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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
1. Aj keby nekvitol fík, ak keby nerodila zem,
aj keby nebesá nedoniesli svetlo v nové ráno.
A aj keď polia zlyhajú a sýpky prázdne zostanú,
aj keď všetko vôkol volá, že Boh nie je.
R: Áno práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, uprostred trápení,
uprostred súžení, Ježiš je Pán. Áno práve vtedy pozdvihnem svoj hlas
a budem spievať chvály, lebo verím, v neho verím.
2. Keď ťa blízky priateľ opustí, a je tak ťažké odpustiť,
keď sa múry v tvojom vnútri zrazu rúcajú.
Keď sa zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí,
viem, že stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú.
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 neformálne privítanie a úvodné slovo.

KYRIE
P
V

Pane Ježíši Kriste, s důvěrou přicházíme k tobě.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

P
V

Tvá láska je větší než všechny hříchy.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

P
V

Přetváříš nás z otroků světa na své přátele.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

VSTUPNÁ MODLITBA (KOLEKTA)
P

V

Modleme se.
Bože, ty miluješ člověka a konáš všechno pro naši záchranu.
Dej, ať jsme otevřeni pro přijětí tvé pomoci. Daruj nám správné vidění světa,
abychom ve svém životě nezabloudili a došli k cíli, jímž jsi ty sám.
Prosíme ťe o to skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a Duchem svatým žije a působí na věky věků.
Amen. [Posadíme sa.]
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BOHOSLUŢBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Jozua 5,9-12
L

Čítanie z knihy Jozua.

Potom Hospodin Jozuovi povedal: Dnes som od vás odvalil egyptskú potupu. Preto sa
to miesto dodnes volá Gilgál. Keď Izraeliti táborili v Gilgále, svätili slávnosť Paschy večer
v štrnásty deň toho mesiaca na jerišských stepiach. Na druhý deň po Pasche jedli z úrody
zeme: nekvasený chlieb a v ten istý deň aj pražené zrno. Na ďalší deň, keď jedli z plodov
zeme, manna prestala. Keďže Izraeliti už mannu nemali, v tom roku jedli z úrody Kanaánu.
L
V

Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.

MEDZISPEV
Žalm 34, 2-3.4-5.6-7
R

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
Zvelebovať budem Hospodina v každom čase,
ústami ho budem ustavične chváliť.
Hospodinom sa budem chváliť,
pokorní to počujú a zaradujú sa. - R.
Oslavujte so mnou Hospodina,
spoločne vyvyšujme jeho meno!
Hľadal som Hospodina, odpovedal mi,
vytrhol ma zo všetkých hrôz. - R.
Tí, čo ho uzrú, budú žiariť,
ich tváre sa nezapýria.
Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul
a vyslobodil ho zo všetkých súžení. - R.

DRUHÉ ČÍTANIE
Druhý list Korinťanom 5,16-21
L

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla kresťanskej obci v Korinte.

Sestry a bratia,
preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale
teraz už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli,
nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu
zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám
uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme poslaní a cez nás akoby Boh
napomínal. V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom! Toho, ktorý nepoznal hriech,
urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
L
V

Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
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NÁPEV NA EVANJELIUM [Postavíme sa.]
V
Chvála ti Kriste, Kráľ večnej slávy!
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 15,1-3.11b-32
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.

Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizeji a zákonníci
však reptali: Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Vtedy im povedal toto podobenstvo:
Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi podiel
z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn
všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď
všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa
u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. Túžil nasýtiť sa aspoň
strukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si: Koľko
nádenníkov môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem
k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden
volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. Vstal teda a šiel
k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu,
hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti
tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Prineste
rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Vezmite
vykŕmené teľa a zabite ho! Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil. Bol
stratený, a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už
blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje.
Sluha odpovedal: Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa vrátil zdravý.
Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však
odpovedal otcovi: Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si
nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj
syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa. Ale otec
mu povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť
a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.
D
V

Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.

SPEV PO EVANJELIU
V
Chvála ti Kriste, Kráľ večnej slávy! [Posadíme sa.]

Nasleduje KÁZEŇ. [Sedíme.]
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SVIATOSŤ ZMIERENIA (SPOVEĎ) [Vstaneme.]
P

Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba abychom se dobře připravili:
proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci,
neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.

Po chvíli ticha, počas ktorej vyznávame svoje hriechy pokračujeme kajúcnou piesňou:
V

Jeţišu ukriţovaný, ľutujem hriechy, ľutujem.
Jeţišu ukriţovaný, kyrie eleison. Kyrie eleison.

Následne všetci pokračujú:
V

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, ţe často hreším
myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.
Preto prosím matku Boţiu, Pannu Máriu, všetkých anjelov a svätých,
i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

P

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

V
P

Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna
smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha:
ať nám skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní nás pokojem.

P
V

Přijměme rozhřešení ve jménu Otce ✠ i Syna i Ducha svatého.
Amen.

VYZNANIE VIERY
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,
i v Jeţiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukriţovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť ţivých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú,
v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a v ţivot večný.
Amen.
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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.

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

Podáme si navzájom ruky a spievame pritom pieseň:
Evenu šalom alechem.
SLÁVENIE EUCHARISTIE
PIESEŇ – PRINÁŠANIE DAROV [Sedíme.]
/:Tebe patrí chvála, česť a sláva, pozdvihnime svoje ruky a chváľme Sväté meno.:/
Lebo Ty si Pán, robíš veľké veci nám, nikto nie je ako ty, nikto nie je ako ty.
MODLITBA NAD DARY (SUPEROBLATA) [Vstaneme.]
P

V

Bože, příteli života, v radostném očekávání velikonoční slavnosti
ti přinášíme své dary. prosíme tě: dej, ať je tato radost viditelná
i v našem životě. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Prefácia (Pôstna IV)
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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Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
abychom tě chválili za všechno, co nám dáváš a především za to,
že nás skrze ukřižovaného Krista učíš lásce, která nehledá sebe.
Neboť jestliže se sami sebe zříkáme a z lásky se vydáváme druhým,
podobáme se tobě. A proto ti děkujeme a se všemi nebeskými zástupy
hlásáme tvé veliké skutky a voláme.
Svätý, svätý, svätý, Pán, Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem
tvojej slávy. Hosana na výsostiach. Poţehnaný, ktorý prichádza
v mene Pánovom. Hosana na výsostiach.
ANAFORA
Nasleduje vybraná anafora (Pôstna I).
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, Boţe 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 kaţdodenný 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.

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, nezaslúţim 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 - Samaritán
Ty poznáš každý môj ston, keď padám a nevládny som.
Keď pery vysychajú, dych strácam so životom.
Vždy keď ma nájdeš na dne a keď už vidím matne
do nozdier vdýchneš život. Nik mi ho neukradne.
Tvoj dotyk rany hojí a bolesť hneď prebolí
Smrť viac už nebude tieniť, do rán nenasolí, nenasolí.
Olej s vínom zlievaš do rán, keď v svojich rukách zvieraš
život môj, čo stratu ťa stál, všetkého, čo si Ty, Pane, mal.
PO PRIJÍMANÍ
Děkujeme ti, Bože, naše spáso, za tento pokrm a za tvé slovo
- pravé světlo, které osvěcuje každého člověka.
Uzdrav slepotu našich srdcí, abychom poznali, co je před tebou správné
a abychom tě upřímně milovali.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY


Naša služba je úplné závislá aj od Vašej podpory a pomoci – prispieť môžete buď do
zbierky počas bohoslužieb alebo počas občerstvenia. Okrem materiálnej podpory budeme
nesmierne vďační aj za Vaše modlitby a morálnu pomoc.



Už o mesiac budeme voliť nového biskupa Starokatolíckej cirkvi v ČR.



Čo s Veľkou nocou? Radi by sme spoločne slávili celé veľkonočné trojdnie, no otvára sa
otázka po „dopyte“.



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



Viete, ako by ste mohli nášmu spoločenstvu prispieť svojim talentom? Ste vítaní! 

POŢEHNANIE A VYSLANIE
P
V

Pán s vámi.
I s duchom tvojím.

P
V

Požehnaj nás všemohoucí Bůh Otec ✠ i Syn i Duch svätý.
Amen.

D
V

Choďte, máte poslanie!
Bohu vďaka.

ZÁVEREČNÁ PIESEŇ (TAIZÉ):
/: Laudate Dominum, Laudate dominum, omnes gentes, aleluia. :/
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