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Priprava: Družina se zbere ob jaslicah. Pripravimo Sveto pismo in posodo z blagoslovljeno vodo. 

Znamenje križa. 

Zapojemo primerno pesem o svetih kraljih, npr. Na kamelah jezdijo/Tam stoji pa hlevček. Med 
petjem v jaslice položimo figure svetih treh kraljev, če tega še nismo storili. 

Pogovor: Že dolgo nismo nikamor potovali, kajne? Ko zremo v jaslice, pa kar naprej kdo potuje. 
Najprej sta potovala Jožef in Marija. Ponovimo, da sta šla iz Nazareta v Betlehem. Pot lahko 
poiščemo tudi na zemljevidu Svete dežele in ugotovimo, da je bila zelo dolga – preko 100 km. 
Potem pa beremo še o dolgem potovanju modrih z vzhoda. Ti so prepotovali veliko daljšo pot. Po 
več mesecih potovanja so se ustavili v Jeruzalemu in mislili, da so na cilju. A v palači ni bilo 
nobenega dojenčka. Palača ni bila pravi cilj. Usmerili so jih do Betlehema, manjšega kraja blizu 
Jeruzalema. Tudi te kraje lahko poiščemo na zemljevidu. Ko so modri končno prišli v Betlehem, 
Jezus ni bil več dojenček. Bil je že pravi malček! Pozorno prisluhnemo opisu dogodka. 

Sveto Pismo: Odpremo Sveto pismo in preberemo odlomek iz Matejevega evangelija: Mt 2, 7-12. 

Tedaj je Heród skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, kdaj se jim je prikazala 
zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno poizvédite o detetu. Ko ga 
najdete, mi sporočíte, da se mu pojdem tudi jaz poklônit!« Po králjevih besedah so se modri 
odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, 
kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselíli. Stopíli so v hišo in zagledali dete z 
Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastíli. Odprli so svoje zaklade in mu darovali 
zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Heródu, so se po drugi 
poti vrnili v svojo deželo. 

Razlaga: Ponovimo, kaj so modri prinesli Jezusu. To so bila dragocena darila. Modri so namreč 
novemu kralju želeli podariti nekaj, česar je kralj resnično vreden. Nato obnovimo, kako so modri 
počastili Jezusa. Padli so predenj - pred otroka s kraljevim dostojanstvom. Imamo tudi mi kakšno 
posebno dostojanstvo? Seveda! Imamo dostojanstvo Božjih otrok, ki smo ga prejeli pri krstu. To je 
zelo pomembno dostojanstvo. Takrat smo prejeli tudi kraljevsko službo. To seveda ne pomeni, da 

GOSPODOVO  RAZGLAŠENJE 



mora kdo pasti pred nas na kolena. Pomeni pa, da smo izredno vredni v Božjih očeh; da lahko 
gospodujemo sebi in vladamo kraljestvu v svojem srcu.  

Molitev: Ker nam je bila zaupana kraljevska služba, se priporočimo novorojenemu Kralju, da bi 
dobro gospodovali svojemu srcu in bi tam rastlo Božje kraljestvo. 

Zmolimo molitev O Jezus, blagoslovi me.  

 

Spodbuda: Večer pred današnjim praznikom je tretji sveti večer, ko blagoslavljamo domove. Če 
tega nismo storili včeraj, si danes vzemimo čas, da z blagoslovljeno vodo med petjem in molitvijo 
blagoslovimo vsak prostor v hiši ter hišo pokadimo s kadilom.  

 

 


