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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
Blízko je Pán a jeho deň. Blízko je Pán, v ňom silu mám
POZDRAV
P
V

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

P

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

V

Nasleduje krátke privítanie a úvodné slovo.
KYRIE
D
V

Pane Ježišu Kriste, ty si nádej celého sveta.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

D
V

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

D
V

Pane Ježišu Kriste, s radosťou očakávame tvoj príchod.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

VSTUPNÁ MODLITBA (KOLEKTA)
P

Modlime sa.
Bože, náš Otče, skrze tvojho Syna prichádza do sveta svetlo a radosť. Pomôž nám,
aby sme toto svetlo a radosť dávali ďalej, aby sa všetci ľudia dozvedeli o tvojej dobrote.
O to prosíme teba, Otca nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s tebou a s Duchom Svätým
žije a život tvorí naveky.

V

Amen. [Posadíme sa.]
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BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Izaiáš 35,1-10
Čítanie z knihy proroka Izaiáša
Teš sa, pláň a pustatina, plesaj, púšť a rozkvitni ako šafran! Prekvitať bude a plesať,
áno, zaplesá a zajasá, prijme slávu Libanonu, nádheru Karmelu a Šarónu. Ony uvidia
Hospodinovu slávu, velebu nášho Boha. Pozdvihnite ochabnuté ruky, upevňujte
podlomené kolená! Povedzte malomyseľným: Vzchopte sa, nebojte sa! Pozrite, váš Boh!
Príde s pomstou, Božou odplatou, on sám príde, aby vás zachránil. Vtedy sa otvoria oči
slepých aj uši hluchých sa otvoria. Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého
zaplesá, lebo vyvrú vody na púšti a potoky na pustatine. Vyschnutá zem sa stane jazerom,
vyprahnutá pôda prameňom vôd a na mieste, kde odpočívali šakaly, bude tráva, tŕstie
a šašina. Bude tam chodník, cesta, tá, čo sa bude volať svätou cestou, po ktorej nečistý
neprejde, bude iba pre môj ľud, čo po nej pôjde, a jednoduchí na nej nezblúdia. Nebude
tam lev a nevstúpi na ňu dravá zver; nijaká sa tam nenájde, iba vykúpení tade pôjdu.
Vrátia sa tí, ktorých vyslobodil Hospodin, s jasotom prídu na Sion. Večná radosť bude na
ich tvárach, veselosť a jasot získajú a pominie smútok a vzdychanie.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalm 146 (výber)
R.

Chváľ duša moja Hospodina.
Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! *
Chváliť budem Hospodina, kým žijem,
hrať a spievať budem svojmu Bohu *
po celý život. – R.
Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, *
kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha.
On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. *
On zachováva vernosť naveky.
On obhajuje právo utláčaných, *
hladným dáva chlieb. – R.
Hospodin vyslobodzuje väzňov. Hospodin dáva slepým zrak, *
Hospodin dvíha skľúčených, Hospodin miluje spravodlivých.
Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, *
ale marí zámery bezbožníkov.
Hospodin bude kraľovať naveky. *
Sion, tvoj Boh bude vládnuť z pokolenia na pokolenie. Haleluja! – R.

DRUHÉ ČÍTANIE
Jakubov list 5,7-10
Čítanie z Jakubovho listu
Buďte teda trpezliví, [sestry a] bratia, až do príchodu Pána. Pozrite: Roľník vyčkáva
vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. Aj vy buďte trpezliví
a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa priblížil. 9 Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby

2

ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi! Za vzor, ako znášať utrpenie a byť
trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Matúša 11,2-11
Pán s Vami.
I s duchom tvojím.
Čítanie zo svätého evanjelia ✠ podľa Matúša.
Všetci sa prežehnajú znamením malého kríža na čele, ústach a hrudi a odpovedajú:
Sláva ✠ tebe, Pane.
Keď Ján počul v žalári o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho
spýtali: Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte
Jánovi, čo počujete a vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi
vstávajú a chudobným sa ohlasuje evanjelium. Blahoslavený je, kto sa nepohoršuje na mne. Zatiaľ
čo odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vyšli na púšť vidieť? Azda trstinu
zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Vari človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo
nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Alebo čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím
vám, niečo viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané: Hľa, posielam pred tvojou tvárou
svojho posla, ktorý pripraví cestu pred tebou. Amen, hovorím vám: Medzi narodenými zo ženy
nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on.
Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.
SPEV PO EVANJELIU
Aleluja, aleluja, aleluja. [Posadíme sa.]

Nasleduje KÁZEŇ.
VYZNANIE HRIECHOV [Vstaneme.]
P

Sestry a bratia v Kristovi, 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 stíšenia vyznáme 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

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám odpustí hriechy a privedie nás do večného života.
Amen.

V
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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 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.

OBRAD PRIJÍMANIA
PIESEŇ – PRINÁŠANIE DAROV [Sedíme.]
1. Dnes chcel by som Ti dať to, čo v srdci mám
a 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.
Ref. |: Dáávam všetko, to čo mám, Tebe, kráľ. :|
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 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.

P

Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
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V

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

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.
Blažení tí, čo sú pozvaní na Baránkovu hostinu.
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
Každý deň Pán mi silu dáva, piesňou mojou je Pán.
On sa mi stal spasením, keď kráčam s ním nemusím sa báť,
keď kráčam s ním nemusím sa báť.

PO PRIJÍMANÍ
Bože milosrdenstva, v tejto svätej hostine sme spoznali, aký si k nám láskavý.
Oslobodzuješ nás od všetkej viny a my môžeme ísť s radosťou v ústrety
nastávajúcej slávnosti. Ďakujeme ti a chválime ťa skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

V zbierke počas minulotýždňovej bohoslužby s biskupom Pavlom 13. novembra 2016 sme
na chod nášho bratislavského spoločenstva spoločne prispeli sumou 83 €. Všetkým
ochotným darcom srdečne ďakujeme a do Vašej pozornosti dávame aj dnešnú zbierku.

•

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do príprav Filmového festivalu inakosti.

POŽEHNANIE A VYSLANIE
P
V

Pán s vami.
I s duchom tvojím.

P
V

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec ✠ i Syn i Duch Svätý.
Amen.

D
V

Choďte, máte poslanie!
Bohu vďaka.

ZÁVEREČNÁ PIESEŇ
Zostaňte a bdejte so mnou, bdejte a proste, bdejte a proste.
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