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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
Všade tam kde sú, ľudia zídení, v mene Ježiš, v láske zjednotení.
Práve tam Boh zasľúbil, že bude prítomný.
Dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný.
|: Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho božia sláva naplní.
Svojmu Bohu spievame a hráme, pieseň spasených. :|
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
P
V

Pane Ježišu Kriste, ty si ako víťaz vstal z hrobu.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

P
V

Tvoje svetlo žiari v temnote smrti a v úzkostiach sveta.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

P
V

Tvoje kráľovstvo je prítomné tam, kde sa zvestuje tvoje slovo a láme chlieb.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

VSTUPNÁ MODLITBA (KOLEKTA)
P

Modleme se.
Bože života, Tvůj Syn zvítězil nad smrtí a otevřel nám bránu k věčnému životu.
Plni radosti oslavujeme jeho vzkříšení a prosíme Tě:
obnov nás svým Duchem, abychom i my byli vzkříšeni k novému životu
skrze něho, Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který v jednotě Ducha svatého s Tebou žije a působí na věky věků.

V

Amen. [Posadíme sa.]

1

BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Skutky 10,34a.37-43
Čítanie zo Skutkov apoštolov
Peter sa teda ujal slova a povedal: Vy viete, čo sa dialo po celom Judsku. Začalo sa
to v Galilei po krste, ktorý hlásal Ján. Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal
Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých,
pretože Boh bol s ním. A my sme svedkami všetkého, čo konal na území Židov a v
Jeruzaleme. No zavesili ho na drevo a zabili. Boh ho na tretí deň vzkriesil a umožnil mu
zjavovať sa, nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých si Boh vopred vyvolil, teda nám,
ktorí sme s ním spoločne jedli a pili po jeho zmŕtvychvstaní. Prikázal nám, aby sme
ohlasovali ľudu a dosvedčili, že on je Bohom určený sudca živých i mŕtvych. O ňom
svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho
verí.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalm 118,1–3.15b.16a.17.22-23
R.

Oslavujme Pána lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, *
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Nech povie Izrael: *
Jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Nech povie dom Áronov: *
Jeho milosrdenstvo trvá naveky. – R.
Hospodinova pravica mocne zasiahla. *
Hospodinova pravica sa pozdvihla.
Neumriem, budem žiť *
a vyrozprávam skutky Hospodina. – R.
Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, *
stal sa uholným kameňom.
Stalo sa to na pokyn Hospodina: *
je to vec v našich očiach obdivuhodná. – R.

DRUHÉ ČÍTANIE
Prvý list Korinťanom 15,1-11
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla kresťanskej obci v Korinte
Sestry a bratia,
pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám ohlasoval, ktoré ste prijali, v ktorom
zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho
ohlasoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo
som aj sám prijal, že podľa Písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný
a tretieho dňa vzkriesený podľa Písem a že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. Potom
sa zjavil naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina doteraz žije, niektorí však
pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých, ako
2

nedochôdčaťu, sa zjavil aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať
sa apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som to, čo som,
a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani
nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Preto, či ja alebo oni, tak hlásame, a tak ste
uverili.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 24,13-35
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.
V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema
vzdialená na šesťdesiat stadií. A rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak
zhovárali a vzájomne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli
zastreté, aby ho nespoznali. I spýtal sa ich: O čom sa takto idúcky rozprávate? Oni sa
zronení zastavili a jeden z nich, menom Kleofáš, mu povedal: Ty si vari jediný návštevník
Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo! On sa ich spýtal: A čo? Odpovedali
mu: To, čo sa stalo s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred
Bohom, aj pred všetkými ľuďmi. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť
a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to
všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vyľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď
nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a tí im hovorili, že žije. Niektorí
z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No jeho nevideli. Ježiš im
povedal: Vy nechápaví a leniví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemusel
Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a od
všetkých prorokov, vykladal im, čo sa naňho vzťahovalo vo všetkých Písmach. Tak sa
priblížili k dedine, do ktorej sa uberali, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naňho naliehali:
Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Keď
sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Vtom sa im otvorili oči
a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami
cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do
Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a ostatných, čo boli s nimi. Títo
hovorili: Pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im
cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.
SPEV PO EVANJELIU
Aleluja, aleluja, aleluja. [Posadíme sa.]
Nasleduje KÁZEŇ.
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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

Najmilosrdnejší Bože, vyznávame, že sme pripútaní k hriechu
a sami sa nemôžeme vyslobodiť.
Zhrešili sme proti tebe v myšlienkach, slovách i skutkoch,
tým čo sme konali i tým, čo sme zanedbali.
Nemilovali sme ťa celým srdcom, nemilovali sme blížnych ako seba samých.
Pre svojho Syna, Ježiša Krista, zmiluj sa nad nami.
Odpusť nám, obnov nás a veď nás, aby sme sa znovu tešili z tvojej vôle
a kráčali po tvojich cestách, v sláve tvojho svätého mena. 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

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.]
Hladný prichádzam a viem, že Ty ma nasýtiš.
Hoc som prázdny, tvoj príval lásky, smäd môj uhasí.
Ref:

Čakám Ťa, príď, čakám Ťa, príď!
Padám na kolená, a dávam to, čo mám.
Si všetkým Ježiš, čo pre mňa zmysel má.
Bežím k tebe zlomený, Ty náruč otváraš.
Ustatý som, dotyk Tvoj však silu novú dá.

MODLITBA NAD DARMI (SUPEROBLATA) [Vstaneme.]
P
V

Bože, náš Otče, přijmi tyto dary a modlitby, které ti přinášíme k oltáři
s velikonoční radostí jako znamení oddanosti. Daruj nám požehnání a sílu
skrze smrt a vzkříšení svého Syna, Krista, našeho Pána.
Amen.

PREFÁCIA (VEĽKONOČNÁ 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.
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, abychom ti, Otče, stále a všude vzdávali díky,
ale v tento den tě oslavovali nejvíce. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus.
On je ten pravý Beránek, který byl zabit za hříchy světa. Svou smrtí zničil naši smrt
a svým vzkříšením obnovil život. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost
a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají:

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 (Veľkonočná I). 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.
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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

Podáme si navzájom ruky a spievame pritom pieseň:
„Hevenu šalom alechem.“
LÁMANIE CHLEBA
V

/: Baránok Boží, ty ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami . :/
Baránok Boží, ty ktorý snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.

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
R: On vstal z mŕtvych, aleluja, aleluja.
On vstal z mŕtvych, Kristus, náš Pán, aleluja.
1. Ó, láska, tvoj skončil sa boj, stratila smrť svoju moc. On znova vstal, by kraľoval, Ježiš, náš
víťazný Kráľ.
2. Pán nad hriechom, Pán nad smrťou, satan mu padol k nohám. Nech pokľakne a každý
vyzná: Ježiš je nad všetkým Pán.
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PO PRIJÍMANÍ
Bože, Dárce všeho dobrého, děkujeme ti za to, žes nás hostil u stolu svého Syna.
Naplň nás duchem lásky a sjednoť nás ve víře, abychom žili jako
svědkové vzkříšení a zvěstovali tvou slávu celému světu.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

Pri občerstvení nájdete niekoľko výtlačkov aktuálnych i starších čísel nášho celocirkevného
časopisu Communio. Prosím, pamätajte na to, že náklady na jeden výtlačok sú približne 1 €.

•

V minulotýždňovej zbierke počas bohoslužieb a občerstvenia prispeli bohuznámi darcovia
sumou 28 €. Veľmi si vážime Vašu podporu a do Vašej pozornosti dávame aj dnešnú zbierku.
Presné vyúčtovanie našich príjmov a výdavkov nájdete raz mesačne 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.

D

Skloňme sa pred Bohom a prijmime požehnanie.

P

Všemohoucí Bůh nás vzkříšením svého Syna vysvobodil ze hříchu a smrti.
Ať vám daruje svou radost a ať vám žehná.
Amen.

V
P
V
P

Ve křtu nás přijal za své milované děti. Ať vám daruje zaslíbené dědictví
ve svém království.
Amen.

V

S Kristem jsme byli skrze víru povoláni ze smrti k životu.
Ať ve vás ochraňuje dar vykoupení.
Amen.

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, aleluja. :|
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