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ŽEHNANIE RATOLESTÍ A SLÁVNOSTNÝ SPRIEVOD
Bohoslužba sa začína krátkym komentárom k dnešnému liturgickému sláveniu.
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

Teraz kňaz požehná ratolesti, ktoré si následne rozdelia zhromaždení.
ŽEHNAJÚCA MODLITBA
Bože, náš Otče, hlásíme se k Ježíšovi, tvému Synu a našemu jedinému Pánu.
Požehnej nás i tyto ✠ ratolesti, kterými chceme ukázať, že k němu patříme.
Dej ať jsme připraveni věrně ho následovat nyní i po všechny dny našeho života
až k cíli věčnosti. Amen.
PIESEŇ – Hosana
/: Hosana, hosana, hosana na výsosti. :/
Ref:

Vyvyšujeme ťa, Ježiš vzývame ťa,
všetci chválu Ti vzdávame hosana na výsosti.
/: Chvála, buď chvála, chvála kráľovi kráľov. :/

EVANJELIUM
Evanjelium podľa Marka 11,1-11
D
V

Pán s Vami.
I s duchom tvojím.

D

Čítanie zo svätého evanjelia ✠ podľa Marka.
Všetci sa prežehnajú znamením malého kríža na čele, ústach a hrudi a odpovedajú:

V

Sláva ✠ tebe, Pane.

Keď sa blížili k Jeruzalemu, pri Betfagé a Betánii blízko Olivovému vrchu poslal
dvoch svojich učeníkov a prikázal im: Choďte do dediny pred vami. Hneď ako ta vojdete,
nájdete priviazané osliatko, na ktorom dosiaľ nijaký človek nesedel. Odviažte ho
a priveďte! Ak sa vás niekto spýta: Čo to robíte? , odpovedzte: Pán ho potrebuje, ale hneď
ho sem zasa vráti. Učeníci išli, našli osliatko uviazané o bránku vonku na ceste a odviazali
ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, sa ich opýtali: Čo to robíte, prečo odväzujete osliatko? No
keď povedali, ako im hovoril Ježiš, nechali ich. Učeníci priviedli osliatko k Ježišovi.
Prehodili naň svoje plášte a on si naň sadol. Mnohí prestierali na cestu svoje plášte a iní
hádzali ratolesti nasekané v poli. Tí, čo šli pred ním i za ním, volali: Hosanna! Požehnaný,
ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré
prichádza! Hosanna na výsostiach! Potom vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si
poprezeral a pretože už bol večer, odišiel s Dvanástimi do Betánie.
D
V

Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.
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Za opätovného spevu úvodnej piesne „Hosana“ spoločne vstúpime do kostola.
Komentátor prečíta ďalšiu časť komentára.
VSTUPNÁ MODLITBA (KOLEKTA)
P

Modleme se.

Bože, veliký a nepochopitelný, Tvůj Syn, náš Spasitel,
se v poslušnosti Tvé vůle stal člověkem, ponížil se a za posměchu se vydal na kříž.
Dej nám sílu, abychom ho následovali na cestě utrpení
a měli účast na jeho vzkříšení. Prosíme Tě o to skrze něho,
Tvého Syna Ježíše Krista, který s Tebou a Duchem svatým
žije a život tvoří na věky věků. Amen. [Posadíme sa.]

BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Izaiáš 50,4–9a
L

Čítanie z knihy proroka Izaiáša

Pán, Hospodin mi dal jazyk učeníkov, aby som vedel unaveného posilniť slovom.
Ráno čo ráno mi prebúdza ucho, aby som počúval ako učeníci. Pán, Hospodin mi otvoril
ucho a ja som sa nebúril, späť som neustúpil. Chrbát som nastavil tým, čo bili, a líce tým,
čo mi trhali bradu, tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Pán, Hospodin mi však
pomáha, preto nebudem potupený. Preto som si zatvrdil tvár sťa kremeň a viem, že
nebudem zahanbený. Blízko je ten, čo mi vymôže spravodlivosť. Kto chce so mnou viesť
spor? Postavme sa zoči-voči! Kto je mojím žalobcom? Nech pristúpi ku mne! Hľa, Pán,
Hospodin mi pomáha, kto ma obviní?
L
V

Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.

MEDZISPEV
Žalm 31,1–6
R.

Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.
Hospodin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni! *
Moje oči, duša i telo ochabli od žiaľu.
Môj život sa míňa v žiali a moje roky v stonaní. *
Vlastnou vinou mi opadla sila a moje kosti skrehli. – R.
Všetci moji odporcovia, najmä susedia, ma potupujú. *
Som postrachom svojim známym.
Tí, čo ma vidia na verejnosti, utekajú predo mnou. *
Vypadol som im z mysle ako mŕtvy. – R.
Podobám sa na rozbitú nádobu. *
Počul som predsa šepkanie mnohých: Hrôza zo všetkých strán!
Spolčili sa proti mne, radia sa, ako by mi vzali život. *
Ja len tebe dôverujem, Hospodin. – R.
Povedal som: Ty si môj Boh. V tvojej ruke je môj čas. *
Vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov.
Rozjasni tvár nad svojím služobníkom. *
Zachráň ma svojou milosťou! – R.
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DRUHÉ ČÍTANIE
List Filipanom 2,5-11
L

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla kresťanskej obci vo Filipách
Sestry a bratia,

majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi: On, hoci mal
Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď
vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až
na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé
meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj
v podsvetí a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán.
L
V

Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
Komentátor prečíta posledný komentár.

NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Chvála ti Kriste, Kráľ večnej slávy!
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 22,14 – 23,56
R
V

Pán s Vami.
I s duchom tvojím.

R

Umučenie nášho Pána Ježiša Krista ✠ podľa Lukáša.
Všetci sa prežehnajú znamením malého kríža na čele, ústach a hrudi a odpovedajú:

V

Sláva ✠ tebe, Pane.
(R – Rozprávač

J – Ježiš

O – Ostatní)

R: Keď prišla hodina, zaujal s učeníkmi miesto pri stole. Tu im Ježiš povedal:
J: Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť, lebo hovorím
vám: Už ho viac nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve.
R: Potom vzal kalich, dobrorečil a povedal:
J: Vezmite a rozdeľte si ho medzi sebou, lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu
viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo.
R: Potom vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac:
J: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.
R: A podobne po večeri vzal kalich a hovoril:
J: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. A hľa, ruka môjho zradcu je
s mojou na stole. Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza!
R: A oni sa medzi sebou hádali, kto z nich je ten, čo to urobí. Vznikla medzi nimi aj hádka, kto
z nich je najväčší. Povedal im:
J: Králi národov panujú nad národmi, a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. Vy tak
nerobte! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca nech je ako služobník. Lebo
kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami
ten, čo obsluhuje. Vy ste však v mojich skúškach zostali pri mne. A ja vám dávam kráľovstvo, ako
ho mne dal môj Otec, aby ste jedli a pili pri stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili
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dvanásť kmeňov Izraela. Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.
Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.
R: On mu však povedal:
O: Pane, som hotový ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť.
R: Ale Ježiš mu povedal:
J: Hovorím ti, Peter, dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš.
R: Potom im povedal:
J: Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, či vám niečo chýbalo? Oni odpovedali:
O: Nič.
R: A on nato:
J: Ale odteraz, kto má mešec, nech si ho vezme, podobne aj kapsu, a kto nemá, nech predá svoje
šaty a kúpi si meč. Lebo hovorím vám, že sa musí na mne splniť, čo je napísané: A pripočítali ho
k zločincom. Všetko sa o mne plní.
R: Oni však povedali:
O: Pane, pozri, tu sú dva meče.
R: On im na to povedal:
J: To stačí.
R: Potom vyšiel von a ako zvyčajne odobral sa na Olivový vrch, a učeníci ho nasledovali. Keď
prišiel na miesto, povedal im:
J: Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!
R: Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil, padol na kolená a modlil sa:
J: Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa!
R: Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. V smrteľnej úzkosti sa modlil ešte vrúcnejšie a jeho
pot stekal na zem ako kvapky krvi. Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať
unavených od zármutku. A povedal im:
J: Čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!
R: Kým to hovoril, prichádzal k nemu zástup. Vpredu išiel jeden z Dvanástich, ktorý sa volal Judáš.
Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal. Ježiš mu povedal:
J: Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali
sa:
O: Pane, máme udrieť mečom?
R: A jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Ale Ježiš povedal:
J: Prestaňte!
R: Potom sa dotkol jeho ucha a uzdravil ho. Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej
stráže a starším, čo prišli za ním:
J: Ako na lotra ste vyšli na mňa s mečmi a kyjmi. Denne som bol s vami v chráme a nevztiahli ste
na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc tmy.
R: Potom ho chytili a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho zďaleka nasledoval. Uprostred
nádvoria rozložili oheň a posadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. Tu si ho všimla jedna slúžka, ako
sedí pri ohni. Zadívala sa na neho a povedala:
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O: Aj tento bol s ním.
R: Ale on zaprel a povedal:
O: Žena, nepoznám ho.
R: O chvíľu ho uzrel iný a povedal:
O: Aj ty si z nich.
R: Potom Peter povedal:
O: Človeče, nie som.
R: Asi po hodine ktosi iný tvrdil:
O: Naozaj, aj ten bol s ním, veď je Galilejčan.
R: Ale Peter povedal:
O: Človeče, neviem, čo hovoríš.
R: A vtom, skôr ako to dohovoril, zaspieval kohút. Vtedy sa Pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa
rozpamätal na Pánovo slovo, ktoré mu povedal: Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš.
Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal. Muži, ktorí držali Ježiša, sa mu posmievali a bili ho.
Zakrývali ho a vypytovali sa ho:
O: Hádaj, kto ťa udrel!
R: A mnoho ďalších rúhavých slov vyslovili proti nemu. Keď sa rozvidnilo, zišli sa starší z ľudu,
veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred veľradu a hovorili:
O: Ak si Mesiáš, povedz nám to!
R: On im odpovedal:
J: Aj keď vám poviem, neuveríte. A keď sa aj spýtam, neodpoviete mi. Ale odteraz bude Syn
človeka sedieť po pravici Božej moci.
R: Tu všetci povedali:
O: Si teda Boží Syn?
R: Odpovedal im:
J: Vy hovoríte, že som.
R: Oni povedali:
O: Načo ešte potrebujeme svedectvo? Sami sme to počuli z jeho úst.
R: Nato celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi a začali ho obžalúvať:
O: Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že
je Mesiáš, kráľ.
R: Pilát sa ho spýtal:
O: Ty si židovský kráľ?
R: On mu odpovedal:
J: Ty to hovoríš.
R: Pilát povedal veľkňazom a zástupom:
O: Na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu.
R: Ale oni naliehali a hovorili:
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O: Búri ľud, keď učí po celom Judsku, počnúc Galileou až sem.
R: Keď to Pilát počul, spýtal sa, či je tento človek z Galiley. Keď sa dozvedel, že patrí pod
právomoc Herodesa, poslal ho k Herodesovi, ktorý bol práve v tých dňoch v Jeruzaleme. Keď
Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval. Veď už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul,
a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Doliehal naňho mnohými otázkami, ale on mu
neodpovedal. Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo na neho žalovali. Herodes so svojimi
vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do žiarivého odevu a poslal ho späť
k Pilátovi. V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili; predtým boli totiž nepriateľmi. Pilát zvolal
veľkňazov, popredných mužov a ľud a povedal im:
O: Priviedli ste mi tohto človeka ako buriča ľudu. Ja som ho pred vami vypočul a nenašiel som
na tomto človekovi nijakú vinu, z ktorej ho obviňujete. Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť.
Hľa, neurobil teda nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím.
R: Tu naraz všetci skríkli:
O: Preč s ním! Prepusť nám Barabbáša!
R: Toho väznili za akúsi vzburu v meste a za vraždu. Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel
Ježiša prepustiť. Ale oni kričali:
O: Ukrižuj! Ukrižuj ho!
R: Prehovoril k nim tretí raz:
O: Ale čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nijakú vinu, za ktorú by zasluhoval smrť. Preto ho
potrestám a prepustím.
R: Ale oni na neho dorážali veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik prevládol. Pilát
sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil teda toho, ktorý bol uväznený za vzburu a vraždu, kým
Ježiša vydal ich zvoli. Keď ho odvádzali, zastavili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa,
a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom. Nasledoval ho veľký zástup ľudu i žien, ktoré nad
ním kvílili a oplakávali ho. Ježiš sa obrátil k ženám a povedal:
J: Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte samy nad sebou a nad vojimi deťmi,
lebo hľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude vravieť: Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili,
a prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás, a kopcom: Prikryte nás! Veď
ak toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým?
R: Spolu s ním viedli na popravu aj dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka,
ukrižovali ho a s ním aj zločincov: jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal:
J: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.
R: Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu
vysmievali a hovorili:
O: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš.
R: Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot. Hovorili:
O: Zachráň sa, ak si židovský kráľ!
R: Nad ním bol nápis: Toto je židovský kráľ. Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal
a hovoril:
O: Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás!
R: No druhý ho zahriakol:
O: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený
trest, ale on neurobil nič zlé.
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R: Potom povedal:
O: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.
R: Ježiš mu odpovedal:
J: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.
R: Bolo okolo šiestej hodiny a nastala po celej zemi tma až do deviatej hodiny. Slnko sa zatmelo
a chrámová opona sa napoly roztrhla. Tu zvolal Ježiš silným hlasom:
J: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.
R: Keď to povedal, dokonal.
Nasleduje chvíľka ticha, počas ktorej si všetci pokľakneme smerom k oltáru.
R: Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a hovoril:
O: Naozaj, tento človek bol spravodlivý.
R: A celé zástupy, ktoré sa zbehli na toto divadlo a videli, čo sa stalo, bili sa do pŕs a vracali sa
domov. Všetci jeho známi však stáli obďaleč. Aj ženy, ktoré ho nasledovali z Galiley, na to pozerali.
Tu istý muž menom Jozef, člen veľrady, dobrý a spravodlivý muž z judského mesta Arimatie, ktorý
nesúhlasil s ich rozhodnutím ani konaním a očakával Božie kráľovstvo, prišiel k Pilátovi a vyžiadal
si Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul ho do plátna, uložil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom
ešte nikto nikdy neležal. Bol prípravný deň a už nastávala sobota. Sprevádzali ho ženy, ktoré prišli
s Ježišom z Galiley. Videli hrob aj to, ako bolo uložené jeho telo. Potom sa vrátili a pripravili
voňavé oleje a masti. Ale v sobotu podľa príkazu zachovali pokoj.
R
V

Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.

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

Nasleduje krátka KÁZEŇ.
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

Ježišu ukrižovaný, ľutujem hriechy, ľutujem.
Ježišu ukrižovaný, kyrie eleison. Kyrie eleison.

Následne všetci pokračujú:
V

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že často hreším
myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.
Preto prosím matku Božiu, 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
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ROZHREŠENIE
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 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.

SLÁVENIE EUCHARISTIE
PIESEŇ – PRINÁŠANIE DAROV [Sedíme.]
Dnes chcel by som ti dať to, čo v srdci mám,
dávam na oltár k tvojim nohám, kráľov Kráľ,
dnes kladiem svoje sny, ja sa zriekam svojich práv,
už nechcem pyšný stáť, chcem nový život mať.
R: A dávam všetko, to, čo mám, Tebe Kráľ. A dávam všetko, to, čo mám, Tebe Kráľ.
Keď túto pieseň hrám, pod krížom stojím sám
a všetky bohatstvá za smeti pokladám,
chcem poznať Teba Kráľ, slávu mena, ktoré máš,
tá radosť nekončí, aj keď s Tebou trpieť mám.
MODLITBA NAD DARMI (SUPEROBLATA) [Vstaneme.]
P

Bože plný milosrdenství, utrpením svého Syna nás zahrnuješ odpuštěním,
které si pro své činy nezasloužíme. Příjmi tyto dary jako znamení naší důvěry
ve tvé slitování skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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PREFÁCIA (O UTRPENÍ PÁNĚ I)
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.
Děkujeme ti, Otče na nebi, a oslavujeme tě skrze našeho
Pána a bratra Ježíše Krista. Neboť on nás neodsoudil,
ale dal se odsoudit za nás. Za naše hříchy byl přibit na kříž:
jeho nevinná krev za nás vylitá nás vykoupila
a jeho vzkříšení nám otevřelo cestu k tobě.
Proto tě chválí nebe i země a celý vesmír zpívá:

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 (Pôstna II). Na výzvu diakona 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.
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.
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P
V

Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.
I s duchom tvojím.

D

Pozdravme sa navzájom pozdravením pokoja
Podáme si navzájom ruky a spievame pritom pieseň:
Pokoj je v Bohu, v ňom je môj život.
Ten kto má Boha, nič mu nechýba.
Pokoj je v Bohu, v ňom je môj život.
Stačí nám Boh sám.

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 – Pane, prijmi ma

1. Pane, prijmi ma, srdce zmeň mi dnes Ty sám.
Prameň milosti, nech ma zaplaví.
Pane, spoznal som, že starosti, čo trápia ma,
strhnúť vieš Ty sám tou láskou, čo moc má.
R: Viac ma drž v objatí Tvojej lásky,
tiahni ma, chcem bližšie k Tebe prísť.
Na krídlach smiem sa ako orol vznášať,
keď očakávam viem, Tvoj Duch mi zjavuje,
tú lásku, čo moc má.
2. Pane, prezrieť chcem, uvidieť Ťa tvárou v tvár. Tvojej lásky moc túžim prežívať.
Myseľ premieňaj, chcem iba Tvoju vôľu žiť, keď denne meníš ma tou láskou, čo
moc má.
PO PRIJÍMANÍ
Bože, Pane nebe i země, posílil jsi své společenství
svým slovem a svátostmi. Prosíme tě:
dej, ať v našem životě působí tvá síla, abychom ti poctivě sloužili
a přinášeli plody trpělivosti. Tobě buď sláva na věky. Amen.
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ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou aktívne prispeli do tvorby našich bohoslužieb – za
hudobnú stránku a spev, za čítanie biblických textov a komentárov, za zapojenie sa do
modlitieb, za poslúženie slávením eucharistie, za prípravu priestorov a občerstvenia, i za všetko
ostatné. Sme veľmi radi, že naše spoločné omše nie sú len „one man show“, ale spájajú v sebe
mnohé dary.

•

V minulotýždňovej zbierke počas bohoslužieb a občerstvenia prispeli bohuznámi darcovia
sumou 43 €. Veľmi si vážime Vašu podporu a do Vašej pozornosti dávame aj dnešnú zbierku.
Presné vyúčtovanie našich príjmov a výdavkov nájdete na konci každého mesiaca v tomto
bulletine.

•

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
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 – Až do konca dní
Dnes dávaš všetko čo máš.
Našiel si lásku, tak ju stráž.
Boh klope na dvere, kým svet spí.
On aj v noci bdie a dnes aj ty bdieš s Ním.
Láska je úsmev a plač.
Smútok a strach náhle zmýva dážď.
Cítiš, že Boh je tak blízko nás.
Cítiš, že s Ním si tak stále viac svoj.
Boh ti práve dal, to znamenie tých nových dní,
krásnych dní.
Až do konca dní, On chráni ma láskou.
Dnes ti vrátil raj, tak ho vnútri maj.
Až do konca dní ma k človeku blízko.
S Ním nikdy nie si sám,
až do konca dní, až do konca dní.
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