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ÚVODNÉ SLOVO
K BOHOSLUŽOBNEJ KNIHE

Napísané v deň 90. výročia obnovenia cirkvi husitskej: 8. januára 1920 bola
ustanovená Cirkev československá (husitská). V ťažkých chvíľach po prvej svetovej
vojne si mnohí veriaci kresťania hľadali nové miesto. Nielen spoločenské, ale aj
duchovné. Cirkev československá (husitská) toto zázemie poskytla tým, ktorí si
nezrovnali etický dôsledok zbytočnej smrti padlých a mlčanie cirkvi. Boh však nemlčal a prehovoril k ľuďom prostredníctvom liturgie patriarchu ThDr. Karla
Farského. My tu, v Slovenskej republike, s hlbokou úctou prijímame túto liturgiu.
Prijali sme české spievané texty a doplnili sme o preklad textov čítaných do
slovenčiny. Aby aj tu na Slovensku platila myšlienka, že slovo Božie má byť hlásané
v jazyku národa.

THDR. JAN HRADIL, TH.D.
biskup CČSH na Slovensku
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PRÍPRAVNÉ MODLITBY
Pred bohoslužbou sa zhromaždená obec a duchovný v tichosti pripravujú

DUCHOVNÝ
 Svätý Bože!
Nikto spútaný sebectvom a telesnými žiadosťami nie je schopný tebe slúžiť. Preto
ťa prosím: Pohliadni na mňa, nehodného služobníka, a odpusť mi všetky hriechy
a viny. Posväť ma svojim Duchom, aby som bol hodný služby Slova i služby sviatostnej.
V nej k nám prichádzaš vo svojom Synovi a milosťou jeho obeti pretváraš naše srdce
k láske a obetavosti. Svojim svätým Duchom posväť tiež sestry a bratov, ktorí teraz
čakajú na tvoje Slovo aj na pozvanie k stolu spásy tvojho Syna. Amen.
 Dobrotivý Bože!
Mám teraz pristúpiť ku Kristovmu stolu a konať sviatostnú službu, ku ktorej ma
vysiela tvoja cirkev. Pokorne ťa prosím: Očisti ma svojou láskou od všetkých vín
a hriechov. Priprav si moje ústa k zvestovaniu tvojho slova. Obmy moje ruky, aby som
mohol zvereným sestrám a bratom lámať chlieb a podať kalich s vínom v mene tvojho
Syna. Obnov moje srdce, aby som tebe aj blížnym slúžil tu i po všetky dni svojho
života. Amen.

VERIACI ZO ZHROMAŽDENEJ OBCE
 Náš Pane!
Ty si moja pomoc. Ty vieš, aký som a čo robím. Ty vidíš do môjho srdca.
Prichádzam k tebe z dennej práce a starostí, so svojim túžbami a sklamaniami, so
všetkým, čo ma ťaží. So mnou prichádzajú moje sestry a moji bratia, ktorí sú na tom
rovnako ako ja.
Pane, príď do tohto nášho zhromaždenia a pomôž nám. Nech počujeme, čo nám
všetkým hovoríš! Prehovor svojim slovom do nášho svedomia. Učiň, aby sme poznali
tvoju vôľu. Prijmi mňa i mojich blížnych pri svojom prestretom stole spásy. Nasýť nás
nebeským chlebom života a napoj vínom svojej milostivej obeti, ktorou si mňa a nás
všetkých zachránil pred večnou smrťou.
Pomôž i tomu z nás, kto dnes bude zvestovať tvoje slovo a vysluhovať tvoju sviatosť. Nech túto službu koná poslušne a verne.
Pane, zmiluj sa nado mnou!
Pane, zmiluj sa nad nami!
Amen.
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 Dobrotivý Bože!
Prichádzam do spoločenstva okolo stolu tvojho Syna. Verím, že on sám nás pozýva
k svojej hostine. Pokorne ťa v túto chvíľu prosím: Očisti ma svojou láskou od všetkých
vín a hriechov. Otvor môj zrak, aby som v každom tomto spoločenstve poznal sestru
a brata. Obnov moje srdce, aby som mohol v dobrote prijať chlieb a kalich s vínom
a takto posilnený mohol tebe aj blížnym slúžiť po všetky dni svojho života. Amen.
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ÚVOD K BOHOSLUŽBE
ÚVODNÁ PIESEŇ
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DOZNANIE HRIECHOV A VÍN
D: Sestry a bratia! V tichom zamyslení nech si každý spytuje svoje svedomie.
Priznajme Pánu Bohu svoje hriechy a viny a prosme ho za odpustenie. Zmierme sa so
svojim nebeským Otcom, a pokiaľ na nás záleží, aj so svojimi blížnymi.
Len vtedy, ak budeme očistení úprimnou kajúcnosťou, budeme tiež môcť prijať
Kristovo pozvanie k jeho sviatostnému stolu lásky a spásy.

Chvíľa ticha a vnútornej spovedi.

Do tohto miesta sa zaraďuje sviatosť pokánia podľa Obradnej príručky - Agendy.

O-D: Bože, Otče predobrý! Ty si nás stvoril k obrazu a svojej podobe a preto máme žiť
podľa tvojej svätej vôle a s tebou spolupracovať na tvojom diele, Tvorca všemohúci.
My však často nedbáme na svoje povinnosti a svojvoľnými činmi rušíme zdar tvojho tvorenia, tebe k necti, blížnym svojím a sebe na škodu a hanbu.
Preto sa úprimne priznávame k pokleskom a hriechom svojím a zo srdca ich ľutujeme a prosíme ťa: Odpusť nám a potrebnú silu poskytni, aby sme sa k tebe vrátili,
boli opäť tvojimi deťmi a so svätou tvojou vôľou zjednotení mohli sme mať účasť v tvojom kráľovstve.

Duchovný spieva:
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1. ZASĽÚBENIE BOŽIEHO ODPUSTENIA
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PIESEŇ

MODLITBY
VSTUP
(introit)
Duchovný (lektor) číta úvodný biblický text

2. TÚŽBY

Za všeobecné potreby I
D: 2. Za mír všech národů, za svornou práci všech církví i všech lidí dobré vůle, za
pokoj, spravedlnost a svornost v naší vlasti, za sbratření všeho lidstva modleme se
k Hospodinu.
3. Abychom všichni povinnosti k rodinám, obcím, státu a společnosti v Duchu
Kristové denně konali, modleme se k Hospodinu.

Za všeobecné potreby II
D: 2. Aby nás, své stádce malé, nehod chránil, v strastech posiloval a hojným
požehnáním provázel, modleme se k Hospodinu.
3. Aby srdce naše neochvějné věrnosti v obětavé službě bližním otevřel a k odpovědnosti, kterou ukládá nám naše povolání, církev a vlast, sílu a moudrost nám poskytoval, modleme se k Hospodinu.
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Za cirkev
D: 2. Aby naší církev po cestách své čisté pravdy vedl, v bratrské lásce, zbožnosti,
poslušnosti a kázni utvrzoval a učinil z ní úrodnou svou vinici, modleme se k Hospodinu.
3. Aby ve všem duchovenstvu našem sobě věrné služebníky a církvi dobré pastýře
a kněze milostí svou posvěcoval, modleme se k Hospodinu.

4. Aby biskupa (patriarchu) našeho … svým požehnáním provázel, laskavou milostí
jej posiloval a ve správě diecéze (církve) jeho rozhodování Duchem svatým vedl, modleme se k Hospodinu.
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5. A prvnímu našemu patriarchovi Karlu Farskému za jeho svědectví víry a životní dílo duchovní obnovy věčná buď Boží paměť.

Za vlasť
D: 2. Aby obyvatele vlasti naší nezkaleným mírem a požehnáním obdarovával, modleme se k Hospodinu.
3. Za mír všech národů, za svornou práci všech církví i všech lidí dobré vůle, za
pokoj, spravedlnost a svornost v naší vlasti, za sbratření všeho lidstva modleme se
k Hospodinu.
4. Aby prezidentu našemu a všem, kdo nesou odpovědnost za řízení věcí veřejných,
požehnal a při správě státu a společnosti svou moudrostí je provázel, modleme se
k Hospodinu.
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D: 5. A všem, kdo posvětili život svůj obětavou službou vlasti a budili národy naše
k novému životu, věčná buď Boží paměť.
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Za snúbencov a novomanželov
D: 2. Aby snoubencům (novomanželům) našim po celý život lásku jejich chránil, modleme se k Hospodinu.
3. Aby věčný Stvořitel života a Dárce lásky manželství jejich hojným požehnáním
provázel, modleme se k Hospodinu.
Za zosnulých:
D: 2. Za Boží lásku, milost a odpuštění pro zesnulého bratra našeho (zesnulou sestru
naši) modleme se k Hospodinu.
3. Aby ve věčné Boží paměti zůstával(a) a Kristus mu(jí) království nebeské
otevřel, modleme se k Hospodinu.

3. ZBOROVÉ MODLITBY A PRÍHOVORY

Zborové modlitby a príhovory podľa Bohoslužobnej knihy
je možné doplniť modlitebnými príhovormi za konkrétne potreby
obce a jednotlivých veriacich i osobnými modlitbami prítomných.
Na jednotlivé modlitby a príhovory zhromaždená obec
odpovedá spevom, prípadne len slovne: „Smiluj se Hospodine!“
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ZVESTOVANIE
4. MODLITBA PRED ČÍTANÍM ZO SVÄTÝCH PÍSIEM

Duchovný (lektor) číta druhý biblický text

BLAHOSLAVENSTVÁ
V dobe vianočnej
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V čase utrpenia a umučenia Pána
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V čase vzkriesenia a zjavovania Pána a v dobe svätodušnej

EVANJELIUM

Obec povstane
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Duchovný číta text evanjelia
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Obec usadne

KAZÁNIE

VYZNANIE VIERY
Veľké vyznanie viery CČSH
O-D: Veríme v Boha jedného,
Ducha večného a Tvorcu všetkého,
Otca Ježiša Krista i Otca nášho,
ktorý od večnosti vládne kráľovstvom duší našich.
Veríme v Ježiša Krista,
Syna Božieho, Svetlo zo Svetla, Život zo Života,
ktorý od Otca prišiel,
životom svojim zlo sveta i smrti premohol,
aby nám získal kráľovstvo Božie večné.
Veríme v Ducha Božieho,
ktorý od večnosti do večnosti všetko oživuje,
v Ježišovi Kristovi sa zjavil,
skrze prorokov a otcov našich hovoril
a v nás chce prebývať.
Veríme v život večný,
Dobra, Pravdy a Krásy
tak, ako sme presvedčení
o smrti zla i zlých.
Veríme, že Otec nebeský nás preto stvoril,
aby sme Ducha Božieho v sebe mali,
šťastní boli, život Pravdy žili,
Pravdu Božiu obhajovať sa nebáli
a život večný tak iste dosiahli.
Tak staň sa!
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Malé vyznanie viery (pri katechéze)

O-D: Veríme v Boha, ktorý ako večná Pravda a Láska
je Tvorcom všetkého.
Veríme, že Boh v Ježišovi Kristovi, Synovi svojom najmilšom,
seba nám zjavuje
a skrze Ducha Kristovho nás k sebe vedie.
Veríme v život dokonalý, ktorý tu na zemi sa začína
a v Bohu svoje naplnenie má.

PIESEŇ
Na tomto mieste je možné vysluhovať sviatosť krstu, birmovania
a svätenia kňazstva, konať obrad sviatosti manželstva
a inštaláciu farára alebo biskupa.

OBETOVANIE

Duchovný naleje do kalicha víno s vodou
Duchovný číta vhodný biblický text,
alebo niektorý z nasledujúcich:
D(L):  Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má
niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier so svojim
bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. (Mt 5,23-24)
 Pristupujme k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia zavrhli, ale ktorý bol vyvolený
Bohom ako vzácny a aj vy ako živé kamene budujte sa ako duchovný dom, aby ste sa
stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obete, príjemné Bohu skrze
Ježiša Krista. (1.Pt 2,4-5)
 Napomínam vás teda, bratia pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá ako živú,
svätú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu rozumnú to službu Bohu. (R 12,1)
 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci. (Mt 7,12)
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 Hľadajte však najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a toto všetko vám bude
pridané. (Mt 6,33)
 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten,
čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. (Mt 7,21)
 Kto obetuje vďaku, ten ma ctí. Kto sa pridŕža správnej cesty, tomu ukážem Božiu
záchranu. (Ž 50,23)
 Skrze Ježiša Krista teda ustavične prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie perí,
ktoré vyznávajú jeho meno. (Žd 13,15)
Teraz je možné zaradiť bohoslužobnú zbierku.
V tom prípade nasleduje výzva:
D(L): Sestry a bratia! Sme obdarovaní Božím Slovom a pri Kristovej hostine buďme
vďační a rozdeľme sa, ako sa s nami všetkými rozdeľuje náš Pán. Písmo sväté nás
vyzýva: „Každý nech dá tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia,
lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2K 9,7)
Zbierka uskutočnia určení členovia obce.
V priebehu zbierky sa spieva pieseň: napr. č. 77.
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Duchovný drží chlieb a kalich s vínom vo výške pŕs.

D(L):  Všemohúci Bože, večný Darca života, tebe predkladáme z ušľachtilých darov
zeme a svojho diela tento chlieb a kalich vína s prosbou, aby si oboje v Duchu svätom
posvätil spásnou prítomnosťou svojho Syna. Vyznávame, že len z tvojej vôle a lásky
žijeme, tak ako v nás toto poznanie viery obnovil náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus.
Jeho milosť v moci tvojho Ducha nech zostáva s nami všetkými na veky vekov.
 Svätý Bože, ďakujeme ti za tento chlieb a kalich s vínom. Daroval si ho cirkvi ako
sviatostné znamenie obeti tvojho Syna, ktorá nás vyslobodila zo smrti do života.
Svojím Duchom svätým oboje posväť, aby bol medzi nami prítomný Pán Ježiš Kristus
a stal sa našim životom na veky vekov.
 Hospodine, Bože náš! Nech tvoj svätý Duch nám otvára oči, aby sme vo viere videli
v tomto chlebe a v kalichu vína obeť tvojho Syna. Toto sviatostné znamenie nás vyzýva k obeti našich sŕdc tvojej pravde, ktorú nám zjavil náš prvorodený brat a Pán Ježiš
Kristus, ktorý s tebou v jednote Ducha svätého žije a kraľuje na veky vekov.
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DÍKŮVZDÁNÍ
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Chválospevná modlitba duchovného (prefácia) sa mení
podľa cirkevného roku alebo príležitosti.

6. CHVÁLOSPEV

Advent
Je správne a dobré ďakovať ti, Bože, lebo ty naplňuješ v Ježišovi Kristovi zasľúbenia
prorokov a otváraš nám v ňom cestu k večnej spáse. Preto ťa chválime so všetkými
nebeskými i pozemskými zástupmi a voláme: Svätý, svätý, svätý ...
Vianoce
Vzdávame ti chválu, nebeský Otče, za tvojho Syna. Lebo on prišiel ako svetlo do
našich temností. Navštívil si a vykúpil svoj ľud. Preto sa pripájame k spevu anjelov
a spolu s nimi radostne voláme: Svätý, svätý, svätý ...
Zjavenie Pána
Vzdávame ti vďaku, Bože, za tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Lebo ty, Boh
neviditeľný, si sa nám zjavil svojim večným Slovom, ktoré sa stalo telom. Poslal si ho
na svet, aby napravil, čo bolo porušené, a priviedol zblúdených k tebe, aby v ňom
všetko nachádzalo plnosť a jednotu. Preto ťa chválime, oslavujeme a radostne voláme:
Svätý, svätý, svätý ...
Pôstny čas
Je spravodlivé tebe, Bože náš, každý deň a na každom mieste ďakovať v mene nášho
Pána Ježiša Krista. Lebo on nás miloval a vydal seba samého za nás. Trpel a zomrel,
aby sme dosiahli zmierenie. Preto ťa chválime so všetkými zástupmi tvojich svedkov
a voláme: Svätý, svätý, svätý ...
Veľká noc
Ďakujeme ti, Bože, chválime ťa, a oslavujeme v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Lebo
on odňal smrti jej moc a daroval nám nový, večný život. Preto spievame so všetkými,
ktorí ti na veky patria: Svätý, svätý, svätý ...
Oslávenie Pána (Nanebovstúpenie)
Skutočne je dôstojné a spravodlivé, všemohúci Bože, aby sme ti stále vzdávali chválu
skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo si ho vzkriesil a posadil po svojej pravici v nebesiach. Všetko si podrobil pod jeho vládu a ustanovil ho hlavou cirkvi. So všetkými zástupmi tvojich svedkov voláme: Svätý, svätý, svätý ...
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Svätodušné sviatky
Radostne ťa chválime, Bože jedinečnej milosti, že si nám v Kristovi daroval Ducha
pravdy a múdrosti, Ducha sily a lásky, Ducha premnohých darov. Za to ťa velebíme
teraz i navždy: Svätý, svätý, svätý ...
Čas po svätodušných sviatkoch
I. Sme povinní, Bože, ďakovať ti každý deň a na každom mieste za Ježiša Krista, ktorý
je náš dobrý pastier, je cesta, pravda a život, náš Majster a Pán. Je nám daný od teba
a preto ti volávame: Svätý, svätý, svätý ...
II. Vďačne ťa chválime, Bože, za tvojho Syna, ktorý nás vedie do kráľovstva, ktorého
ty si Panovníkom. Tebe teraz i po veky chceme vzdávať svoj hold: Svätý, svätý, svätý ...
III. Požehnaný si, náš Bože, a hodný večného zvelebovania. Požehnaný je tvoj súd
a tvoja spravodlivosť. Chceme oslavovať tvoje meno, dokiaľ budeme živí, a len tebe
prespevovať slávu: Svätý, svätý, svätý ...
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SPRÍTOMNENIE JEŽIŠA KRISTA
ĎAKOVNÁ (EUCHARISTICKÁ) MODLITBA
D:  Chválime a velebíme ťa, svätý, všemohúci a milostivý Bože, ktorý si tak miloval
svet, že si dal svojho jediného Syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný
život. Ďakujeme ti, že si v Pánu Ježišovi Kristovi prišiel na našu zem a v moci svojho
svätého Ducha zostávaš tu s nami, aby sme už nikdy neboli sami a stratení.
Nebeský Otče! Nemáme nič, čo by sme ti mohli darovať, lebo všetko, čo máme,
pochádza od teba. I tento stôl nám prestieraš ty - s prísľubom, že si pripravil svojmu
ľudu večnú hostinu vo svojom nebeskom kráľovstve.
Učiň, aby sme sa i v tomto zbore pri slávení pamiatky Ježišovej svätej večere spolu
s celou tvojou cirkvou po celom svete znovu obnovovali v jednotu tela Kristovho,
ktorého hlavou je tvoj obetovaný, vzkriesený a oslávený Syn.
 Otče náš! Velebíme ťa, že si povolal v život svet i nás, aby sme v spoločenstve
s tebou žili život Pravdy, Dobra a Lásky. Pokorne vyznávame, že sme ti boli odcudzení, dokiaľ sme ťa nepoznali v tvojom Synovi Ježišovi Kristovi. Vzdávame ti vďaku za
to, že si sa nad nami hriešnymi a blúdiacimi zmiloval a svojou svätou láskou, ktorá za
nás trpela na kríži, si nás zachránil z večného odlúčenia od teba. Tvoj spásny čin nám
v Kristovi zasľubuje, že tvoje kráľovstvo iste príde. Lebo preň si stvoril svet a človeka.
Pane Ježišu Kriste! Prispej nám svojim Duchom, aby sme vo viere a vzájomnej
láske boli naplnení pravou radosťou a pokojom, keď sa nám sprítomňuješ pri svojej
poslednej večeri, aby si nás potom hostil u svojho stolu tu v našom zbore a raz v plnej
sláve vo svojom večnom kráľovstve.
 Svätý Bože! Tak veľké je tvoje milosrdenstvo, že si nás pre seba stvoril, Ježišom
Kristom vykúpil z moci hriechu, zla a smrti a svojim svätým Duchom nás osvecuješ
a živíš pre svoje kráľovstvo. Za to všetko ti patrí naše vrúcne vďakyvzdanie a česť.
Pane Ježišu Kriste! Ďakujeme ti, že si prišiel medzi nás ako večné Slovo nebeského Otca. Prosíme, posväť nás. Svojim Duchom nás posiľuj, aby sme všetci
v mieri i nebezpečenstve, v práci i bolesti zajedno boli s tebou a ty s nami, ako si bol
ty sám zjednotený so svojim nebeským Otcom, keď si sa rozhodoval pre obeť najťažšiu
a najbolestnejšiu, aby sme my živí boli.
 Jediný pravý Bože, ktorý si učinil svojim slovom všetko a všetko spájaš od večnosti v dokonalej láske, ty si stvoril ľudí k svojmu obrazu. Tvojou vôľou je, aby mali podiel
na tvojom živote a aby dosvedčovali tvoju slávu. Oni sa však v hriechu vydali vlastnou
cestou. Ani potom si ich nezavrhol, ale viedol ku kázni s otcovskou láskou. Dal si im
Zákon a slova prorokov. Nakoniec si poslal svojho jediného Syna, aby všetkým zjavil
pravý život. A pretože prišiel od teba, učinil všetko k našej záchrane. Ochotne vzal na
seba smrť na kríži; on nevinný, obetoval sám seba za život a spásu celého sveta.
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Zhromaždení v jeho mene, prosíme ťa za jeho životodárnu prítomnosť pri tejto
svätej večeri. Stojíme pred tebou s chlebom a kalichom a prosíme, aby tieto dary podľa ustanovenia Pána jeho telo a krv - stali sa pre nás pokrmom a nápojom k odpusteniu hriechov, chlebom života večného a kalichom spásy.
 Dobrotivý Bože, ďakujeme ti za všetky nezaslúžené dary života, ktoré nám tvoja
štedrá ruka dáva. Pripomíname si Ježiša sýtiaceho všetkých, ktorí to potrebovali,
Ježiša uzdravujúceho a kriesiaceho, Ježiša slúžiaceho.
Vyznávame, že v chlebe a kalichu vína, ktoré si posvätil pri jeho poslednej večeri
- a vždy znova medzi nami posväcuješ - je zahrnutý i všetok pokrm a nápoj sveta. Tak
otváraš svojej cirkvi účasť na svojom budúcom kráľovstve, do ktorého pozývaš
i všetko ľudstvo. Veď nás, nech obdarovaní pri tvojom stole milosti sa nezabúdame
deliť s ostatnými. Buď s nami v celom našom bytí, tak ako si bol so svojim Synom
a našim Pánom.
 Svätý Bože, všetko si stvoril svojim Slovom a bolo to dobré. Stvoril si človeka k svojmu obrazu, aby mal účasť na tvojom bytí a niesol odlesk tvojej slávy. My sme sa ti však
vzdialili a pohrdli tvojim spoločenstvom. Keď nastala plnosť času, dokázal si nám
svoju otcovskú lásku; prišiel tvoj Syn s jedinečným evanjeliom. Bol pokrstený a pomazaný ako tvoj Služobník. Dokonal svoju cestu naprostej oddanosti tebe, svojmu
Otcovi, a dovŕšil ju ako Najvyšší kňaz svojou obeťou na kríži. Tak udelil celému
vykúpenému ľudu kráľovské kňazstvo a zveril nám túto sviatosť.
Ďakujeme ti za to, Ježišu, Pán cirkvi, že nám dnes znovu zo svojej lásky a milosti
otváraš mocou Ducha Otcovho svoje večeradlo.
 Stvoril si nás, Hospodine, z prachu zeme a vdýchol si nám život. My sme sa však
obrátili proti tebe a porušili tvoje dielo hriechom. Neopustil si nás; vyvolil si praotcov
i prorokov, aby nám zvestovali, že zostávaš so svojim ľudom naďalej.
Poslal si nám Ježiša Nazaretského, ktorý bol trápený pre našu nevernosť, na súd
vydaný pre naše prestúpenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Teraz nás
Duchom úplne oslobodzuješ od zákona hriechu a smrti, vykupuješ z otroctva zániku
a uvádzaš do slobody a slávy svojich detí.
Vzbuď v nás kajúcnosť k sebaskúmaniu, či naozaj žijeme z viery a nepreviňujeme
sa proti tvojmu telu a tvojej krvi.
Chceme urobiť to, čo sme prijali prostredníctvom apoštolov: jesť chlieb a piť z kalicha, aby sme zvestovali Kristovu smrť, dokiaľ nepríde.
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USTANOVENIE VEČERE PÁNOVEJ
Obec povstane.
Duchovný spieva:
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PIESEŇ
MODLITBY ZA ZJEDNOTENIE CIRKVI S PÁNOM
PROSBY ZA DUCHA SVÄTÉHO
(epikléza)
D:  Hospodine, Bože náš! Podľa Ježišových prísľubov si v čase jeruzalemských letníc zoslal učeníkom Pánovým svojho Ducha. Prosíme ťa, nech vzplanie v našich srdciach ten istý svätý oheň tvojho Ducha pravdy a zjednotí nás s tebou, s našim večným
Otcom v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. Učiň, aby sme to už neboli my, ale on sám
v nás a medzi nami.
Ďakujeme za to, že nás v tomto sviatostnom spoločenstve s Kristom tvoj svätý
Duch zjednocuje s apoštolmi, mučeníkmi a vyznavačmi rovnakej viery zo všetkých
čias a miest v jediný tvoj ľud.
Tu je možné menovať svedkov Pánových podľa sviatkov
a pamätných dní cirkevného roka.
Prosíme: Posiľňuj nás k vernému nasledovaniu ich životného príkladu, aby sme
s odkazom ich viery, nádeje a lásky zodpovedne hospodárili a verne ich odovzdali tým,
čo prídu po nás.
Pane Bože, tebe samému sa odovzdávame s prosbou, aby si nás vypočul, nie však
pre naše zásluhy, ktoré pred tebou nemáme, ale pre obeť Ježiša Krista, nášho Pána,
s ktorým k tebe v dôvere voláme:
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 Ďakujeme ti, Duchu svätý, že nás pri tomto stole zjednocuješ s našim Pánom
a prvorodeným bratom Ježišom Kristom a v ňom i s našim nebeským Otcom. Prosíme
ťa: Zachovávaj nás v tejto jednote s Otcom a Synom, aby svet uveril, že si nás poslal
ako svedkov nového života.
Pane Ježišu Kriste! Vzdávame ti vďaku za to, že vo svojej milosti zhromažďuješ pri
tejto sviatostnej hostine svoj ľud zo všetkých časov a miest. Prosíme ťa, spoj nás so
všetkými, ktorí vyznávajú na tejto zemi tvoje sväté meno.
Len u teba a v tebe sa môžeme stretnúť tiež my s tými, ktorých si už priviedol do
novej nebeskej vlasti. Sme ti vďační za všetkých tvojich verných svedkov, ktorí boli
vyvolenými nositeľmi tvojej milosti a svetlom v tomto svete - každý vo svojej dobe.
Tu je možné menovať svedkov Pánových podľa sviatkov
a pamätných dní cirkevného roka.
Ešte raz, Bože, ti predkladáme príhovory za cirkev Kristovu, za všetkých ľudí, za
náš svet a celé stvorenie. Do tvojich rúk odovzdávame všetko, čo si nám dočasne zveril: svoju cirkev, svoje rodiny, svoj národ i celý ľudský rod; svoju minulosť, prítomnosť
i budúcnosť.
A v nás, ktorých dosiaľ ponechávaš v tomto pozemskom svete, posiľňuj vieru
v tvoje zasľúbenia a obnovuj nádej, že všetko stvorenie bude vyslobodené z otroctva
hriechu a zániku k slobode a sláve tvojich detí.
K tebe, Otče náš, sa obraciame modlitbou Pána Ježiša Krista v dôvere, že nás spolu
s ním vypočuješ:
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 Pane Bože! Prosíme o tvojho svätého Ducha, aby nás svojou životodárnou mocou
posvätil a pri tomto stole zjednotil s tebou, našim večným Otcom, v Kristovi Ježišovi,
našom Pánovi, a tak premenil pred našimi blížnymi v hodnoverných svedkov nového
života z teba.
Mocou tohto Ducha nás spoj i s celou víťaznou cirkvou, ktorá neprestáva chváliť
tvoje sväté meno pred tvojim večným trónom v nebesiach.
Nám, ktorých pozemské dni neboli ešte uzavreté, daj, aby sme v poslušnosti
a pripravenosti očakávali tvoj súd a tvoje večné kráľovstvo.
K tebe sa, náš Otče, obraciame v modlitbe tvojho Syna Ježiša Krista s dôverou, že
nás vypočuješ, keď on sa modlí s nami:
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MODLITBA PÁNOVA
Obec povstane
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PRIJÍMANIE
(communio)
LÁMANIE CHLEBA
Duchovný drží chlieb vo výške pŕs.
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POZDRAVENIE POKOJA

MODLITBA PRED PRIJÍMANÍM
D:  Vypočuj nás, Pane Ježišu Kriste, z trónu svojej večnej slávy a príď nás posvätiť.
Ty sám nás učiň spôsobilými prijať sviatosť chleba a kalicha v spoločenstve s tebou.
Veríme a vyznávame, že si pravý Syn Boží, ktorý nás, hriešnych, obdarovávaš spásou
a pokojom. Veríme, že sa v tejto sviatosti sprítomňuješ, aby sme zostávali v tebe a ty
v nás. Kiež sme už čistí od svojich vín a hriechov a tebe odovzdáme celý svoj život.
Daj, aby tvoja svätá večera nám slúžila k spáse tak ako tvojim verným jedenástim
apoštolom.
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 Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. V čase milosti nás
vypočuj, keď ťa prosíme, aby sme k tvojmu stolu nepristupovali nehodne. Očisti nás
od všetkého, čím by sme poškvrnili tvoj svätý stôl a daj, nech nám nie je zaťažko podať
ruku na zmierenie. Kiež už teraz zakúsime aspoň časť radosti budúcej hostiny v tvojom kráľovstve, ktoré v nádeji viery očakávame.
 Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Zo svojej lásky nám
ponúkaš hostinu milosrdenstva a odpustenia. Chceš vstúpiť do našich sŕdc a naplniť
naše životy.
D: Klaniame sa pred tebou v svätej úcte a vyznávame i prosíme:
Trikrát
O-D: Pane, nie sme hodní, aby si vošiel k nám, ale povedz iba slovo a uzdravené budú
duše naše.

VÝZVA K PRIJÍMANIU
D:  Vy, ktorí skutočne a vážne ľutujete svoje hriechy a viny, ktorí ste v dobrote
a láske s každým svojim blížnym a túžite viesť život nový, podľa poriadku Božích
prikázaní, pristúpte sem plní viery v milosť Pána Krista, ktorý nám v ústrety hovorí:
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť!“
(Mt 11,28)
 Každý z vás, kto vyznáva Ježiša Krista ako svojho Pána a vie, že neustále potrebuje Božie odpustenie, a sám tiež odpúšťa svojim blížnym, je teraz Kristom pozvaný
k jeho prestretému stolu: „Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude
lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ (J 6,35)
 Každý z vás, kto verí v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa, kto ľutuje svoje viny
a vyznáva ich, a pokiaľ na ňom záleží, je zmierený so svojimi blížnymi, je teraz Kristom
pozvaný k jeho sviatostnej hostine spásy. Teda: „Poďte, lebo už je všetko hotové!“
(L 14,17)
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PRIJÍMANIE
Duchovný podáva veriacim chlieb namočený vo víne so slovami
„Boh s tebou v Kristu, brat - sestra“
alebo inými vhodnými slovami.
Duchovný prijíma posledný.
Ak nepristúpi k večeri Pánovej nikto zo zhromaždenej obce,
prijíma duchovný sám.
PO PRIJÍMANÍ
D:  Kristus sa dotkol našich sŕdc. Naše neprávosti a viny sú zahladené.
Jasaj cirkev Božia, že sláva Hospodina, tvojho Boha, vzišla nad tebou. Lebo, hľa, náš
Kráľ nás navštívil, Baránok náš čistý prišiel k nám. Nech kraľuje. Vyznávame:
O: Sme živí, avšak už nie my. Žije v nás Kristus.
D: Amen.
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D:  Kristus nám prestrel stôl a stal sa opäť našim milostivým Hostiteľom. Svojou
láskou sa dotkol našich sŕdc. Je odpustený náš hriech a naše viny. V pokore i radosti
vyznávame:
O: Sme živí, avšak už nie my. Žije v nás Kristus.
D: Amen.
D:  Ďakujeme ti, Bože za posolstvo nehynúcej nádeje. Chválime ťa s celou cirkvou
za milosť Kristovho stola. Nech z našich úst zaznieva nová pieseň, oslavujúca tvoj
spásny čin. Buď sláva Bohu Otcu, Synu, Duchu svätému - teraz i navždy. Veď môžeme
radostne vyznávať:
O: Sme živí, avšak už nie my. Žije v nás Kristus.
D: Amen.
PIESEŇ

48

LITURGIA CČSH

Na tomto mieste je možné vysluhovať sviatosť krstu detí,
birmovania a manželstva, poverovať kazateľskou službou
a konať obrad sľubu rady starších.

BIBLICKÝ TEXT A MODLITBA PRED POŽEHNANÍM

Duchovný (lektor) číta vhodný biblický text; modlí sa vlastnými slovami
alebo niektorou modlitbou cirkvi:
 Sláva tebe, večný Otče, že si do sveta poslal svojho prvorodeného Syna, aby sme
z neho a v ňom žili. Sláva tebe, Pane Ježišu Kriste, že si nám svojim evanjeliom
priniesol nový život a nehynúcu nádej. Sláva tebe, svätý Duchu Boží, že nás v Kristovi
občerstvuješ a do sŕdc nám vlievaš svoju lásku. Buď pochválený, Otec, Syn a svätý
Duch, trojjediný Bože. Amen.
 Svätý Bože, štedrý Darca radosti, tešíme sa z toho, že sme Ježišom Kristom
vykúpení, zachránení a posvätení. Zmiluj sa nad nami a požehnaj nám, aby tak žiarila tvoja tvár nad svetom, aby zem poznala tvoju cestu a všetky národy prijali tvoje vyslobodenie. Boli sme pokrstení v meno Otca i Syna i Ducha svätého. Daj, nech svieti
naše svetlo viery pred ľuďmi a my všetci nech raz vstúpime do nového neba a novej
zeme tvojej slávy. Amen.
 Bože náš, vzdávame ti vďaky za udelenie tvojich svätých darov. Daj, nech nám to
slúži k skutočnému svedectvu viery, k úprimnej láske, k vrúcnej zbožnosti, k odrážaniu hriechu a k zachovávaniu tvojich príkazov. Ďakujeme ti za ospravedlnenie
pred tvojim súdom a za milosť večného života v Kristovi, ktorému buď sláva s tebou,
Otče, v Duchu svätom. Amen.
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VII. POŽEHNANIE
Obec povstane

50

LITURGIA CČSH

Obec usadne

ZBOROVÉ OZNÁMENIA

VYSLANIE

ZÁVEREČNÁ PIESEŇ

LITURGIA CČSH

51

