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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.
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.
Svatý, věčný Bože, přijal jsi nás do společenství svých svatých, kteří na všech místech
a v každém čase velebí tvé jméno. Dej, ať s vděčností poznáváme, že jsme částí
nekonečných sborů věřících, že nás s nimi spojuje jediná víra v tebe a také radost, že tě
jednou spolu s nimi uvidíme tváří v tvář. Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, tvého Syna
a našeho Pána, který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků.

V

Amen. [Posadíme sa.]
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BOHOSLUŽBA SLOVA
PRVÉ ČÍTANIE [Sedíme.]
Daniel 7,1-3.15-18
Čítanie z knihy proroka Daniela
V prvom roku babylonského kráľa Belšaccara mal Daniel sen. Práve keď ležal na svojom
lôžku, mal vo svojej mysli videnia. Podstatné veci svojho sna zapísal. Daniel povedal: Vo svojom
nočnom videní som videl, ako štyri nebeské vetry rozbúrili veľké more. Z mora vystúpili štyri
veľké šelmy, líšiace sa jedna od druhej.
Pre tieto veci som sa ja, Daniel, rozrušil a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma vyľakali.
Pristúpil som k jednému z prítomných, aby som sa ho opýtal na zmysel toho všetkého.
Prehovoril teda ku mne a dal mi poznať zmysel týchto vecí: Štyri veľké šelmy znamenajú, že na
zemi povstanú štyria králi. Kráľovstvo však dostanú svätí Najvyššieho a kráľovstvo si udržia
navždy, na veky vekov.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.
MEDZISPEV
Žalm 149
Pán, Boh, miluje svoj ľud.
Haleluja! Spievajte Hospodinovi novú pieseň, *
chválospev o ňom v zhromaždení zbožných.
Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, *
nech synovia Siona jasajú nad svojím Kráľom.
Nech tancom chvália jeho meno, *
nech mu spievajú pri zvuku bubna a citary. – R.
Hospodin má záľubu vo svojom ľude, *
pokorných ozdobí spásou.
Nech zbožní jasajú v sláve, *
nech plesajú na svojich lôžkach. – R.
DRUHÉ ČÍTANIE
List Efezanom 1,11-23
Čítanie z listu Efezanom
Sestry a bratia,
v [Kristovi] sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko
podľa zámeru svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy; my, ktorí sme už predtým mali nádej v
Kristovi. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a uverili ste mu,
dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých,
ktorých si získal, na chválu jeho slávy.
Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým
svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh
nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal Ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil
oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva
medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho
mocná sila. Tú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad
každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj
v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal Cirkvi,
ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.
Počuli sme Božie slovo.
Bohu vďaka.

NÁPEV NA EVANJELIUM [Vstaneme.]
Aleluja, aleluja, aleluja.
EVANJELIUM
Evanjelium podľa Lukáša 6,20-31
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.
So zrakom upretým na svojich učeníkov [Ježiš] povedal: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je
Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz
plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás spomedzi
seba, keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. V ten deň sa radujte a plesajte,
lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Veď to isté robili ich otcovia prorokom. No beda vám, boháčom, lebo
vy máte svoje radosti už teraz. Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, ktorí
sa teraz smejete, lebo budete plakať a bedákať. Beda vám, ak by vás všetci ľudia chválili. Veď práve tak
robili ich otcovia falošným prorokom.
No vám, čo ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Robte dobre tým, ktorí vás
nenávidia. Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie
po líci, nastav aj druhé. A tomu, čo ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj
a nevymáhaj od takého, kto ti niečo vzal. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!
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.
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:

V

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.

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.

SLÁVENIE EUCHARISTIE
PIESEŇ – PRINÁŠANIE DAROV [Sedíme.]
Poď, teraz je čas vzdať chválu. Poď, srdce svoje mu
s láskou daj.
Poď, taký aký si chváľ ho. Poď, predstúp pred Kráľa
príjme ťa, tak poď.
Ref: Každý jazyk v ten deň vyzná Ty si Pán. Každý
Ti raz úctu vzdá, tým, čo teraz s láskou Ťa hľadajú,
Ty poklad vzácny dáš.
MODLITBA NAD DARMI (SUPEROBLATA) [Vstaneme.]
P
V

Svatý, silný Bože, děkujeme ti za tvé svaté. Přijmi naše dary a pomoz nám,
abychom následovali Krista, který s tebou žije 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.
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(...)

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.
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

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

P

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
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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
Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán.
On je Boh a spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu.

PO PRIJÍMANÍ
Svatý, nesmrtelný Bože, chválíme tvou slávu, která se zrcadlí ve svatých. Veď nás
naší životní cestou k věčné svatební hostině, kde tě budeme moci vidět tváří v tvář.
Tobě buď čest a chvála na věky. Amen.

ZÁVER
KRÁTKE OZNAMY
•

V nedeľu 6. novembra navštívi prvýkrát naše spoločenstvo náš novozvolený biskup Pavel
Benedikt Stránský. Všetci ste srdečne vítaní! 

•

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 neskôr dohľadať na
youtube.com.

•

V zbierke počas bohoslužby 16. 10. 2016 sme na chod nášho bratislavského spoločenstva
spoločne prispeli sumou 23 €. Všetkým ochotným darcom srdečne ďakujeme a do Vašej
pozornosti dávame aj dnešnú zbierku.

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
/: Príď, Pane, k nám, rozjasni svoju tvár :/
Ref: Budeme spasení, Tebou zachránení,
v Tvojom náručí, kto iný mi pokoj zaručí?

