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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 (IVAN LUKÁČ)
P
V

Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca
i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými.
I s duchom tvojím.
Nasleduje krátke privítanie a úvodné slovo.

VYZNANIE HRIECHOV (EVA GULDÁNOVÁ)
Na úvodnú výzvu k pokániu po krátkej chvíli stíšenia odpovedáme:
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.

ROZHREŠENIE (EVA GULDÁNOVÁ)
Na úvodnú výzvu k pokániu po krátkej chvíli stíšenia odpovedáme:
P

Všemohúci Boh vydal Ježiša Krista aby za nás zomrel a pre Krista nám odpúšťa
všetky naše hriechy. Ako povolaná a ustanovená služobníčka cirkvi vám preto mocou
Ježiša Krista zvestujem úplné odpustenie všetkých vašich hriechov,
v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

KYRIE
L
V
L
V
L
V

Aby sme dokázali zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja a spoločne
vyznávať: Jedno je telo a jeden Duch, jeden je Pán, jedna viera, jeden krst,
modlime sa k Pánovi. (Ef 4, 3-5)
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Aby sme čoskoro dosiahli viditeľné spoločenstvo v tele Kristovom a pri jednom stole
spoločne lámali chlieb a žehnali kalich, modlime sa k Pánovi. (1Kor 10, 16-17)
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Aby sme skrze Krista zmierení s Bohom boli schopní vzájomne uznávať svoju
službu a aby sme boli zjednotení v službe zmierenia, modlime sa k Pánovi. (2Kor 5, 3-5)
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

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

Modlime se.
Milostivý a milosrdný Pane Bože, Ty si svojho milovaného Syna pomazal
Duchom Svätým pri jeho krste v Jordáne, a ustanovil si ho za proroka, kňaza a kráľa:
Vylej svojho Ducha opäť na nás, aby sme zostali verní svojmu povolaniu v krste,
vášnivo túžili po spoločenstve Kristovho tela a krvi a slúžili chudobným spomedzi
tvojho ľudu a všetkým, ktorí potrebujú našu lásku. Skrze Ježiša Krista, tvojho Syna,
nášho [brata a ] Pána, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po
všetky veky vekov.

V

Amen. [Posadíme sa.]

BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Skutky 2,1-21
Čítanie zo Skutkov apoštolov
Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba
hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im
akoby ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil
Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve
zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol
sa veľký dav. Boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba
a v úžase si medzi sebou hovorili: Vari nie sú všetci títo, čo hovoria, Galilejčania? Ako je
možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My Parti, Médi
a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie,
Egypta a oblasti Líbye okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania aj
Arabi, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojím jazykom. Všetci
žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému: Čo to má znamenať? Iní si však robili posmešky
a hovorili: Opití sú z mladého vína.
Tu sa Peter spolu s Jedenástimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil: Judskí muži
a všetci obyvatelia Jeruzalema! Pozorne počúvajte moje slová a uvedomte si: Títo ľudia nie
sú opití, ako sa domnievate; veď je iba tretia denná hodina. Ide však o to, čo povedal prorok
Joel: V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na každé telo. Vaši synovia
a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať
sny. V tých dňoch vylejem svojho Ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú
prorokovať. Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a kúdoly dymu.
Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde Pánov deň, veľký a slávny. Vtedy
bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno. Muži Izraela, počujte tieto slová:
Ježiša Nazaretského Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré
uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalm 104 (výber)
R.

Pane zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.
Dobroreč Hospodinovi, moja duša! *
Hospodin, môj Boh, nesmierne si veľký!
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Nádherou a velebou si sa zaodel. *
Zahaľuješ sa svetlom ako plášťom. – R.
Ako veľa je tvojich diel, Hospodin! *
Všetky si múdro utvoril;
zem je plná tvojho tvorstva. *
Dobroreč Hospodinovi, moja duša! – R.
To všetko čaká na teba, *
že im dáš načas potravu.
Dávaš im, oni ju zbierajú, *
otváraš ruku, sýtia sa dobrotami. – R.
Keď ich zbavuješ dychu, hynú, *
vracajú sa do prachu.
Keď svojho ducha posielaš, sú stvorené, *
tak obnovuješ povrch zeme. – R.
DRUHÉ ČÍTANIE
List Rimanom 8,14-17
Čítanie z listu svätého apoštola Pavla kresťanskej obci v Ríme
Sestry a bratia,
všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia [a dcéry]. Veď ste neprijali ducha
otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba,
Otče. Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj
dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.

NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Jána 14,8-17.(25-27)
D
V

Pán s Vami.
I s duchom tvojím.

D

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

V

Sláva ✠ tebe, Pane.

Ozval sa Filip: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí! Ježiš mu povedal: Filip, toľký
čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš:
Ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám
hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky.
Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne! Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!
Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám,
ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a urobím všetko, o čo budete prosiť
v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom
mene, ja to urobím. Prisľúbenie Ducha Svätého Ak ma milujete, budete zachovávať moje
prikázania. A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky
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— Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho
poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás.
(Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého
pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám
hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako
svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.)
D
V

Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.

SPEV PO EVANJELIU
Aleluja, aleluja, aleluja. [Posadíme sa.]
Nasleduje KÁZEŇ (DOC. ONDREJ PROSTREDNÍK)
Po kázni nasleduje chvíľka ticha. Následne na výzvu vyznáme svoju vieru:
VYZNANIE VIERY (NICEJSKO-CARIHRADSKÉ VYZNANIE VIERY Z ROKU 381)
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta
viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného,
nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies, mocou Ducha Svätého
vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za
vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal
z mŕtvych podľa Svätého písma. Vystúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa
príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca. Jemu sa
zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami
prorokov. Verím v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev. Vyznávam
jeden krst na odpustenie hriechov. Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život
budúceho veku. Amen.
MODLITBY VERIACICH (PROSBY) – MARTIN
P
V

Sestry a bratia, z celej duše a z celého srdca prosme nášho Boha a modlime sa slovami:
Kyrie, kyrie, eleison!

1.

S vierou sa modlime k Bohu, nášmu Otcovi, k Ježišovi Kristovi, jeho Synovi, a k Duchu
Svätému. – R.

2.

Za Božiu Cirkev po celom svete, prosme Ducha [Svätého]. – R.

3.

Za predstavených národov, aby vytvárali a chránili spravodlivosť a mier, prosme o Božiu ;
múdrosť. – R.

4.

Za tých, ktorí sú sužovaní prenasledovaním a násilím, prosme o moc Záchrancu. – R.

5.

Aby cirkvi znovu objavili svoju viditeľnú jednotu v jednom krste, ktorý ich vteľuje do Krista,
prosme o Božiu lásku. – R.

6.

Aby cirkvi dosiahli spoločenstvo v eucharistii okolo jedného stola, prosme o Kristovu silu.

7.

Aby cirkvi vzájomne uznali svoje ordinácie a svätenia, v službe svojho jedného Pána,
prosme o Kristov pokoj. – R.
(Spontánne modlitby zhromaždenia)
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P

S dôverou v tvoje milosrdenstvo, Pane, odovzdávame do tvojich rúk všetkých, za ktorých
sa modlíme, skrze Ježiša Krista, tvojho Syna, nášho brata a Pána.

V

Amen.

LITURGIA EUCHARISTIE
PIESEŇ – PRÍPRAVA DAROV (IVAN LUKÁČ) [Sedíme.]
P
V
P
V
P
V

Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb.
Obetujeme ho tebe ako ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal
chlebom života.
Zvelebený Boh naveky.
Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno.
Obetujeme ho tebe ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo
duchovným nápojom.
Zvelebený Boh naveky.
Tak ako obilie, kedysi roztrúsené na poliach, a ako hrozná, kedysi rozptýlené po
svahoch, sú teraz zjednotené v chlieb a víno, tak nech je, Pane, celá tvoja Cirkev
čoskoro zhromaždená zo všetkých končín zeme v tvojom kráľovstve.
Maranatha! Príď, Pane Ježišu!

PREFÁCIA (EVA GULDÁNOVÁ)
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.
Je naozaj správne a dobré, teba, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
chváliť a tebe vždy a všade vzdávať vďaky. Svojim živým Slovom si stvoril všetky veci
a vyslovil si, že sú dobré. Ľudí si stvoril na svoj obraz, aby mali podiel na tvojom živote a
boli odleskom tvojej slávy. A keď sa naplnil čas, dal si nám Krista, ako cestu, pravdu
a život. Prijal krst a požehnanie ako tvoj Služobník, aby ohlasoval radostnú zvesť
chudobným. Pri poslednej večeri nám Kristus odkázal eucharistiu, aby sme slávili pamiatku
jeho kríža a vzkriesenia, a prijímali jeho prítomnosť ako pokrm.
Všetkým vykúpeným Kristus daroval kráľovské kňazstvo, a v láske k svojim bratom
a sestrám si vyberá tých, ktorí majú účasť na jeho úrade, aby sýtili Cirkev tvojím Slovom a
sviatosťami ju robili životaschopnou. Preto, Pane, spolu s anjelmi a so všetkými svätými
zvestujeme a ospevujeme tvoju slávu:
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.

PRVÁ EPIKLÉZA – VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO (IVAN LUKÁČ)
P

V

Bože, Pane svetov, ty si svätý a tvoja sláva je nezmerná. Zošli na svoju eucharistiu
životodarného Ducha, ktorý hovoril skrze Mojžiša a prorokov, ktorý zatienil Pannu Máriu
milosťou, ktorý zostúpil na Ježiša v rieke Jordán a na apoštolov v deň Letníc [Turíc].
Nech vyliatie tohto ohnivého Ducha premení tento pokrm vďakyvzdania, aby sa tento
chlieb a víno pre nás stali telom a krvou Krista.
Veni Creator Spiritus!
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USTANOVENIE (ONDREJ PROSTREDNÍK)
P

Nech tento stvoriteľský Duch naplní slová tvojho milovaného Syna, ktorý v tú noc, keď
bol zradený, vzal chlieb, a vzdával Ti vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom
hovoriac: Vezmite a jedzte: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na
moju pamiatku. Po večeri vzal kalich, vzdával vďaky, a dal im ho so slovami: Vezmite
a pite z neho všetci: Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás a za
mnohých na odpustenie hriechov. Toto robte na moju pamiatku.

D

Veľké je tajomstvo viery:

V

Tvoju smrť, Pane Ježišu, zvestujeme! Tvoje zmŕtvychvstanie oslavujeme!
Na tvoj príchod čakáme!

ANAMNÉZA (ONDREJ PROSTREDNÍK)
P

V

Preto, Pane, dnes slávime pamiatku nášho vykúpenia: pripomíname si narodenie
a život tvojho Syna medzi nami, krst, ktorý prijal od Jána, jeho poslednú večeru
s apoštolmi, jeho smrť a zostúpenie do príbytku zosnulých. Zvestujeme Kristovo
vzkriesenie a vyvýšenie do slávy, kde sa ako náš veľký Veľkňaz neustále prihovára za
všetkých ľudí, a my očakávame jeho príchod na konci vekov. Zjednotení v Kristovom
kňazstve ti predkladáme túto pamiatku: Pamätaj na obeť svojho Syna a daruj všetkým
národom požehnanie Kristovho vykupiteľského diela.
Maranatha, Pán prichádza!

DRUHÁ EPIKLÉZA – VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO (EVA GULDÁNOVÁ)
P

V

Zhliadni, Pane, na túto eucharistiu, ktorú si ty sám daroval Cirkvi a milostivo ju prijmi,
ako prijímaš obeť svojho Syna, ktorou sme znovu prijatí do tvojej zmluvy. Keď máme
účasť na Kristovom tele a krvi, naplň nás Duchom Svätým, aby sme boli jedno telo
a jedna duša v Kristovi, a živou obeťou na chválu tvojej slávy.
Veni Creator Spiritus!

PAMIATKA (NA ŽIVÝCH A ZOSNULÝCH) – (MARTIN KOVÁČ)
P

V

Zhliadni, Pane, na svoju jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev, vykúpenú
Kristovou krvou. Zjav jej jednotu, chráň jej vieru, a zachovávaj ju v pokoji.
Pamätaj, Pane, na všetkých služobníkov tvojej Cirkvi, biskupov, kňazov [presbyterov]
a diakonov, a na všetkých, ktorým si zveril zvláštny dar služby. (Pamätaj najmä...)
Pamätaj tiež na všetky naše sestry a bratov, ktorí zomreli v Krisovom pokoji, a na tých,
ktorých vieru poznáš len ty sám: priveď ich na hostinu radosti, ktorú si u seba pripravil
pre všetkých ľudí, s blahoslavenou Pannou Máriou, s patriarchami a prorokmi,
apoštolmi a mučeníkmi, a so všetkými svätými, pre ktorých bolo priateľstvo s tebou
životom. S nimi všetkými ti spievame chválu a očakávame radosť tvojho kráľovstva, kde
ťa budeme môcť s celým stvorením, naveky oslobodeným od hriechu a smrti, chváliť
skrze Krista, nášho [brata a] Pána.
Maranatha, Pán prichádza!
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.

MODLITBA PÁNA (MARTIN KOVÁČ)
P

Zjednotení jedným krstom v tom istom Duchu Svätom a v tom istom tele Kristovom,
modlime sa ako Božie dcéry a synovia:
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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 (ONDREJ PROSTREDNÍK)
P

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám
dávam. Nehľaď na naše hriechy ale na vieru svojej Cirkvi. Aby sa uskutočnila tvoja vôľa,
dávaj nám vždy tento pokoj a veď nás cestou dokonalej jednoty tvojho kráľovstva
po všetky veky vekov. Amen.

P
V

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

D

Pozdravme sa navzájom pozdravením pokoja

LÁMANIE CHLEBA (IVAN LUKÁČ)
P

Chlieb, ktorý lámeme, je účasťou na Kristovom tele,
kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme, je účasťou na Kristovej krvi.

V

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

PRIJÍMANIE
Prijímanie sa podáva „pod obojím“
- Pánovo telo môžete prijať do rúk alebo do úst a namočiť do kalicha alebo si odpiť.
PIESEŇ NA PRIJÍMANIE
Otvor mi oči Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim!
Chcem vidieť teba vo mne rásť a žiariť svetlo tvojej slávy, vylej svoju lásku a moc
nech spievam svätý, svätý svätý.
ĎAKOVNÁ MODLITBA (EVA GULDÁNOVÁ)
P

V pokoji sa modlime k Pánovi: [Vstaneme.]
Pane, náš Bože, vzdávame Ti vďaky za to, že nás krstom zjednocuješ v tele Kristovom, a že
nás v eucharistii napĺňaš radosťou. Veď nás cestou plnej, viditeľnej jednoty tvojej Cirkvi
a pomôž nám, aby sme si vážili všetky znamenia zmierenia, ktoré nám dávaš.
Práve sme zakúsili hostinu, ktorú si pre nás pripravil v budúcom veku. Daj nech raz my
všetci máme podiel na dedičstve svätých a živote v tvojom nebeskom meste.
Skrze Ježiša Krista, tvojho Syna, nášho [brata a] Pána, ktorý s tebou v jednote
s Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

ZÁVEREČNÁ PIESEŇ
Duchu Svätý, príď! Duchu Svätý príď!
Nech zavládne viera, nech zavládne nádej, nech zavládne láska v nás!
MISIJNÉ SLOVO (IVAN LUKÁČ)
POŽEHNANIE A VYSLANIE
P
V

Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám
milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoju tvár a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Amen, amen, amen.

D
V

Iďte v mene Božom! Aleluja, aleluja!
Bohu vďaka. Aleluja, aleluja!
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