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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
Ty si môj pastier, v tebe všetko mám, čo hľadám,
novú nádej, ktorú v teba vkladám, pravé šťastie prežívam.
A moje kroky vedieš istou cestou svojou
a ma chrániš od prehratých bojov, tvoje výhry poznávam.
A jak som sa bránil, svoju pravdu mal a slávu v sebe budoval
a[Dmi] brány šťastia otváral a všetko len sám.
A tvojím slovám, tým som neveril a so zlým často zápasil,
no dnes viem, že si to najlepšie čo mám.
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, dobrý pastier svojho ľudu.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

P
V

Privádzaš nás k prameňom života a spásy.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

P
V

Daj, nech počujeme tvoj hlas a nasledujeme ťa na všetkých cestách.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

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

Modleme se.
Bože, pastýři svého lidu, Ty jsi svého Syna Ježíše nezanechal napospas smrti,
ale probudil jsi ho k životu bez konce. On nás všechny nazývá jménem
a volá nás ke svobodě. Dej, abychom slyšeli jeho hlas
a následovali ho na cestách svého života.
Skrze něho Tě chválíme v Duchu svatém nyní a navěky.

V

Amen. [Posadíme sa.]
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BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Skutky 9,36-43
Čítanie zo Skutkov apoštolov
V Joppe žila učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená Srnka. Robila mnohé
dobré skutky a štedro dávala almužny. Práve v tých dňoch však ochorela a zomrela.
Poumývali ju a vystreli ju v sieni na poschodí. Pretože Lydda je blízko Joppy a učeníci sa
dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov so žiadosťou: Bez meškania príď
k nám! Peter teda vstal a šiel s nimi. Keď ta prišiel, zaviedli ho do siene na poschodí. Tu
ho obstúpili všetky vdovy, plakali a ukazovali mu sukne a šaty, ktoré im urobila Srnka, kým
bola medzi nimi. Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom sa obrátil
k mŕtvej a povedal: Tabita, vstaň! Ona otvorila oči a keď uvidela Petra, posadila sa. Peter
jej podal ruku a pomohol jej vstať. Potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich
živú. Dozvedela sa to celá Joppa a mnohí uverili v Pána. Peter ostal v Joppe u istého
garbiara Šimona dlhší čas.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalm 23 (podľa katolíckeho prekladu)
R.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba: *
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám, *
dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch, *
verný svojmu menu. – R.
I keby som mal ísť tmavou dolinou, *
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica, *
tie sú mi útechou. – R.
Prestieraš mi stôl *
pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu *
a kalich mi napĺňaš až po okraj. – R.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať *
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom *
mnoho a mnoho dní. – R.
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DRUHÉ ČÍTANIE
Zjavenie Jána 7,9-17
Čítanie z knihy Zjavenia Jána
Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať;
z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred Baránkom. Oblečení boli
do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti a mohutným hlasom volali: Spása
nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi. A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo
starších a štyroch bytostí, a padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a hovorili: Amen.
Dobrorečenie a sláva, múdrosť a ďakovanie, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov.
Amen. Jeden zo starších prehovoril a povedal mi: Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha
a odkiaľ prišli? Odpovedal som: Pane môj, ty to vieš! Nato mi on povedal: To sú tí, čo
prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi. Preto sú
pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme; a ten, čo sedí na tróne,
rozprestrie nad nimi svoj stan. Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smäd, nebude na
nich dorážať slnko, ani nijaká horúčosť, lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich
pásť a vodiť ich bude k prameňom vôd života a Boh im zotrie z očí každú slzu.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Jána 10,22-30
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.

V Jeruzaleme boli vtedy sviatky posvätenia chrámu. Bola zima. Ježiš sa prechádzal
v chráme v Šalamúnovej stĺpovej sieni. Obstúpili ho Židia a povedali mu: Dokedy nás
chceš ešte držať v napätí? Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene! Ježiš im odpovedal:
Povedal som vám, a neveríte. Skutky, ktoré ja konám v mene svojho Otca, svedčia o mne.
Ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám
a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne
z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi
z ruky. Ja a Otec sme jedno.
D
V

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.]
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. :/
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
V

Pane a Spasiteli, dobrý pastýři, přivádíš nás k pramenům života.
Dej, ať v síle tohto pokrmu dosáhneme tvého věčného království,
kde bude jeden pastýř a jedno stádo. Tobě buď chvála a čest na věky věků.
Amen.

PREFÁCIA (O DOBROM PASTIEROVI)
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, svatý Otče a chválíme tě skrze našeho Pána Ježíše Krista.
V něm jsi se ukázal lidstvu jako Otec a přijal nás za své milované děti.
V jeho vzkříšení jsi překonal moc smrti a povolal i nás k věčnému životu.
Jako dobrý pastýř nás tvůj Syn zve na hostinu své lásky
a naplňuje nás svým Duchem, abychom dosáhli cíle svého života.
Proto tě chválíme s celým stvořením a plni velikonoční radosti zpíváme:

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 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

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
1. Zvelebený buď, tam kde kraj medom oplýva,
tam, kde rieky vždy hojné sú, zvelebený Pán.
Zvelebený buď, aj keď v púšti sa nachádzam
Aj keď kráčam sám v pustinách, zvelebený Pán.
Každú milosť, čo mi dávaš vyspievam rád,
aj keď tma ma obopína, ja zavolám:
R: Zvelebený buď, Pane náš, zvelebený Pán.
Zvelebený buď, Pane náš, požehnané, slávne meno máš.
2. Zvelebený buď, keď ma lúč slnka zohrieva,
keď je svet krásny, bez tieňa, zvelebený Pán.
Zvelebený buď, aj na púti, čo ťažká je
Aj keď obetu prinášam, zvelebený Pán.
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PO PRIJÍMANÍ
Pane a Spasiteli, dobrý pastýři, přivádíš nás k pramenům života.
Dej, ať v síle tohto pokrmu dosáhneme tvého věčného království,
kde bude jeden pastýř a jedno stádo. Tobě buď chvála a čest na věky věků. Amen.

ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

V minulotýždňovej zbierke počas bohoslužieb a občerstvenia prispeli bohuznámi darcovia
sumou 41,8 €. Veľmi si vážime Vašu podporu a do Vašej pozornosti dávame aj dnešnú zbierku.
Presné vyúčtovanie našich príjmov a výdavkov nájdete vždy na začiatku nového mesiaca
v tomto bulletine.

•

V nedeľu 1. mája 2016 navštívi naše spoločenstvo biskup Dušan Hejbal, ktorý bude predsedať
nášej eucharistickej slávnosti. Budeme radi, ak túto informáciu rozšírite vo svojom okolí.☺

•

Novozvolený biskup prisľúbil svoju návštevu žačiatkom júna. O presnom termíne Vás budeme
včas informovať.

•

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

Požehnej nás všemohoucí Bůh Otec ✠ i Syn i Duch svatý.
Amen.

D
V

Choďte, máte poslanie! Aleluja, aleluja!
Bohu vďaka. Aleluja, aleluja!

ZÁVEREČNÁ PIESEŇ
/: Teraz ťa vidím nejasne ako v zrkadle,
potom budem na Teba hľadieť z tváre do tváre ://
Ty snímeš záclonu z mojich očí, z Tvojej krásy sa mi hlava točí,
chcem tu stáť pred Tebou vydaný, chcem tu stáť pred Tebou vydaný.
Na krídlach chvály túžim lietať, Kráľovi slávy novú pieseň spievať,
v bázni stáť pred Tebou zlomený, v bázni stáť pred Tebou zlomený.
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