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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.
Our God is an awesome God He reigns from heaven above
With wisdom, power, and love Our God is an awesome God.
POZDRAV
P
V

Milosť nášho Pána Ježiša Krisa, láska Boha Otca,
i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s Vami všetkými.
I s duchom tvojím. / And also with you.
Nasleduje krátke privítanie a úvodné slovo.

KYRIE
V

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

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

Let us pray.

Modlime sa.

O God, because without you we are not
able to please you, mercifully grant that
your Holy Spirit may in all things direct
and rule our hearts; through Jesus
Christ our Lord, who lives and reigns
with you and the Holy Spirit, one God,
now and for ever.
V

Bože, keďže bez teba nie sme schopní
páčiť sa ti, dopraj nám milostivo, aby
tvoj Duch Svätý vo všetkých veciach
riadil a viedol naše srdcia. Skrze Ježiša
Krista, nášho [brata a] Pána, ktorý žije
a kraľuje s tebou a Duchom Svätým po
všetky veky vekov.

Amen. [Posadíme sa.]
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BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Jeremiáš 4,11-12.22-28
Čítanie z knihy proroka Jeremiáša
V tom čase sa bude hovoriť tomuto ľudu a Jeruzalemu: Horúci vietor z hôľ, z púšte
sa valí na dcéru môjho ľudu, nie nato, aby previeval a čistil. Veľmi zúrivý víchor mi odtiaľ
prichádza, teraz i ja vyhlásim nad nimi svoj rozsudok.
Veď hlúpy je môj ľud, nepoznáva ma. Sú to synovia nerozumní, nechápaví. Múdri
sú, keď chcú páchať zlo, ale dobro konať nevedia. Pozeral som na krajinu, no bola pustá
a prázdna, na nebesá, no ich svetla nebolo. Pozeral som na vrchy, chveli sa a všetky
kopce sa klátili. Pozeral som, no človeka nebolo, i všetko nebeské vtáctvo odletelo.
Pozeral som na ovocný sad, stal sa púšťou a zrútili sa všetky jeho mestá pred
Hospodinom, pred jeho pálčivým hnevom. Veď takto hovorí Hospodin: Celá krajina sa
stane pustatinou, ale úplne ju nezničím. Pre toto bude žialiť krajina a hore stmavnú
nebesá, lebo som vyriekol, čo zamýšľam, neľutujem to a neodstúpim od toho.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalm 14
R.

Keď Hospodin zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.
Blázon si v srdci hovorí: Boha niet! *
Konajú skazonosne a ohavne, niet nikoho, kto by konal dobro.
Hospodin hľadí z neba na ľudí, *
díva sa, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. – R.
Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli, *
niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného.
Nevedia azda všetci páchatelia neprávosti, *
čo zožierajú môj ľud, akoby jedli chlieb, a Hospodina nevzývajú,
že raz sa budú strachom chvieť? *
Boh je totiž s pokolením spravodlivého. – R.
Zámery biedneho tupíte, *
ale jeho útočiskom je Hospodin.
Kiežby zo Siona prišla spása Izraela! *
Keď Hospodin zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší. – R.

DRUHÉ ČÍTANIE
Prvý list Timotejovi 1,12-17
Čítanie z Prvého listu Timotejovi
[Sestry a bratia,]
vzdávam vďaku Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma uznal za
verného a ustanovil ma do služby, mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som
prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal
z nevedomosti v neviere. Nadmieru sa však rozhojnila milosť nášho Pána s vierou
a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. Toto slovo je spoľahlivé a zaslúži si byť úplne prijaté:
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Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich. Ale dostalo sa mi
milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju
zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak získali večný
život. Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na
veky vekov. Amen.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 15,1-10
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.
[K Ježišovi sa približovali] všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizeji
a zákonníci však reptali: Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Vtedy im povedal toto
podobenstvo: Ak niekto z vás má sto oviec a jednu z nich stratí, či nenechá
deväťdesiatdeväť na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde,
položí si ju s radosťou na plecia. Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im:
Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Hovorím vám: Tak aj v nebi
bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi
deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
Alebo: Keď má nejaká žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, či nezažne
lampu, nevymetie a neprehľadá dôkladne dom, kým ju nenájde? Keď ju nájde, zvolá
priateľky a susedky a povie: Radujte sa so mnou! Našla som stratenú drachmu. Hovorím
vám: Taká radosť je aj medzi Božími anjelmi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie.
Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.
SPEV PO EVANJELIU
Aleluja, aleluja, aleluja. [Posadíme sa.]
Nasleduje KÁZEŇ.
SVIATOSŤ ZMIERENIA (SPOVEĎ) [Vstaneme.]
M

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,
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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.
M
V

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

ROZHREŠENIE (ABSOLUTION)
M

Prijmime teda s ľútosťou, pokorou a vierou rozhrešenie od svojich hriechov:
Almighty God gave Jesus Christ to die
for us and for the sake of Christ
forgive us all our sins. As a called and
ordained minister of the Church and
by the authority of Jesus Christ,
I therefore declare to you the entire
forgiveness of all your sins, in the
name of the Father ✠ and of the Son,
and of the Holy Spirit.

V

Všemohúci Boh vydal Ježiša Krista
aby zomrel za nás a skrze Krista nám
odpúšťa všetky naše hriechy. Ako
povolaný a vysvätený služobník Cirkvi
a autoritou Ježiša Krista
preto vyhlasujem, že sú vám
odpustené všetky vaše hriechy
v mene Otca ✠ i Syna, i Ducha
Svätého.

Amen.

VYZNANIE VIERY (APOSTLES' CREED)
M

A teraz spoločne vyznajme svoju vieru slovami apoštolského vierovyznania:
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)
M
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:

M
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.

4

SLÁVENIE EUCHARISTIE
PIESEŇ – PRINÁŠANIE DAROV [Sedíme.]
1. Zvelebený si, Bože naveky, z Tvojich rúk všetko máme.
Zvelebený si, Bože naveky, chlieb Ti tu prinášame.
2. Zvelebený si, Bože naveky, z Tvojich rúk všetko máme.
Zvelebený si, Bože naveky, víno Ti prinášame.
3. Zvelebený si, Bože naveky, z Tvojich rúk všetko máme.
Zvelebený si, Bože naveky, dary Ti prinášame.
PREFÁCIA (PODĽA EPISKOPÁLNEHO PORIADKU)
P
V

Lord be with you.
And also with you.

Pán s vami.
I s duchom tvojím.

P
V

Lift up your hearts.
We lift them to the Lord.

Hore srdcia.
Máme ich u Pána.

P
V

Let us give thanks to Lord our God.

Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.
Je to dôstojné a správne.

It is right to give him thanks and praise.

Je to správne, dobré a radostné, vždy a všade vzdávať vďaky tebe,
Všemohúci Otče, Stvoriteľ neba i zeme. Ale predovšetkým sme povinní chváliť ťa
za slávne zmŕtvychvstanie tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána;
lebo on je skutočný paschálny Baránok, ktorý bol obetovaný za nás,
a zotrel hriechy sveta. Jeho smrťou premohol našu smrť,
a svojim vzkriesením nám vydobyl večný život. Preto ťa chválime
a pripájame svoje hlasy k anjelom a archanjelom a k celému nebeskému zástupu,
ktorý neustále spieva túto pieseň a ohlasuje tak slávu tvojho mena:
Svätý, Svätý, Svätý, je Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia, zem, Jeho
slávy. /: Hosana, hosana na výsostiach :/
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
/: Hosana, hosana na výsostiach :/
ANAFORA
Nasleduje vybraná anafora (II. podľa BCP). Na výzvu tajomstva viery odpovedáme:
M
V

Hľa, tajomstvo viery.
Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,
kým neprídeš v sláve.
V závere všetci spoločne spievame alebo odriekame:

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
Miništrant 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 (SIGN OF PEACE)
M

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.

M
V

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

P

Pozdravme sa navzájom pozdravením pokoja

LÁMANIE CHLEBA (BREAKING OF THE BREAD)
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 hostinu Baránkovu.
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
Tebe patrí chvála, česť a sláva, pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno.
Ref: Lebo ty si Pán, robíš veľké veci nám, nikto nie je ako ty, nikto nie je ako t y.
PO PRIJÍMANÍ
Bože, pôvodca všetkého života, povolal si nás ku stolu svojho Syna, kde sme prežili
spoločenstvo s ním. Ďakujeme ti, že smieme zakúšať jeho lásku. Lebo on s tebou
žije a život tvorí naveky. Amen.
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ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

Srdečne opäť ďakujeme nášmu priateľovi Walterovi Baerovi za to, že k nám opäť meral cestu
z Viedne a poslúžil nám slávením eucharistie. Je pre nás pomocou a Božím darom. Veľmi si to
vážime a vyprosujeme mu požehnanie!

•

Najbližšia bohoslužba nás čaká 25. septembra (o dva týždne) v tradičnom čase.
Eucharistickému sláveniu bude predsedať Pavel (Vichlenda).

•

Počas posledných nedeľných bohoslužieb v mesiaci júl ste na chod nášho bratislavského
spoločenstva počas zbierky prispeli celkovou sumou 40 €.

•

Celkové vyúčtovanie za mesiac august 2016 je nasledovné:

Príjmy:
• Zbierky: 66 €

Výdavky:
• Nájom (vrátane energií): 50 €
• Občerstvenie (káva, čaj, tácky): 20,4 €
• Príspevok Jakubovi Pavlúsovi s rodinou
prostredníctvom ludialudom.sk: 50 €

Aktuálny stav rozpočtu: 184,56 €
•

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.

•

Nájdete nás na Facebooku (Starokatolíci v Bratislave), Twitteri @starokatolici a na webe
www.starokatolici.eu.

POŽEHNANIE A VYSLANIE (BLESSING AND DISMISSAL)
P
V

The Lord be with you.
And also with you.

Pán s vami.
I s duchom tvojím.

Nasleduje kňazské požehnanie, pri znamení kríža sa prežehnáme a v závere odpovieme:
V

Amen.

P
V

Let us bless the Lord.
Thanks be to God.

Velebme Pána.
Bohu vďaka.

ZÁVEREČNÁ PIESEŇ (TAIZÉ)
Aj keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem,
aj keby nebesá nedoniesli svetlo, nové ráno.
A aj keď polia zlyhajú a sýpky prázdne zostanú,
aj keď všetko vôkol volá, že Boh nie je.
Ref: Áno práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály.
Uprostred trápení, uprostred súžení, Ježiš je Pán.
Áno práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály,
lebo verím, v Neho verím.
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