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ÚVODNÉ OBRADY
ÚVODNÁ PIESEŇ [Stojíme]
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.
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
P
V

Kriste, ty jsi naše světlo, síla a jistota.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

P
V

Ty jsi cesta, která vede k Otci; pravda, která se nikdy nemýlí.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

P
V

Ty jsi chléb života a naše věčná spása.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

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

Modleme se.
Svatý, veliký Bože, ty jediný jsi nesmrtelný a přebýváš v nedostupném světle. Tobě
náleží čest, věčná moc a poslední slovo nad každým z nás. Pomoz nám, abychom před
tebou mohli stát s čistým srdcem a pravdivě světu vydávat svědectví o Ježíši Kristu,
skrze něhož nám dáváš věčný život. Neboť on s tebou žije a působí v Duchu svatém
nyní i vždycky a na věky věků.

V

Amen. [Posadíme sa.]
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BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Jeremiáš 32,1-3a.6-15
Čítanie z knihy proroka Jeremiáša
Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina v desiatom roku judského kráľa
Cidkiju — to bol osemnásty rok Nebukadnesara. Vtedy vojsko babylonského kráľa
obliehalo Jeruzalem. Prorok Jeremiáš bol uväznený na nádvorí stráže, ktoré bolo v paláci
judského kráľa. Keď ho judský kráľ Cidkija uväznil, vyčítal mu: Prečo prorokuješ?
Jeremiáš povedal: Takto mi zaznelo slovo Hospodina: Hľa, príde k tebe Chanamel,
syn môjho strýka Šallúma, a povie: Kúp si moje pole, ktoré je v Anatóte, veď ty máš podľa
príbuzenstva prednostné právo na jeho zakúpenie. Podľa Hospodinovho oznámenia aj
prišiel ku mne Chanamel, syn môjho strýka, na nádvorie stráže a povedal mi: Kúp si moje
pole, ktoré je v Anatóte na území Benjamína, veď ty máš prednostné právo na kúpu. Kúp
si ho. Vtedy som spoznal, že to bolo Hospodinovo slovo. Kúpil som teda pole od
Chanamela, syna môjho strýka, ktoré je v Anatóte, a zaplatil som zaň striebro vo váhe
sedemnásť šeklov. Napísal som kúpnopredajnú zmluvu, zapečatil som ju, odovzdal
svedkom na overenie a na váhe som odvážil striebro. Vzal som kúpnopredajnú zmluvu,
zapečatenú podľa práva a poriadku, aj jej overený odpis. Kúpnopredajnú zmluvu som dal
Baruchovi, Nerijovmu synovi, vnukovi Machsejovmu, pred očami svojho bratanca
Chanamela a pred očami svedkov, ktorí podpísali kúpnopredajnú zmluvu pred očami
všetkých Júdovcov, ktorí sedeli na nádvorí stráže. Pred ich očami som Baruchovi prikázal:
Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: Vezmi tieto listiny, túto zapečatenú a otvorenú
kúpnopredajnú zmluvu, vlož ich do hlinenej nádoby, aby sa zachovali po mnohé dni. Veď
toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: V tejto krajine sa ešte budú kupovať domy,
polia a vinice.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalm 91 (výber)
R.

Pane, buď so mnou v mojich skúškach.
Kto býva v úkryte Najvyššieho, *
odpočíva v tôni Všemohúceho,
nech povie Hospodinovi: *
Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam. – R.
On ťa vyslobodí z osídla lovca a zo zhubného moru. *
Peruťou svojou ťa prikryje,
útočisko nájdeš pod jeho krídlami, *
štítom a úkrytom je jeho vernosť. – R.
Ak máš útočisko v Hospodinovi, *
u Najvyššieho svoj príbytok,
nič zlé sa ti nestane, *
nijaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži.
Veď on svojim anjelom prikáže, *
aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. – R.
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DRUHÉ ČÍTANIE
Prvý list Timotejovi 6,6-19
Čítanie z Prvého listu Timotejovi
[Sestry a bratia,]
Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme si totiž nepriniesli na
svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. Lebo tí,
čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných
a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Veď koreňom všetkého zla je láska
k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí.
Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj! Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku,
trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a pevne sa pridŕžaj večného života, do ktorého si
povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. Prikazujem ti
pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Ježišom Kristom, ktorý vydal svedectvo svojím
dobrým vyznaním pred Pontským Pilátom: Plň si poslanie bez poškvrny a bez úhony až do
zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný
Panovník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, on, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva
v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc.
Amen. Bohatým v tomto veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo,
ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme. Prikazuj im, aby konali dobro,
aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými. Tak si budú zhromažďovať
poklad ako istý základ do budúcnosti, aby dosiahli skutočný život.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 16,19-31
Pán s Vámi.
I s duchom tvojím.
Čtení ze svatého evangelia ✠ podle Lukáše.
Všetci sa prežehnajú znamením malého kríža na čele, ústach a hrudi a odpovedajú:
Sláva ✠ tebe, Pane.
Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat
jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co
spadlo ze stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák
a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl
v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: ‚Otče Abrahame, smiluj se nade
mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto
plameni.‘ Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a
Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje, a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi
veliká propast, takže nikdo – i kdyby chtěl – nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám.‘
Řekl: ‚Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje,
aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.‘ Ale Abraham mu odpověděl: ‚Mají Mojžíše a Proroky, ať
je poslouchají!‘ On řekl: ‚Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit
pokání.‘ Řekl mu: ‚Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal
z mrtvých.‘“
Slyšeli jsme slovo Boží.
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

NICEJSKO-CARIHRADSKÉ VYZNANIE VIERY
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 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.
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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.

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

Náš Bože, dary, které jsme připravili, jsou znamením naší oddanosti.
Stejně jako chléb a víno budou posvěceny silou tvého Ducha, přetvářej stále víc
i nás podle obrazu našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou žije a působí na věky.
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:
P
V

Tajemství víry.
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.

P

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
Všade tam, kde sú ľudia zídení v mene Ježiš, v láske zjednotení
Práve tam Boh zasľúbil, že bude prítomný,
dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný.
Privítajme Pána v tomto chráme nech ho Božia sláva naplní,
svojmu Bohu spievame a hráme pieseň spasených.

PO PRIJÍMANÍ
Bože, náš Otče, ty chceš, abychom měli život v plnosti. Tvé slovo a hostina tvého
Syna nám dávají sílu. Prosíme tě: ať nás tvůj Duch osvobodí od strachu a starostí.
Ať Kristus, kterého jsme přijali, pronikne naším myšlením, city a jednáním, abychom
byli stále tvými svědky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

V prvom rade srdečne ĎAKUJEME všetkým, ktorý sa dnes ale i počas celého leta
akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy našich starokatolíckych bohoslužieb
v Bratislave. Pavlovi a Walterovi za „medzinárodnú kňazskú výpomoc“, ale aj všetkým
ostatným za hudobnú službu a spev, prípravu vynikajúcej kávy a občerstvenia, pomoc
s prekladom, čítanie biblických textov, modlitby, finančnú podporu a mnoho iného! Všetkým
vyprosujeme Božie požehnanie a vedenie v rozhodovaní a v živote.

•

V zbierke počas bohoslužby 11. 9. 2016 sme na chod nášho bratislavského spoločenstva
spoločne prispeli sumou 11,7 €. Všetkým ochotným darcom srdečne ďakujeme a do Vašej
pozornosti dávame aj dnešnú zbierku.

•

Mesiac september je posledným mesiacom, keď budú naše bohoslužby prebiehať
v špecifickom prázdninovom režime. Ďalšie termíny upresníme prostredníctvom našich
webových stránok a Facebooku.

•

Modlitebná podpora z Nórska všetkých pozdravuje a už sa teší na stretnutie! ☺

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.

P
V

Jděte, máte poslání!
Bohu vďaka.

ZÁVEREČNÁ PIESEŇ
|: Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. :|
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