SKUPAJ IN Z NJIM
Družina na 3. sveti večer
Pripravil Slovenski katehetski urad

D ru ž in sko mol itve n o bo go slu žj e

Pripomočki:
- blagoslovljena voda,
- posoda za kadilo, oglje, kadilo,
- kreda,
- figurice svetih treh kraljev,
- zvezda repatica.
Naredimo zvezdo iz papirja.
Predlagane pesmi:
- Zvezda nad puščavo,
- Na kamelah jezdijo,
- Tam stoji pa hlevček.

P O TEK

Družina se zbere ob jaslicah. Določijo tistega, ki bo dal figure kraljev v jaslice, voditelja
bogoslužja in bralca, tistega, ki bo hišo (stanovanje) blagoslavljal z vodo, kadilom in tistega,
ki bo na vrata pisal znamenja trikraljevskega blagoslova: 20+G+M+B+21.
Voditelj

Za začetek zapojmo pesem o svetih treh kraljih.

Vsi

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Voditelj

Sedaj bomo prisluhnili pripovedi o obisku svetih treh kraljev v
Betlehemu. Povabim tistega, ki ima figurice zvezde in treh kraljev, da
jih bo med branjem postavil na njihovo mesto v jaslice.
Iz evangelija po Mateju (2,1-12)
Ko je bil Jezus rôjen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heróda, so prišli
modri z Vzhoda v Jerúzalem in govorili: »Kje je novorojeni judovski
kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu
prišli poklônit.« Ko je kralj Heród to slišal, se je prestrašil in ves
Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva
ter pri njih poizvedoval, kje je rôjen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu
v Judeji, kajti takóle je zapisal prerok: In ti, Betlehem, v deželi Judovi,
nikakor nisi najmanjše med Judovimi vodilnimi mesti; iz tebe bo
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namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.«
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 (postavi zvezdo
nad hlevček). 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.
(figure kraljev postavi v jaslice) In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne
hodijo nazaj k Heródu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.
Sveti trije kralji so bili pokorni Božji besedi. Kaj pa nam naroča današnji
evangelij? Kako bomo mi počastili Jezusa in kaj mu lahko darujemo?
Se pogovarjamo in sklenemo, da bomo katero od svojih igrač, stvari,
oblačila … darovali potrebnim.
Zmolimo sedaj očenaš in se pripravimo, da bomo šli blagoslovit hišo
(stanovanje).
Moli očenaš naprej.
Oblikujemo sprevod: tisti, ki je prej postavil zvezdo v jaslice, jo sedaj
previdno vzame in je prvi v sprevodu, on odpira vrata, za njim gre tisti,
ki ima blagoslovljeno vodo, nato tisti s kadilnico (kadilom) in tisti, ki bo
pisal blagoslov na vrata. Med blagoslavljanjem molimo veseli del
rožnega venca »ki si ga, Devica, od Svetega Duha spočela«.
Ob koncu blagoslova se ponovno zberemo pri jaslicah, dokončamo
molitev in pojemo božične pesmi.
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