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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
1. Toto sú dni Eliáša, keď preniká svet Pánov hlas
a toto sú dni keď Tvoj sluha Mojžiš obnovil zákon Tvoj zas.
A hoci sú dni veľkej skúšky, keď hlad temto vzpiera sa v nás.
Sme stále tým hlasom na púšti kričiac: - Tak priprav sa, prichádza Pán!
R: Hľa vchádza Pán na oblakoch k nám ako slnka jas, poľnica už znie
Zdvihni hlas, je tu milostivý rok zo Siona spása príde k nám.
2. To je čas Ezechiela keď kosti suché ožijú
a toto je čas, keď Tvoj sluha Dávid zaspieval pieseň novú.
To je čas Pánovej žatvy, keď obilie čaká na nás.
A my sme tí pozvaní Jemu slúžiť a ohlásiť, čo zveril nám.

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
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

Modleme se.
Bože, náš Otče, v Ježíši Kristu jsi nás povolal ke svobodě svých dětí. Zbav nás všech
obav a závislostí a daruj nám svobodu a sílu, jakou mají ti, kteří vědí, že je miluješ.
Prosíme tě o to skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem svatým žije
a život tvoří navěky. Amen.

V

Amen. [Posadíme sa.]
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BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
2 Kr 2,1-2.6-14
Čítanie z Druhej knihy kráľov
Keď mal Hospodin vziať vo víchrici Eliáša do neba, Eliáš s Elizeom práve
odchádzali z Gilgálu. Eliáš povedal Elizeovi: Zostaň, prosím, tu, lebo ma Hospodin posiela
do Bételu. Elizeus však odvetil: Akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa. Tak šli
do Bételu.
Potom mu Eliáš povedal: Elizeus, zostaň, prosím, tu, lebo ma Hospodin posiela
k Jordánu. Odpovedal: Akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa. Tak šli obaja.
Päťdesiati spomedzi prorockých učeníkov šli a zastali obďaleč, kým oni dvaja stáli pri
Jordáne. Eliáš si vzal plášť, zvinul ho a udrel ním na vodu. Tá sa rozostúpila na obe
strany, takže obaja prešli po suchu. Ako tak prechádzali, povedal Eliáš Elizeovi: Žiadaj si,
čo ti mám urobiť, prv než budem od teba vzatý. Elizeus povedal: Nech spočinie na mne,
prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha. Povedal: Ťažko splniteľnú vec si žiadaš. No ak ma
uvidíš, ako budem od teba vzatý, stane sa to, inak však nie. Ako sa tak prechádzali
a zhovárali, objavil sa zrazu ohnivý voz a ohnivé kone. Tie oddelili oboch od seba a Eliáš
sa vo víchrici vznášal do neba. Elizeus to videl a kričal: Otec môj, otec môj, vozy Izraela
a jeho jazda! Viac ho už nevidel. Nato vzal svoj odev a roztrhol ho na dvoje. Potom zdvihol
plášť, ktorý padol z Eliáša, vrátil sa a zastal na brehu Jordánu. Vzal plášť, udrel ním na
vodu a zvolal: Kde je Hospodin, Boh Eliáša, i on sám? Keď udrel na vodu, rozostúpila sa
na obe strany a Elizeus prešiel.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalmu 77 (vybrané verše)
R: Za Tebou, prahne moja duša. Za Tebou, túži moje telo.
Úpenlivo volám k Bohu, volám k Bohu a on ma vypočuje.
V deň svojho súženia sa pýtam Pána, v noci neúnavne vystieram ruky. – R.
Rozpomínam sa na Boha a vzdychám, rozjímam a môj duch sa trápi.
Premýšľam o dávnych dňoch, o rokoch pradávnych.
V noci si spomínam, ako som hrával na strunách, premýšľam a môj duch uvažuje:
Zavrhuje vari Pán naveky a neprejaví už priazeň? – R.
Povedal som si: Je to moja bolesť. Zmeniť to môže pravica Najvyššieho.
Chcem sa rozpomínať na Hospodinove skutky, premýšľať o tvojich dávnych divoch.
Uvažovať chcem o všetkých tvojich činoch, rozmýšľať o tvojich skutkoch. – R.
Bože, tvoja cesta je svätá! Ktorý boh je taký veľký ako náš Boh?
Ty si Boh, ktorý robí divy! Svoju moc si dal poznať národom. – R.
R: Za Tebou, prahne moja duša. Za Tebou, túži moje telo:
Ty si môj Boh! Už od úsvitu sa vyniem k Tebe,
Ty si môj Boh, v tvojom mene dvíham ruky, za Tebou!
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DRUHÉ ČÍTANIE
List Galaťanom 5,1.13-25
Čítanie z listu svätého apoštola Pavla kresťanským obciam v Galácii
[Sestry a bratia,]
Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova
zapriahnuť do jarma otroctva.
Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre
telesnosť, ale navzájom si slúžte v láske. Lebo celý zákon je zhrnutý v jednom príkaze,
a to: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Ale ak sa medzi sebou hryziete
a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neskántrili.
Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada
proti Duchu a Duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale
ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota,
chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje,
roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už
skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. No ovocie
Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť,
sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali
svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme!
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 9,51-62
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.

Keď sa napĺňali dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema.
Poslal pred sebou poslov, aby mu pripravili nocľah. Prišli do samaritánskej dediny, tam ho
však neprijali, lebo jeho cieľom bol Jeruzalem. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali:
Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? On sa obrátil k nim
a pokarhal ich. A odišli do inej dediny. Raz, keď šli po ceste, ktosi mu povedal: Pôjdem za
tebou, kamkoľvek pôjdeš. Ježiš mu odpovedal: Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky
hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Iného zas vyzval: Poď za mnou! On
odpovedal: Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal: Nechaj,
nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo! A iný zas
hovoril: Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš odpovedal:
Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.
D
V

Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.
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SPEV PO EVANJELIU
Aleluja, aleluja, aleluja. [Posadíme sa.]
Nasleduje KÁZEŇ.
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

Milosrdný Bože, vyznávame, že sme proti tebe hrešili, v myšlienkach, slovách
i skutkoch: tým, čo sme konali, i tým, čo sme zanedbali.
Nemilovali sme ťa z celého srdca, nemilovali sme svojho blížneho, ako seba
samých: je nám to naozaj ľúto. Pre svojho Syna Ježiša Krista sa nad nami zmiluj,
odpusť nám a daj, aby sme znovu kráčali po tvojej ceste. 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

APOŠTOLSKÉ 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:
Pane, pane, vyslyš nás!
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.]
Zvelebený si, Bože, naveky, z Tvojich rúk všetko máme,
zvelebený si, Bože, naveky, 1. chlieb Ti tu prinášame. 2. víno Ti prinášame. 3. dary
MODLITBA NAD DARMI (SUPEROBLATA) [Vstaneme.]
P
V

Bože, Dárce všeho dobra, ty sám jsi nám dal dary, které klademe na oltář. Přijmi je
jako znamení naší oddanosti a dej nám sílu k životu podle tvé vůle, abychom každý
den svědčili o tvé dobrotě. 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.
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.
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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

Ty si môj denný chlieb živé si Slovo, žiješ vo mne.
Môj Pán za Tebou túžim, môj Pán, bez Teba blúdim.
Ty si vzduch, čo dýcham, prebývaš Svätý, žiješ vo mne.
PO PRIJÍMANÍ
Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista, děkujeme ti, že jsme mohli přijmout tělo
a krev tvého Syna. Veď nás svým Duchem, abychom tě vyznávali nejenom slovy,
ale svědčili o tvé dobrotě i svými činy, a to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

V minulotýždňovej zbierke ste na chod nášho bratislavského spoločenstva prispeli sumou
39.34 €. Ďakujeme všetkým ochotným darcom a do Vašej pozornosti dávame aj dnešnú zbierku.

•

V stredu 29. júna je sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. V tento deň sa v našej katedrále sv.
Vavrinca na pražskom Petříne uskutoční slávnostná rozlúčková bohoslužba s naším biskupom
Dušanom Hejbalom, ktorý v polovici júla dovŕši vek 65 rokov a vstúpi tak do emeritúry. Tejto
bohoslužby sa zúčastnia aj hostia z našich zahraničných partnerských cirkví.
Pripomíname taktiež, že sviatok Petra a Pavla je v prostredí RKC prikázaným sviatkom.

•

V nasledujúcich troch mesiacoch (júl – august – september) budú naše bohoslužby prebiehať
v špecifickom prázdninovom režime. V júli sa starokatolícke omše v Bratislave budú konať druhú
a štvrtú nedeľu v mesiaci, teda v termínoch 10. a 24. 7. 2016. Ďalšie termíny upresníme
prostredníctvom našich webových stránok a Facebooku.
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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
Zvelebujte Pána, ľudské srdcia ako zvony.
Padni na kolená pred ním, človek ubiedený.
R1: On osuší tvoje slzy, v trápení ťa neopustí.
U jeho nôh padni v prah, lebo je Boh všemohúci.
R2: Nemá hraníc jeho múdrosť svätý, svätý, plný lásky.
Spievaj Pánu, zem, vzdávaj Pánu chválu, všetko s nami.
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