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GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SVETI TRIJE KRALJI
Enota VI/4, str. 108–110
1. Ob jaslicah si zavrti pesem Majhen deček in ob tem razmišljaj, kaj bi ti sam lahko
prinesel Jezusu.
Slovensko besedilo:
Majhen deček, parapapapam, počasti detece,
ponesi v jaslice mu bele ovčice.
Naj v veselje bo Jezusu.
Saj nič nimam, na svetu tem sem sam,
vse, kar lahko mu dam, je, da mu zaigram.
Naj v veselje bo Jezusu.
Majhen deček na boben zaigra,
Odmeva pesmica na čast zveličarja.
Naj v veselje bo Jezusu.
2. GOSPODOVO RAZGLAŠENJE ALI PRAZNIK SVETIH TREH KRALJEV
Oglej si zgodbo o tem, kako so trije modri obiskali Novorojenega: video posnetek ali
pa malo daljšo risanko (vklopi podnaslove in jih nastavi na slovenski jezik – še bolje pa
je, če si jo pogledaš skupaj s starši). Zgodba o obisku modrih z vzhoda je nadaljevanje
božične zgodbe – hkrati pa je večer pred praznikom Gospodovega razglašenja (oz. kot
mu ljudsko rečemo sveti trije kralji) tretji sveti večer (prvi je večer pred božičem,
drugi na silvestrovo). Tudi takrat smo kristjani povabljeni, da blagoslovimo svoj dom.
3. V učeniku na strani 109 naredi nalogo – nariši strip, kako bi svetu oznanil novico o
Jezusovem rojstvu.
4. S pomočjo besedila v učbeniku na strani 108 in z zanimivostmi spodaj reši
križanko.
5. Si vedel/a, da …
… je obisk modrih omenjen samo v Matejevem evangeliju?
… Sveto pismo ne govori o kraljih, ampak o modrih z
Vzhoda?
… tudi njihovo število ni nikjer omenjeno? Da so bili trije,
sklepajo iz števila daril, ki so jih prinesli (zlato, kadilo, mira).
Obstajajo stare podobe iz Sirije, kjer jih je upodobljenih
sedem ali celo dvanajst.
… da nikjer v Svetem pismu niso omenjena njihova imena?
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… so imena, pod katerimi jih poznamo, iz 6. stoletja? Gašper,
Miha, Boltežar, pri čemer naj bi bil Gašper Azijec, Miha
(Melhior) Evropejec in Boltežar Etiopijec. Zaradi tega je eden
navadno temne polti.
… se prazniku svetih treh kraljev reče tudi Gospodovo
razglašenje ali epifanija (razglasitev)?
… v Italiji na predvečer praznika otroke obdaruje dobra žena
Befana (popačeno iz epifanija), ki naj bi kraljem pomagala
poiskati pot?
… na predvečer praznika na vrata hiš vernikov napišemo
napis G+M+B (po začetnicah imen), poleg njih pa letnico
tekočega leta. Različica tega napisa se glasi C+M+B, kar so
kratice latinskega stavka: Christus mansionem benedicat
(Kristus naj blagoslovi to domovanje).
… naj bi njihovi ostanki bili varovani v katedrali v Kölnu, ki jim
je tudi posvečena?
… je bil poklon kraljev najljubši krščanski motiv v 4. in 5.
stoletju (najdemo ga na mnogih sarkofagih tistega časa)?
… trije kralji niso bili prišli takoj po Jezusovem rojstvu, ampak
ko je Jezus bil že večji (Herod je dal pobiti fantke do drugega
leta starosti)?

6. Domača naloga: Skupaj s starši blagoslovite dom na tretji sveti večer (5. januarja)
in postavite v jaslice figure treh kraljev.
BLAGOSLOV DOMA NA TRETJI SVETI VEČER
(po predlogi na strani 61).
Zbiranje: Družina se zbere pri jaslicah, kjer je posodica z blagoslovljeno vodo in kreda.
Otroci prižgejo luči na božičnem drevesu ali svečo pri jaslicah.
Pesem: Zapojejo eno do božičnih pesmi ali poslušajo primerno božično glasbo.
Branje: Nekdo od članov družine prebere odlomek iz Svetega pisma (Mt 2,1-12).
Berilo iz svetega evangelija po Mateju.
Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z
Vzhoda v Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo
namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« Ko je kralj Herod to
slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in
pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: »V
Betlehemu v Judeji, kajti takóle je pisano po preroku: In ti, Betlehem, dežela Judova,
nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo
pasel moje ljudstvo Izraela.« Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno
poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel:
»Pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu
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pojdem tudi jaz poklonit!« Po kraljevih 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 razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z
Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu
darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k
Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.
Božja beseda.
Vsi: Bogu hvala.
Blagoslovilna molitev (moli eden od staršev):
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.
Vsi: Amen.
Kropljenje: Nato oče ali mati pokropita hišo (stanovanje) z blagoslovljeno vodo in če
je mogoče jo tudi pokadita s kadilom. Vmes lahko molimo ali pa pojemo kakšno
pesem. Po obhodu hiše (stanovanja) se ustavimo pri vhodnih vratih, na katera
napišemo s kredo: 20 G + M + B 21 (letnica). Pri tem oče ali mati prosi: Kristus,
blagoslovi to hišo (stanovanje) in vse, ki v njej prebivamo. Amen.
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