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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
Náš Pán, On je kráľov Kráľ, Jeho trón, bude naveky stáť, On má
všetku vládu a moc, náš Pán, On je kráľov Kráľ.
POZDRAV
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.

KYRIE
D
V

Kriste, ty si naše svetlo, sila a istota.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

D
V

Ty si cesta, ktorá vedie k Otcovi; pravda, ktorá sa nikdy nemýli.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

D
V

Ty si chlieb života a naša večná spása.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

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

Modlime sa.
Bože Abraháma, Izáka a Jákoba, Otče našeho Pána Ježíše Krista, ty jsi Bohem živých
a ne mrtvých. Naplň nás svým životodárným Duchem a pomoz nám žít ve
spravedlnosti, míru a v souladu s tvým stvořením. O to tě prosíme skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra, který s tebou a s Duchem svatým žije v našem středu nyní
a navěky. Amen.

V

Amen. [Posadíme sa.]
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BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Prvá kniha kráľov 17,8-24
Čítanie z Prvej knihy kráľov
Hospodin oslovil Eliáša: Zober sa a odíď do Sarepty, ktorá patrí Sidonu, a usaď sa
tam. Prikázal som tam totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. Tak sa vybral do Sarepty.
Keď prišiel k mestskej bráne, práve tam akási vdova zbierala drevo. Zavolal na ňu: Prines
mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem. Keď ju šla nabrať, zavolal na ňu:
Prines mi so sebou aj kúsok chleba. Povedala: Akože žije Hospodin, tvoj Boh, nemám nič
upečené. Mám iba za hrsť múky v hrnci a trochu oleja v nádobe. Práve zbieram pár
kúskov dreva a potom pôjdem niečo pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, čaká
nás smrť. Eliáš jej však povedal: Neboj sa, choď a urob, čo si povedala. No urob z toho
najprv malý posúch pre mňa a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi ho pripravíš potom.
Lebo takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Múky v hrnci neubudne ani nádoba s olejom sa
nevyprázdni, kým Hospodin nezošle na zem dážď. Odišla i urobila, ako prikázal Eliáš.
Dlhší čas mala čo jesť ona, on i jej domácnosť. Múky v hrnci neubúdalo ani nádoba
s olejom sa nevyprázdňovala podľa Hospodinovho slova, ktoré vyslovil Eliáš. Potom
ochorel syn domácej panej. Jeho choroba bola natoľko vážna, že sa uňho nejavili známky
života. Eliášovi vyčítala: Čo si sa zastarel do mňa, Boží muž? Prišiel si mi pripomenúť vinu
a usmrtiť mi syna? Eliáš jej povedal: Daj mi svojho syna! Potom jej ho vzal z lona
a vyniesol ho do hornej miestnosti, kde býval. Uložil ho na svoje lôžko a volal
k Hospodinovi: Hospodin, Bože môj, chceš azda i na vdovu, u ktorej som hosťom, uvaliť
nešťastie, keď jej usmrcuješ syna? Potom sa tri razy sklonil nad dieťaťom a volal
k Hospodinovi: Hospodin, Bože môj, oživ, prosím, toto dieťa. Hospodin vypočul Eliáša,
život sa vrátil do dieťaťa a ožilo. Nato vzal Eliáš to dieťa, preniesol ho z hornej miestnosti
dnu a odovzdal ho jeho matke. Povedal: Pozri, tvoj syn žije! Žena odvetila Eliášovi: Teraz
som spoznala, že si Boží muž a že slovo Hospodina, ktoré zvestuješ, je pravdivé.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalm 30,2+4.5-6.11-12a+13b
R.

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.
Hospodin, chválim ťa, lebo si ma zachránil. *
aby moji nepriatelia nejasali nado mnou.
Hospodin, vyviedol si ma z podsvetia. *
Zachoval si ma pri živote. – R.
Oslavujte Hospodina hudbou, vy, jeho zbožní, *
chváľte jeho svätú pamiatku!
Jeho hnev trvá chvíľku, *
jeho milosť však po celý život.
Plač môže trvať do noci, *
s ránom však prichádza plesanie. – R.
Počúvaj, Hospodin! Zmiluj sa nado mnou! *
Hospodin, pomôž mi!
Môj nárek si zmenil na tanec. *
Hospodin, môj Bože, navždy ťa chcem velebiť. – R.
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DRUHÉ ČÍTANIE
List Galaťanom 1,11-24
Čítanie z listu svätého apoštola Pavla kresťanským obciam v Galácii
Sestry a bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám hlásal, nepochádza
od človeka. Ja som ho totiž neprevzal, ani som sa mu nenaučil od človeka, ale
prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista. Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal
v židovstve; že som nadmieru prenasledoval a ničil Božiu cirkev. V židovstve som prevýšil
mnohých vrstovníkov zo svojho rodu, lebo som viac horlil za podanie svojich otcov. Keď sa
však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo
mne svojho Syna, aby som o ňom hlásal evanjelium medzi pohanmi, už som sa neradil
s telom a krvou. Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale
som odišiel do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Potom po troch rokoch som
odišiel do Jeruzalema, aby som poznal Kéfasa, a zostal som u neho pätnásť dní. Iného
z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. Boh mi je svedkom, že neklamem,
čo vám píšem. Potom som šiel do krajov Sýrie a Cilície. Ale Kristove cirkvi v Judsku ma
osobne nepoznali. Počuli iba: Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz ako dobrú zvesť
hlása vieru, ktorú predtým nivočil. A oslavovali za mňa Boha.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 7,11-17
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.
Hneď nato [Ježiš] odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo Naim. Šli s ním jeho učeníci
a veľký zástup ľudí. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to
jediný syn matky, ktorá bola vdova. Sprevádzal ju početný zástup ľudí z mesta. Keď ju Pán
uzrel, prišlo mu jej ľúto. I povedal jej: Neplač! Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich.
Nosiči zastali a on povedal: Mládenec, hovorím ti, vstaň! Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť.
Ježiš ho odovzdal matke. Všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha: Veľký prorok
povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Táto zvesť sa o ňom rozniesla po celom
Judsku a okolí.
Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.
SPEV PO EVANJELIU
Aleluja, aleluja, aleluja. [Posadíme sa.]
Nasleduje KÁZEŇ.
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VYZNANIE VÍN [Vstaneme.]
P

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.
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

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

V

ROZHREŠENIE
P

Příjměme tedy s lítostí, pokorou a vírou rozhřešení od svých hříchů:

P

Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšení 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.
Přijměme rozhřešení ve jménu Otce ✠ i Syna i Ducha svatého.
Amen.

V

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)
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.
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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.

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

Svatý Bože, když slavíme tuto svátost, konáme to, co nám tvůj Syn uložil.
S chlebem a vínem, které ti přinášíme, proměň nás a celý svět.
Skrze Krista, našeho Pána
Amen.

PREFÁCIA
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.
(...)

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

/: 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
Ty poznáš každý môj ston, keď padám a nevládny som.
Keď pery vysychajú, dych strácam so životom.
Vždy keď ma nájdeš na dne a keď už vidím matne.
Do nozdier vdýchneš život, nik mi ho neukradne.
Tvoj dotyk rany hojí a bolesť hneď prebolí.
Smrť viac už nebude tieniť, do rán nenasolí.
Ref: Olej s vínom zlievaš do rán,
keď v svojich rukách zvieraš,
život môj čo stratu Ťa stál,
všetkého, čo si Ty, Pane, mal.
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PO PRIJÍMANÍ
Dobrý Bože, děkujeme ti. V hostině svého Syna jsi nás obdaroval svým životem.
Dej, ať v této svátosti stále znovu poznáváme tvou lásku a žijeme z její síly.
Prosíme tě o to skrze Krista, našho Pána. Amen.

ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

V minulotýždňovej zbierke ste na chod nášho spoločenstva prispeli sumou 35,5 €. Všetkým
ochotným darcom srdečne ďakujeme a myslíme na nich v modlitbách.

•

Celkové vyúčtovanie za mesiac máj:

•
•

Príjmy:
Zbierky: 255,05 €

•

Stav rozpočtu: 240,35 €

•

V stredu 29. júna 2016 o 18:30 sa v pražskej katedrále sv. Vavrinca na Petříne uskutoční
rozlúčková bohoslužba s biskupom Dušanom Hejbalom, ktorý v polovici júla dovŕši vek
65 rokov a vstúpi tak do emeritúry. Pamätajme na neho s vďačnosťou za jeho službu vo
svojich modlitbách.

•

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.

•
•
•
•

Výdavky:
Nájom (vrátane energií): 50 €
Občerstvenie (káva, vybavenie): 50,5 €
Celkom: 100,5 €

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!
Bohu vďaka.

ZÁVEREČNÁ PIESEŇ
Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň, vďaka Ježiš, s Tebou prežiť ho chcem,
vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš, volám Abba, Abba Otče, volám Abba, Abba Otče.
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