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Praznik Gospodovega razglašenja se v zahodni tradiciji imenuje tudi
praznik sv. treh kraljev, s čimer je izraženo vsebinsko dopolnjevanje.
Trije kralji (trije modri) podajajo bolj nazorno in živo predstavo o častilcih
iz poganskih krajev, ki so prišli pozdravit in molit novorojenega
Odrešenika. 

Praznik so poleg 25. decembra (božič, praznik Jezusovega rojstva) uvedli
na začetku četrtega stoletja in sicer najprej na Vzhodu in nato še na
Zahodu. Z besedo epifanija so začeli označevati predvsem prihod modrih
z Jutrovega (Vzhoda), saj pomeni prikazanje oz. razglašenje. Obisk modrih
je opisan v Matejevem evangeliju (prim. Mt 2,1–12). 

Pisec omenjenega evangelija ne navaja števila oseb, pač pa pravi, da so
prinesli trojen dar: zlato, kadilo ter miro in od tod tudi sklep, da so bili
darovalci trije. Njihova imena v evangeliju niso zapisana, v različnih
inačicah pa so znana iz treh legend. Imena iz zadnje so se razširila na
Zahodu in se glasijo: Gašper, Miha in Boltežar. Jezus se je najprej
razodel pastirjem, nato pa kljub svojemu uboštvu in nebogljenosti tudi
trem zastopnikom poganskih narodov. Modri so namreč že v prvi Cerkvi
veljali za predstavnike poganskega sveta, saj so bili v njih na nek način h
Kristusu pritegnjeni vsi narodi zemlje. To pomeni tudi začetek
misijonskega poslanstva Cerkve. 

Modre je po izročilu in svetopisemskem besedilu vodila zvezda, ki jih je
privedla k Jezusu. Jezusa so molili in ga priznali za mesijanskega kralja ter
ga »razglasili« med svojimi rojaki. Večer pred praznikom je po izročilu to
tretji sveti večer, prvi je pred božičem, drugi pa na silvestrovo pred
novim letom, zato je na Slovenskem v navadi kropljenje z blagoslovljeno
vodo in kajenje s kadilom po vseh prostorih hiše, na vhodna vrata pa se
napiše začetnice imen treh kraljev z letnico novega leta: 
20 + G + M + B + 21 

Gospodovo razglašenje 

Pomen kadila 
Stara slovenska navada je, da
za praznik treh kraljev
pokadimo naše domove s
kadilom in jih pokropimo z
blagoslovljeno vodo. Ker je vonj
kadila neviden in neotipljiv, je
znamenje nevsakdanjega,
onstranskega. Opozarja nas na
prisotnost svetega, na Boga. Ko
kadilo gori, širi okrog sebe
prijeten vonj, pri tem pa izginja.
To je za nas vabilo, da bi tudi mi
širili okrog sebe prijeten vonj
dobrih del, ne da bi sebe
postavljali v ospredje.

Pomen blagoslovljene vode 
Blagoslovljena voda, s katero
bomo pokropili domove, nas
naj spominja Jezusovega in
našega krsta ter obljub, danih
pri krstu.

Pomen krede 
Ko bomo na vrata svojega
doma zapisali kratice: G + M + B
in letnico, mislimo na to, da to
niso samo začetnice imen treh
modrih, ampak tudi začetnice
latinskih imen: Christus
Mansionem Benedicat, kar
pomeni: Kristus, blagoslovi to
hišo.

Vir: https://katoliska-cerkev.si/praznik-gospodovega-
razglasenja



BLAGOSLOV DOMA
NA PRAZNIK SVETIH
TREH KRALJEV 
Družina se zbere pri mizi, na kateri imamo križ, prižgano svečo, blagoslovljeno
vodo in zrnca kadila. Bogoslužje pričnemo z znamenjem križa.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Amen,

Oče ali mama nato moli molitev:  
Vsemogočni Bog, praznujemo dan,
ki je zaznamovan s tremi velikimi deli: Modri se po dolgem iskanju poklonijo
Jezusu, ki ga pri krstu v Jordanu razodeneš kot svojega Sina, Jezus napravi v
Kani prvi čudež. Hvala ti, o Bog, za vse te skrivnosti. Prosimo te, naj nas
današnji praznik utrdi v veri in poveže v ljubezni.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen 

Nato preberemo Božjo besedo
Berilo iz pisma apostola Pavla učencu Titu (3, 4-7).

Bratje in sestre, ko sta se razodeli dobrota in človekoljubnost Boga, našega
odrešenika, nas je odrešil, a ne zaradi pravičnih del, ki bi jih bili storili mi,
marveč iz svojega usmiljenja, ko nas je v kopeli prerodil in prenovil po
Svetem Duhu. Tega je po našem odrešeniku Jezusu Kristusu obilno izlil na
nas, da bi bili po njegovi milosti opravičeni in bi postali dediči večnega
življenja, v katerega upamo.

To je božja Božja beseda. 
Bogu hvala.

Blagoslovna molitev:
Dobri Oče, rojstvo tvojega Sina nam je vlilo novih moči za vsakdanje
življenje. Z zaupanjem zremo v prihodnost,
saj verujemo, da nas spremlja tvoja ljubeča roka. Prosimo te, blagoslovi nas
in naš dom, da bo naša vera trdna in močna, naša srca pa odprta vsem, ki
nas potrebujejo.

To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Oče ali mama pokadita in z blagoslovljeno vodo pokropita hišo oziroma
stanovanje.

Za konec lahko zapojemo katero od božičnih pesmi.
www.kateheza.com


