorých som poslal
do zajatia z Jeruzalema do Babylonu: Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a
jedzte ich plody. Berte si ženy a ploďte synov a dcéry, žeňte svojich synov a vydávajte svoje
dcéry, aby plodili synov a dcéry, aby sa tam rozmnožili a neumenšovali sa. Usilujte sa o blaho
mesta, kam som vás poslal do zajatia, modlite sa zaň k Hospodinovi, pretože od jeho blaha
závisí aj vaše blaho.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalm 66 (výber)
R.

Jasaj Bohu celá zem.
Hlasne jasaj Bohu, celá zem! *
Spievajte na slávu jeho mena,
jeho slávu šírte chválospevom!
Povedzte Bohu: Úžasné sú tvoje skutky! – R.
Taká nesmierna je tvoja moc, *
že ti pochlebujú tvoji nepriatelia.
Nech sa ti klania celá zem, *
nech ťa ospevujú, nech ospevujú tvoje meno! – R.
Poďte a pozrite na Božie diela, *
úžasné sú jeho skutky pre ľudí.
Premenil more na súš, cez rieku prešli pešo.
* Radujme sa teda v ňom! – R.

DRUHÉ ČÍTANIE
Druhý list Timotejovi 2,8-15
Čítanie z Druhého listu Timotejovi
[Sestry a bratia,]

Maj na pamäti Ježiša Krista, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho potomstva, podľa
môjho evanjelia, pre ktoré znášam utrpenie a dokonca i okovy ako zločinec. Ale Božie slovo
nie je spútané. A tak všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu v Ježišovi
Kristovi a večnú slávu. Vierohodné je toto slovo: Ak sme spolu s ním zomreli, spolu s ním
budeme aj žiť; ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kraľovať; ak ho zaprieme, aj on zaprie
nás; ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť seba samého. Toto pripomínaj a
dôrazne ich varuj pred Bohom, aby sa nepúšťali do hádok o slová, veď to nie je na nič
užitočné; vedie to iba do záhuby tých, čo ich počúvajú. Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako
pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
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NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 17,11-19
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.
Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš cez Samáriu a Galileu. Keď vchádzal do jednej
dediny, stretol desať malomocných mužov. Už zďaleka zastali a hlasno kričali: Ježiš, Učiteľ, zmiluj
sa nad nami! Keď ich uvidel, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom! A keď odchádzali, boli
očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval
Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Bol to Samaritán. Vtedy Ježiš povedal:
Neboli vari očistení desiati? Kde sú ostatní deviati? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa
bol vrátil a oslavoval Boha? A jemu povedal: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila.
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

P
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.
Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.
Amen.

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,
✠ i Syna i Ducha svatého.
Amen.

V
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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.

SLÁVENIE EUCHARISTIE
PIESEŇ – PRINÁŠANIE DAROV [Sedíme.]
Tvoja láska dvíha ma, keď k Tebe volám, si pri mne
blízko. Tvoj duch napĺňa ma, po Tvojich cestách ma vedie
isto. Tvoj dotyk premieňa ma, na moje rúno rosa padá.
/: Dnes viem, že Ty zostaneš verný až na veky,
už nie som zem bez vody, vytryskla voda zo skaly. :/
/: Si nekonečný, jedinečný, stále nový, ako skala pevný. :/ Pán
MODLITBA NAD DARMI (SUPEROBLATA) [Vstaneme.]
P

V

Bože, naše spáso, zahrnuješ nás pokojem a dáváš nám sílu, abychom ti
upřímně sloužili. Dovol nám, abychom tě uctili těmito dary a zažili společenství s
tvým Synem. 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.
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(...)

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
vyznávame, kým neprídeš v sláve.

a

tvoje

zmŕtvychvstanie

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.
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

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

P

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
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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, Pane ja túžim snívať tvoj sen. :/
Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej
lásky. Tebe patrím.

PO PRIJÍMANÍ
Bože milosrdenství a dobra, v této svaté hostině nám již nyní dáváš podíl na životě
svého Syna. Zachovej v nás tuto milost, dej, ať se stále více podobáme tvému
Synu a dovrš naše společenství s ním, až znovu přijde. Neboť on s tebou žije a
život tvoří navěky. Amen.

ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

Na budúcu nedeľu 16. októbra 2016 sa trošku oneskorene, ale predsa uskutoční
bohoslužba so vzývaním Ducha svätého na začiatku akademického/školského roka (Veni
Sancte).

•

V utorok 25. októbra 2016 o 18:00 sa v priestoroch Evanjelickej cirkvi metodistickej
uskutoční biblická hodina, ktorá bude zameraná na dejiny, učenie a život starokatolíckych
cirkví, ktorú povedie Martin Kováč. Všetci ste vítaní!

•

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.

•

V zbierke počas bohoslužby 25. 9. 2016 sme na chod nášho bratislavského spoločenstva
spoločne prispeli sumou 6,55 €. Všetkým ochotným darcom srdečne ďakujeme a do Vašej
pozornosti dávame aj dnešnú zbierku.

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.
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ZÁVEREČNÁ PIESEŇ
1. Hudba dohráva, všetko stíši sa, a ja prichádzam.
Priniesť niečo snáď, čo pravú cenu má, čo by si mal rád.
Viac ako pieseň ti dám, lebo to čo žiadaš, nie je len pieseň sama.
Ak niečo iné sa zdá, ty vieš, čo je pravda, ty vidíš, čo v srdci mám
R: Túžim sa vrátiť do srdca chvály, kde si jedine ty, jedine ty, Ježiš.
Odpusť mi, Pane, že neverný som, si to jedine ty, jedine ty, Ježiš.

2Nekonečný kráľ, nikto nevysloví, čo ti patriť má.
Aj keď slabý som, všetko to, čo mám, každý dych je tvoj.
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