Viete čo znamená tento nápis na dome?
20 – C + M + B – 22
A viete aký bol historický príbeh Gašpara, Melichara a Baltazára?
Traja králi v skutočnosti boli TRAJA MUDRCI. Podľa legendy prišli
do Betlehema jeden na koni, druhý na ťave a tretí na slonovi. Tým sa chcelo
zvýrazniť že každý prišiel z inej časti sveta. Cestu im spoločne ukázala
hviezda, ktorá oznamovala narodenie Božieho syna. Jeden z mudrcov bol zo
severu, druhý z juhu a tretí pravdepodobne z Indie. Každý z nich doniesol
Spasiteľovi sveta svoj dar a tým mu vzdal poklonu.
Dary boli v tej dobe veľmi vzácne, išlo o zlato, kadidlo a myrhu.
(Kadidlo a myrha sú vyschnutou živicou zo vzácnych stromov BOSWELLIA
SACRA rastúcich v polopúštnych oblastiach Ománu, Etiópie a Arábie.
Obsahujú liečivé látky, ktoré v staroveku mali väčšiu hodnotu ako zlato;
dokonca sa kadidlo používalo aj ako platidlo). Príchodom troch kráľov bolo
oznámené pohanským národom, že sa narodil MESIÁŠ - SPASITEĽ SVETA.
Dary mudrcov pomohli najmä Jozefovi a Márii s Dieťaťom na rýchlu
cestu do Egypta, kde utiekli pred nemilosrdným kráľom Herodesom. Bol to
on, čo nariadil, aby zavraždil všetky novorodeniatka v Betleheme a na jeho
okolí, lebo sa obával, že príde o moc keď sa od mudrcov dozvedel, že na svet
prišiel Spasiteľ s Božským pôvodom.
Slávnosť Zjavenia Pána (ľudovo) Troch kráľov patrí k najstarším
kresťanským sviatkom, ktorá sa v Ríme slávila už v 3. storočí. Neskôr v 12.
storočí na parížskej univerzite Sorbone týchto troch mudrcov premenovali na
kráľov a vymysleli im aj mená – Gašpar (Caspar), Melichar (Melchior) a
Balthazár. V súčasnosti sa 6. januára pri svätých omšiach požehnáva tzv.
trojkráľová voda, soľ, krieda a tymián. Kňazi v tomto čase chodia na Koledu k
veriacim, kde ich príbytky požehnávajú sv. vodou a kadidlom. Kňaz sa pritom
modlí spolu s domácimi, na dvere napíše požehnanou kriedou nový letopočet
a písmená 20-C+M+B-22, čo značí Christus Mansionem Benedicat – Kristus
nech žehná tento dom.
Možno viete, možno nie, ale traja králi majú uložené svoje pozostatky
v svetoznámej Kolínskej katedrále, kde ich v roku 1164 dostal darom Fridrich
Barbarosa z Milána. Predtým boli ich relikvie uložené v Carihrade.

POŽEHNANIE PRÍBYTKU V OBDOBÍ ZJAVENIA PÁNA
BEZ ÚČASTI KŇAZA
Na začiatku požehnania sa môže zaspievať vianočná pieseň – koleda.
Potom ten, kto vedie modlitbu požehnania sa spolu s ostatnými
prežehná, pričom hovorí:

V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého. Ostatní: Amen.
Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú, a čo sem
prichádzajú. Ježišovo svetlo lásky nech vstúpi do našich
sŕdc, myslí a vzťahov. Dnešný deň si pripomíname udalosť
keď mudrci od východu uvideli hviezdu. Veľmi sa zaradovali
a povedali si: Toto je znamenie veľkého Kráľa; poďme,
vyhľadáme ho a dáme mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“
EVANJELIUM Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
„Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme
narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa;
hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa
zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu,
nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s
Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom
otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a
myrhu. Počuli sme slovo Pánovo.
Ostatní odpovedia: Chvála tebe, Kriste.

MODLITBA POŽEHNANIA
Modlime sa. Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal
za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna.
Posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej
rodine žili vo svornosti a láske.

BOŽE, MILOSTIVO POŽEHNAJ + A OCHRAŇUJ TENTO
PRÍBYTOK PRED AKÝMKOĽVEK ZLOM A HRIECHOM.
POŽEHNAJ I NÁS VŠETKÝCH, ČO V ŇOM BÝVAME, ABY
SME TI AKO DOMÁCA CIRKEV PRINÁŠALI DUCHOVNÉ
OBETE: ZLATO LÁSKY, MYRHU UTRPENIA A KADIDLO
MODLITIEB. SKRZE KRISTA, NÁŠHO PÁNA.
Ostatní odpovedia: Amen.

SPOLOČNÉ MODLITBY – PROSBY
Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v Kristovom mene,
tam je Kristus medzi nimi. Spolu s ním teda prednesme svoje
prosby Bohu Otcovi.
1. Bože, zachovaj všetkých, čo v tomto dome bývajú,
v zdraví a milosti, v pokoji, v čistote, vo vzájomnej úcte
a vďačnosti.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
2. Ježišu, Syn Boží, Ty si sa stal človekom, aby sme sa my
mohli stať Božími deťmi; posilňuj našu vieru, upevňuj
našu nádej a zveľaďuj našu lásku k Tebe.
3. Pane Bože, daj, aby sme sa navzájom znášali v láske
a odpúšťali si, ako nám v Evanjeliu káže Tvoj milovaný
Syn a náš Pán, Ježiš Kristus.
4. Milosrdný Bože, prijmi k sebe do neba duše našich
zosnulých z rodiny i všetkých príbuzných a známych,
ktorí zomreli na následky staroby, alebo choroby.
A teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán, Ježiš Kristus:
Otče náš... a pozdravme aj našu nebeskú Matku, Pannu
Máriu: Zdravas´ Mária...

POKROPENIE SVÄTENOU VODOU
Ten, kto vedie obrad prežehná sa so svätenou vodou a následne
pokropí príbytok a všetkých prítomných, pričom sa všetci prežehnajú.
Potom on, alebo niekto iný napíše na horné veraje dverí, alebo na
samotné vchodové dvere začiatočné písmená C+M+B a pred meno C
prvé dve čísla letopočtu 20 a za písmeno B druhé dve čísla 22. Ak je
pripravený žeravý uhlík a máme doma aj zrnká tymiánu, môže sa na
pamiatku príchodu Troch sv. Kráľov zapáliť aj vonné kadidlo. 😊

ZNAK POKOJA
Po spoločnej modlitbe si prítomní na výzvu: Dajme si znak pokoja
podajú ruky pričom navzájom povedia:

Pokoj a bratská láska, nech je medzi nami.
ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE
Potom ten, kto vedie obrad udelí každému na čelo znamenie kríža so
slovami: Nech ťa žehná Pán, + nech ťa chráni od Zlého +

a privedie do života + večného.
Odpovie: Amen.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ostatní: Amen.
Na záver sa môže zaspievať nejaká koleda, alebo vianočná pieseň.

