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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
|: Otvor môj Pán svoju rieku, nech padá dážď, nech padá dážď! :|
|: Open the flood gates of Heaven, let it rain, let it rain! :|
POZDRAV
P
V

V mene Otca ✠ i Syna i Ducha Svätého.
Amen.

P

Milosť nášho Pána Ježiša Krisa, láska Boha Otca,
i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s Vami všetkými.
I s duchom tvojím.

V

Nasleduje krátke privítanie a úvodné slovo.
KYRIE
P
V

Pane Ježišu Kriste, ty si zvíťazil nad hriechom a smrťou.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

P
V

Tvoje vzkriesenie je aj našim vzkriesením.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

P
V

Daj, nech nás nič neodlúči od tvojej lásky.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

GLORIA
Glória, glória, in excelsis deo. Gloria, gloria, aleluja, aleluja.
VSTUPNÁ MODLITBA (KOLEKTA)
P

Let us pray.

Modlime sa.

Almighty and everlasting God, who in
the Paschal mystery established the
new covenant of reconciliation: Grant
that all who have been reborn into the
fellowship of Christ's Body may show
forth in their lives what they profess by
their faith; through Jesus Christ our
Lord, who lives and reigns with you and
the Holy Spirit, one God, for ever and
ever. Amen.
V

Všemohúci a večný Bože, ktorý si
v paschálnom tajomstve ustanovil
novú zmluvu zmierenia: Daj nech všetci,
ktorí boli znovuzrodení do spoločenstva
Kristovho tela zjavujú vo svojich
životoch to, čo vyznávajú svojou vierou.
Skrze Ježiša Krista, nášho [brata a]
Pána, ktorý žije a kraľuje s tebou a
Duchom Svätým, po všetky veky vekov.
Amen.

Amen. [Posadíme sa.]

1

BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Skutky 5,27-32
Čítanie zo Skutkov apoštolov
Priviedli teda apoštolov a postavili ich pred veľradu. Veľkňaz im povedal: Dôrazne
sme vám zakázali učiť v tomto mene. A hľa, vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a na
nás chcete uvaliť krv toho človeka! Peter a apoštoli odpovedali: Boha treba poslúchať viac
ako ľudí. Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zabili. Boh
ho však svojou pravicou povýšil za Vodcu a Spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie
a odpustenie hriechov. A my sme svedkami týchto udalostí aj Duch Svätý, ktorého dal Boh
tým, čo ho poslúchajú.
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
Zjavenie Jána 1,4-8
Čítanie zo zjavenia svätého apoštola Jána
Ján siedmim cirkvám, ktoré sú v Ázii: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol
a ktorý príde, aj od siedmich duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista,
verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás
miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi
svojmu Bohu a Otcovi: Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Hľa, prichádza
v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky
kmene zeme. Tak je. Amen! Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a
ktorý príde, Všemohúci.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
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NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Jána 20,19-31
Pán s Vami.
I s duchom tvojím.
Čítanie zo svätého evanjelia ✠ podľa Jána.
Všetci sa prežehnajú znamením malého kríža na čele, ústach a hrudi a odpovedajú:
Sláva ✠ tebe, Pane.
V ten istý prvý deň týždňa večer, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za
zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám! Keď to
povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. Ježiš im znova
povedal: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol
na nich a povedal im: Prijmite Ducha Svätého. Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im
odpustené, tým, ktorým zadržíte, budú zadržané.
Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.
Ostatní učeníci mu teda povedali: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Pokiaľ neuvidím
na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju
ruku do jeho boku, neuverím. Po ôsmich dňoch boli učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi.
Hoci dvere boli zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a povedal: Pokoj vám! Potom
povedal Tomášovi: Daj si sem prst a pozri si moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do môjho
boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci! Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj! Ježiš mu
povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli, a uverili.
Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú
zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží
Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.
Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.
SPEV PO EVANJELIU
Aleluja, aleluja, aleluja. [Posadíme sa.]
Nasleduje KÁZEŇ.
SVIATOSŤ ZMIERENIA (SPOVEĎ) [Vstaneme.]
D

Sestry a bratia v Kristu, Boh je stály v láske
a nekonečný vo svojom milosrdenstve;
víta hriešnikov a pozýva ich ku svojmu stolu.
S dôverou v jeho odpustenie vyznajme teraz svoje hriechy.
Vo 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.
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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.
D
V

Zmiluj sa nad nami, všemohúci Bože,
odpusť nám hriechy a doveď nás do života večného.
Amen.

ROZHREŠENIE (ABSOLUTION)
D

Prijmime teda s ľútosťou, pokorou a vierou rozhrešenie od svojich hriechov:
Almighty God gave Jesus Christ to die
for us and for the sake of Christ
forgive us all our sins. As a called and
ordained minister of the Church and
by the authority of Jesus Christ,
I therefore declare to you the entire
forgiveness of all your sins, in the
name of the Father ✠ and of the Son,
and of the Holy Spirit.

V

Všemohúci Boh vydal Ježiša Krista
aby zomrel za nás a skrze Krista nám
odpúšťa všetky naše hriechy. Ako
povolaný a vysvätený služobník Cirkvi
a autoritou Ježiša Krista
preto vyhlasujem, že sú vám
odpustené všetky vaše hriechy
v mene Otca ✠ i Syna, i Ducha
Svätého.

Amen.

VYZNANIE VIERY (APOSTLES' CREED)
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 bratia, z celej duše a z celého srdca prosme nášho
nebeského Otca a volajme k nemu:
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, ďakujeme ti, že si s nami a že nás počuješ.
Prijmi naše prosby, aj tie, ktoré sme nevyslovili. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
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SLÁVENIE EUCHARISTIE
PIESEŇ – PRINÁŠANIE DAROV [Sedíme.]
Túžim priniesť na oltár, život čo v sebe mám
tvojou láskou zlomený, chcem ťa chváliť môj Pán.
Chcem ti vydať práve dnes, každú časť života,
viem, že prijmeš každý dar, zlomeného srdca.
Ref:

Povedz čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem?
Si môj láskavý Kráľ, ja len miznúci tieň.
Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež,
aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť.
Možno len tichý plač, len bolesť čo mám,
svoju hĺbku srdca ti dám, môj láskavý Pán.

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

Živý Bože, prijmi dary, ktoré ti dnes prinášame. Daj, aby sme v našom spoločenstve
i vo všetkých úbohých a odstrkovaných ľuďoch tohto sveta uvedomovali prítomnosť
tvojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána.
Amen.

PREFÁCIA (PODĽA EPISKOPÁLNEHO PORIADKU)
P
V

Lord be with you.
And also with you.

Pán s vami.
I s duchom tvojím.

P
V

Lift up your hearts.
We lift them to the Lord.

Hore srdcia.
Máme ich u Pána.

P
V

Let us give thanks to Lord our God.

Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.
Je to dôstojné a správne.

It is right to give him thanks and praise.

Je to správne, dobré a radostné, vždy a všade vzdávať vďaky tebe,
Všemohúci Otče, Stvoriteľ neba i zeme. Ale predovšetkým sme povinní chváliť ťa
za slávne zmŕtvychvstanie tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána;
lebo on je skutočný paschálny Baránok, ktorý bol obetovaný za nás,
a zotrel hriechy sveta. Jeho smrťou premohol našu smrť,
a svojim vzkriesením nám vydobyl večný život. Preto ťa chválime
a pripájame svoje hlasy k anjelom a archanjelom a k celému nebeskému zástupu,
ktorý neustále spieva túto pieseň a ohlasuje tak slávu tvojho mena:
[: Svätý, Svätý, Svätý, Pán Boh zástupov. Plné sú nebesia, zem, Jeho slávy. :]
[: Hosana, hosana, znie Bohu na nebi. :]
ANAFORA
Nasleduje vybraná anafora (II. podľa BCP). 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 (SIGN OF PEACE)
D

V

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: „Pokoj vám zanechávam,
svoj pokoj vám dávam.“ Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej Cirkvi
a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu,
lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

D
V

Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
I s duchom tvojím.

D

Pozdravme sa navzájom pozdravením pokoja

Podáme si navzájom ruky a spievame pritom pieseň:
„Hevenu šalom alechem.“
LÁMANIE CHLEBA (BREAKING OF THE BREAD)
V

/: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. :/
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

P

Hľe, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.
Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.
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, svetlo Tvojej lásky žiari.
V svete tmavom stále žiari.
Ježiš svetlom zasvieť na nás,
pravdou svojou osloboď nás.
Svieť na nás, svieť na nás.

Lord the light of your love is shining
In the midst of your darkness shining
Jesus light of the world shine upon us
set us free by the truth you now bring us
Shine On Me, Shine On me...

Svieť, Ježiš, svieť, naplň zem slávou svojho Otca.
Príď, Duchu, príď, naplň srdcia nám.
Prúď, rieka, prúď, zaplav národy láskou Boha.
Vrav k nám Slovom, Pane, daj svetlo nám.

Shine Jesus shine, fill this land with the father's glory
Blaze spirit blaze, set our hearts on fire
Flow river flow, flood the nations with grace and mercy
Send forth your word, Lord and let there be light!

0

PO PRIJÍMANÍ
Bože prady, dal si do našich rúk svojho Syna v znameniach chleba a vína.
Daj, nech nás naplní tvoj Duch, aby sme boli posilnení vo viere a v láske
k tebe i ku svojim blížnym skrze Krista, tvojho vzkrieseného Syna,
nášho brata a Pána. Amen.

ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

Pri občerstvení nájdete niekoľko výtlačkov aktuálnych i starších čísel nášho celocirkevného
časopisu Communio.

•

V minulotýždňovej zbierke ste svojimi milodarmi prispeli v celkovej sume 40,5 €.

•

Celkové vyúčtovanie za mesiac marec 2016:

Príjmy:
• Zbierky: 184,68 €
• Vecné dary v hodnote 7,5 €

Výdavky:
• Nájom (vrátane energií): 50 €
• Občerstvenei (káva, čaj, poháre): 85,68 €

Stav rozpočtu: 49 €
•

V dňoch 7.-9. apríla 2016 sa v priestoroch Želivského kláštora uskutoční synoda Starokatolíckej
cirkvi v ČR, v rámci ktorej budeme voliť nášho nového biskupa. Prosíme Vás všetkých o
modlitby za Božie vedenie pre našu cirkev a všetkých synodálov.

•

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
ZÁVEREČNÁ PIESEŇ (TAIZÉ)
|: Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, aleluja. :|
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