Ekumenická bohoslužba slova
Na poďakovanie Bohu za dar ľudského života
Pri príležitosti Národného pochodu za život Košice 2013

Termín bohoslužby: piatok 20.9.2013 18.00
Miesto bohoslužby: ev.a.v. kostol Košice, Mlynská ul.

Kázeň – ThMgr. Marián Hamari, zástupca biskupa ref.c na Slovensku
Celebrovanie: hlavný celebrant: Mons. Alojz Tkáč, emeritný košický
arcibiskup a zástupcovia cirkví, združených v Ekumenickom spoločenstve
Spev Zbor ev.a.v.cirkvi
Zbor gr. kat. katedrály sv. Jána Krstiteľa
Zbor bohoslovcov KS Košice
Národný pochod za život
Je aktivita biblická – život od počatia po prirodzenú smrť je od Boha,
a podlieha i prirodzenému zákonu – lex naturale: nezabiješ.
Konferencia biskupov Slovenska organizuje toto podujatie v rámci
Slovenska pre širokú verejnosť a pozvala i ES k spoluúčasti.

ÚVODNÝ SPEV
Zbor1 ev.a.v.c.
Stojíme
Ja som spása ľudu - hovorí Pán. V akomkoľvek súžení ma budú vzývať,
vyslyším ich, a budem im Pánom naveky. (Por. Ž 36,39.40.28; Ž 77.)
ÚVOD
Hlavný celebrant: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Zhromaždenie: Amen.
Hlavný celebrant: Pokoj s vami.
Zhromaždenie: I s duchom tvojím.
PRIVÍTANIE - Moderátor Privítanie účastníkov
OBOZNÁMENIE - Lit. poradca: Oboznámenie s obsahom bohoslužby
ÚKON KAJÚCNOSTI
Hlavný celebrant: Bratia a sestry.
Sme radi, že konáme túto
bohoslužbu. Uznajme a oľutujme svojej hriechy, aby sme s čistým
srdcom zúčastnili na Bohoslužbe za život. Preto si spytujeme svedomie
a prednášajme modlitby pokánia.
Liturg AC: Rôznymi spôsobmi možno byť neverný krstu, nášmu
záväzku a poslušnosti Bohu. Vyznávame Ti, Bože, naše vlastné hriechy,
ale i trestuhodné mlčanie zoči - voči obrovskému utrpeniu ľudí, a
za ľahostajnosť voči hriechu sveta a v našej spoločnosti.
Prosíme za odpustenie spoluvinníctva pri vykonávaní umelého
prerušenia tehotenstva a za ochranu ľudského života od jeho počatia
o prirodzenú smrť.
Zhromaždenie: Kyrie eleison
Liturg AC: Ľutujeme že sme nezasväcovali sviatočné dni, nectili tvoje
sväté meno, Bože a že sme neposlúchali tvoje slovo a pochybovali
o ňom. Odpusť nám hriechy, ktoré uznávame, ale aj tie, na ktoré
nemyslíme alebo nemáme odvahu ich priznať.
Zhromaždenie: Kyrie eleison

Liturg AC: Láskavý Bože, odpusť nám, keď sme nekonali v súlade
s tvojím slovom a s Tvojou vôľou.
Milosrdný Bože, odpusť nám, keď sme svojou ľahostajnosťou
a malovernosťou iných zneistili, alebo vzali im odvahu a nádej.
Zhromaždenie: Kyrie eleison.
Liturg AC: Láskavý Bože, odpusť nám, keď sme boli vlažní k Božím
príkazom a slovám; najmä o láske, o povinnosti hovoriť a vydať
svedectvo a my sme mlčali a hovorili sme vtedy, keď bolo potrebné
a trpieť a mlčať.
Sestry a bratia v Kristovi odpustite i nám, zodpovedným, že sme vám
nepreukazovali dostatočný záujem a Kristovu lásku.
Zhromaždenie: Kyrie eleison.
Liturg AC: Všemohúci a večný Bože, príď k nám vo svojom
milosrdenstve, odpusť nám a naprav nás. Nech náš život podľa Božieho
slova urýchli príchod dňa, keď nastane medzi kresťanmi plné
spoločenstvo v Ježišovi Kristovi, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.
Zhromaždenie: Kyrie eleison.
Chvíľa ticha. Potom spoločne vyznajú svoje viny.
ZÁVER ÚKONU
Hlavný celebrant: Vyznávam...
Zhromaždenie: ...všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa
zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja
vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu,
vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa
za mňa k Pánu, Bohu nášmu.
Celebrant: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám
hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
Zhromaždenie: Amen.
SPEV KYRIE
Zbor KS Ke - ľud
KYRIE ELEISON – CHRISTE ELEISON – KYRIE ELEISON

HLAVNÁ MODLITBA
Hlavný celebrant: Modlime sa.
Bože, ty jediný máš moc dávať dych života*
vzdávame ti vďaky, že si nás utvoril v lone matky a prosíme aby sme verne spravovali celé stvorenie
a ochraňovali dôstojnosť každého ľudského života.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije
a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Zhromaždenie: Amen.
Sedíme
PRVÉ ČÍTANIE
Ex 1, 8-22 /zabráňme, aby sa ďalej nerozmnožoval/
Liturg BJB: Čítanie z knihy Exodus.
Medzitým v Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý o Jozefovi už nevedel.
Povedal svojmu ľudu: Keďže izraelský ľud je početnejší a mocnejší ako
my, uvažujme, ako sa voči nemu rozumne zachovať, aby sa nemnožil, lebo
v prípade vojny by sa pridal k našim nepriateľom, bojoval by proti nám a
odišiel by z krajiny. Preto nad ním ustanovili dozorcov, aby ho trápili
ťažkými robotami. Staval pre faraóna zásobovacie mestá Pitóm a
Raamsés. Čím väčšmi ho však utláčali, tým väčšmi sa rozmnožoval a
rozrastal, a Egypťania sa priam desili Izraelitov.
Liturg BJB: Počuli sme Božie slovo.
Zhromaždenie: Bohu vďaka.
ŽALM - KS Ke
Ž 139, 1-3.13-14.15
Resp.: Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.
DRUHÉ ČÍTANIE Gal 5, 16-25 /telo si žiada, čo je proti duchu/
Liturg CB: Čítanie z listu sv. apoštola Pavla Galaťanom.
Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo
telo si žiada proti Duchu a Duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste
nerobili, čo by ste chceli. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A

skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary,
nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť,
opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som
už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom
kráľovstve.
No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť,
dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je
zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristov, ukrižovali svoje telo s vášňami a
žiadosťami. Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme! Nahľadajme
prázdnu slávu, nedráždime sa navzájom a nezáviďme jeden druhému!
Liturg CB: Počuli sme Božie slovo.
Zhromaždenie: Bohu vďaka.
Stojíme
VERŠ PRED EVANJELIOM
Z. 2 Katedrálny
Jn 13, 34: Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán: aby ste sa navzájom
milovali, ako som ja miloval vás.
EVANJELIUM Mt 2, 13-21 /útek do Egypta, neviniatka/
Liturg gr.kat: Premúdrosť! Pozorne počúvajme sväté evanjelium.
Arcibiskup: Pokoj všetkým!
Zhromaždenie: I tvojmu duchu!
Liturg gr.kat: Čítanie zo sv. evanjelia podľa Matúša.
Zhromaždenie: Sláva tebe, Pane, sláva Tebe!
Liturg gr.kat: Vnímajme.
Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň,
vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti
nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On
vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do
Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka:
„Z Egypta som povolal svojho syna.“

Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal
povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov
nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal
prorok Jeremiáš:
„V Ráme bolo počuť hlas,
nárek a veľké kvílenie:
Ráchel oplakáva svoje deti
a odmieta útechu, lebo ich niet.“
Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte
a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do
izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“ On vstal,
vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny.
Zhromaždenie: Sláva tebe, Pane, sláva Tebe!
Sedíme
KÁZEŇ - biskup Ref.c.
Sedíme
SPOL. SPEV
Zbor ev.a.v.c.
JKS 525 Teba, Bože, chválime
1. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, vyznávame, meno tvoje slávime,vrúcne vďaky ti vzdávame; (:teba, Otca večnosti, zem celá vždy chváli,
ctí.:)
2. Cherubíni, anjeli - bez prestania oslavujú; Serafíni horliví „Svätý!“
stále prespevujú (:svätý Boh na výsosti, presvätý Pán mocností.:)
3. Plné sú zem, nebesá tvojej slávy, velebnosti, apoštolský zbor plesá –
a velebí ťa z vďačnosti. (Proroci sa klaňajú, - mučeníci česť vzdávajú.:)
Stojíme
SPOLOČNÉ MODLITBY
Hlavný celebrant: Bratia sestry, Božie dobrodenia nás zaväzujú
k vďačnosti. Najväčším dobrodením je ľudský život, a dôverné
spoločenstvo ľudí s Bohom, sprostredkované svätým krstom. Z tieto

dary v tejto bohoslužbe ďakujeme Bohu a modlime sa i za ochranu
každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
Liturg ČslCH:
1. Modlime sa predstavených všetkých kresťanských cirkví aby
v múdrosti Božieho slova, dobrým príkladom a s Kristovou láskou viedli
Boží ľud k jednote. Nech svet nachádza v kresťanoch príťažlivý model
rodinného spoločenstva. Prosme Pána.
Zhromaždenie: Prosíme ťa, vyslyš nás
2. Prosme za všetkých pokrstených, aby prehlbovali zmýšľanie viery
a konanie podľa Božieho slova, a aby sme sa predbiehali v úcte a láske.
A vlastnými tradíciami nech sa vzájomne povzbudzujeme a
obohacujeme. Prosme Pána.
Zhromaždenie: Prosíme ťa, vyslyš nás
3. Modlime sa manželov, aby prekonávali všetky pokušenia
a nedorozumenia, aby boli svorné a šťastné, aby zviditeľňovali lásku
Krista a jeho cirkvi, a tak obohacovali ľudskú spoločnosť a náš svet.
Prosme Pána.
Zhromaždenie: Prosíme ťa, vyslyš nás
4. Modlime sa za všetky rodiny, aby v nich prevládala pravá kresťanská
láska a porozumenie bez medzigeneračných a iných konfliktov, ale radosť
z Božej a vzájomnej blízkosti. Prosme Pána.
Zhromaždenie: Prosíme ťa, vyslyš nás
5. Modlime sa, aby sa v celom svete schvaľovali a prijímali zákony, ktoré
ochraňujú a ustanovizeň rodiny, pomáhajú jej a rešpektujú prirodzenú
i Božiu hodnotu človeka. Prosme Pána.
Zhromaždenie: Prosíme ťa, vyslyš nás
ZÁVER A MODLITBA PÁNA
Stojíme
Hlavný celebrant: A teraz posilnime svoje prosby a prednesme Bohu tú
modlitbu, ktorú nás naučil sám Pán Ježiš Kristus.

Zbor katedrálny - ľud: Otče náš, ktorý si v 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 vinníkom svojim. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás
zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.
ZNAK POKOJA
Liturg Pravosl.c. Výzvu povie voľne a zakončí slovami: Dajte si znak
pokoja.
Zhromaždenie: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.
Stojíme
SPEV - ZNAK POKOJA Zbor katedrálny
Velebte, národy, nášho Boha a rozhlasujte jeho chválu; on dal život našej
duši a chráni naše nohy pred pádom. (Ž 65, 8.9. Ž 65, 20.)
Stojíme
POŽEHNANIE
Ceremonár: Prijmite slávnostné požehnanie.
Arcibiskup: Nech je zvelebené meno Pánovo.
Zhromaždenie: Od tohto času až na veky.
Arcibiskup: Naša pomoc v mene Pánovom
Zhromaždenie: Ktorý stvoril nebo i zem.
Arcibiskup: Nech vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý
Zhromaždenie: Amen.
Ceremonár: Iďte v mene Božom.
Zhromaždenie: Bohu vďaka.
ODCHOD
Stojíme
Zborový spev Celebranti odchádzajú
Dva spevy - ľubovoľná téma, Zbor katedrálny a Zbor ev.a.v.c.

