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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
/:Príď, ó Ježiš,príď::/
Tí, čo sú smädní, zoslabnutí. Nech nájdu prameň a ponoria srdciav ňom.
Smútok a bolesť sa odplaví z nás. Na vlnách lásky voláme z hĺbky zas.
/:Duchu Svätý, príď.:/
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

Pane Ježišu Kriste, Synu živého Boha.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

D
V

Pane Ježišu Kriste, ty si Pánom svojej Cirkvi.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

D
V

Pane Ježišu Kriste, ty si nádej celej Zeme.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

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

Modleme se.
Věčný Bože, s radostí ti děkujeme, že jsi nás vytrhl z moci temnoty a přijal do království
svého milovaného Syna. V něm prožíváme vykoupení a odpuštění hříchů. Dej, ať jsme
s ním, až znovu přijde ve slávě. On, který nezachránil sebe, aby zachránil nás, náš Pán
Ježíš Kristus, který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků.

V

Amen. [Posadíme sa.]

1

BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Jeremiáš 23,1-6
Čítanie z knihy proroka Jeremiáša
Beda pastierom, ktorí nechávajú hynúť a rozháňajú stádo mojej pastviny — znie
výrok Hospodina. Preto hovorí Hospodin, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí pasú môj ľud:
Vy ste rozohnali a rozptýlili moje stádo a nedohliadali ste naň. Ja vás navštívim pre vaše
zlé skutky — znie výrok Hospodina. Ja pozbieram zvyšky svojho stáda zo všetkých krajín,
kam som ich roztrúsil, a opäť ich privediem na ich pastvu, bude sa im dariť a rozmnožia
sa. Dám im pastierov, ktorí ich budú pásť, nebudú sa viac obávať alebo strachovať a
nebude z nich chýbať — znie výrok Hospodina.
Hľa, prídu dni — znie výrok Hospodina —, že vzbudím Dávidovi spravodlivý
výhonok. Bude panovať ako kráľ, bude si múdro počínať a v krajine bude konať podľa
práva. Za jeho dní Júda dosiahne spásu, Izrael bude bývať v bezpečí. Toto je meno,
ktorým sa budú volať: Hospodin je naša spravodlivosť.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Lukáš 1,68-79
R.

Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud.
Požehnaný Pán, Boh Izraela, *
lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
a vzbudil nám mocného Spasiteľa *
v dome svojho služobníka Dávida,
ako oddávna hovoril ústami svojich prorokov, *
že nás oslobodí od našich nepriateľov –
a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. – R.
Preukázal milosrdenstvo našim otcom *
a rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu,
na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi; *
umožní nám, aby sme po vyslobodení z rúk nepriateľov –
slúžili mu bez strachu
vo svätosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou *
po všetky naše dni. – R.
A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, *
lebo pôjdeš pred Pánom, aby si pripravil jeho cesty;
a dal poznať jeho ľudu spásu *
v odpustení hriechov
z hĺbky svojho milosrdenstva, *
vďaka ktorému nás navštívi Prichádzajúci z výsosti,
aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti, *
a upriamil naše kroky na cestu pokoja. – R.
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DRUHÉ ČÍTANIE
List Kolosanom, 1,11-20
Čítanie z listu Kolosanom
[Sestry a bratia,]
z moci [Božej] slávy nadobudnete všestrannú silu na vytrvalosť a trpezlivosť vo všetkom.
S radosťou budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. On
nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme
vykúpenie a odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého
stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny
i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred
všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený
z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka
plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj
preliatím jeho krvi na kríži.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 23,33-43
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.
Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov: jedného
sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Potom si rozdelili
jeho šaty a losovali o ne. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili: Iných
zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš. Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí
prišli a podávali mu ocot. Hovorili: Zachráň sa, ak si židovský kráľ! Nad ním bol nápis: Toto je
židovský kráľ. Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: Nie si ty Mesiáš?
Zachráň seba i nás! No druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený?
Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé. Potom povedal: Ježiš,
rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti:
Dnes budeš so mnou v raji.
Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.
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.
3

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

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:
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.]
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 NAD DARMI (SUPEROBLATA) [Vstaneme.]
P
V

Otče na nebesích, přicházíme před tebe se svými dary, které jsou znamením naší
ochoty plnit tvou vůli. Prosíme tě: přijmi nás ke společenství stolu svého Syna,
nyní a navěky.
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 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
Tak vznešený Boh, nemenný, plné sú nebesia aj zem Tvojej slávy.
Vládneš nad všetkým a Tvoj trón je večný. Všetko si stvoril Ty a všetko Ti patrí.
Svätý, Svätý Boh, Boh všemocný, hodný si vziať slávu, chválu a česť.
Tak vznešený Boh, nemenný, Baránok, ktorý dal svoj život na kríži.
Zmŕtvych vstal a žije, naše hriechy umyl, všetko sa pred Tebou na kolena skloní.
Svätý, Svätý Boh, Boh všemocný, hodný si vziať slávu, chválu a česť.
Tak vznešený Boh nemenný, Duch Svätý, Tešiteľ, On stále je s nami.
Svet z hriechu usviedčaš a my sme chrámom Tvojím, zdroj všetkej pravdy si a mocou nás
plníš.
Svätý,Svätý Boh, Boh všemocný, hodný si vziať slávu, chválu a česť
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PO PRIJÍMANÍ
Dobrý a věrný Bože, v hostině svého Syna nám dáváš podíl na budoucím světě.
Děkujeme ti za to a prosíme tě: ať v nás Duch, kterého jsme přijali, udržuje živou
naději a vede nás ke skutkům lásky, dokud nezavršíš své stvoření.
Skrze Krista, našeho 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 36 €. Všetkým
ochotným darcom srdečne ďakujeme a do Vašej pozornosti dávame aj dnešnú zbierku.

•

Zajtra – v pondelok, 21. novembra 2016 sa od 16:30 do 19:00 v Žiline uskutoční diskusia
O zložitosti života a Božom milosrdenstve medzi nami, ktorú organizuje Nadácia Polis.
Diskutujúcimi budú Juraj Jordán Dovala, biskup Československej cirkvi husitskej, Brno;
Ladislav Heryán, saleziánsky kňaz, pedagóg, biblista„ pastier undergroundu“, Praha;
a Martin Kováč, diakon Starokatolíckej cirkvi v ČR s poverením pre službu na Slovensku,
Bratislava. Viac informácií nájdete na Facebooku. Diskusie bývajú zaznamenané a dajú sa
aj neskôr dohľadať na youtube.com.

•

Na druhú adventnú nedeľu 4. decembra 2016 sa u nás uskutoční ekumenická
eucharistická bohoslužba podľa poriadku limskej liturgie. Pozvanie medzi nás prijali Anna
Polcková, evanjelická farárka CZ Bratislava – Staré mesto, Daniel Pastirčák, kazateľ
bratislavského zboru Cirkvi bratskej „Kaplnka“, Ondrej Prostredník, docent Katedry Novej
zmluvy EBF UK a ordinovaný duchovný ECAV na Slovensku a Ivan Lukáč, metodistický
farár vo farnosti Bratislava – Staré mesto.

•

7. - 11. decembra sa bude v Bratislave konať Filmový festival inakosti, do ktorého sa tento
rok vďaka Dávidovej iniciatíve zapojíme aj my. Ak by mal niekto záujem pomôcť, viac sa
môžete dozvedieť priamo u Dávida, príp. Martina Kulicha.

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
1. Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta, otvor môj zrak, nech vidím,
krásu lásky, z ktorej srdce ti spieva, že sláva a moc ti patrí.
Ref: Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať prišli sme ti vyznať: Si náš Boh.
Si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám.
2. Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší vládca, slávnejší nad nebesá.
Ponížil sa, prišiel na zem, čo stvoril, vzdal sa slávy z lásky k nám.
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