
 

A nyní k tobě Otče, voláme, jak nás naučil tvůj Syn: 

Otče náš ... 

 

Prosíme tě, dobrý Bože, ať zde v tomto příbytku působí 

tvé požehnání. Daruj nám radost, lásku a pokoj. Chraň 

nás od hříchu a od všeho zlého. Dej nám podíl na darech 

života a otvírej naše srdce všem, kdo jsou v nouzi. Dej 

ať nikdy nezapomínáme, že naše pozemské obydlí není 

trvalé a že máme směřovat k domovu, který je u tebe v 

nebi, v plnosti lásky  a života, kde žiješ a vládneš na 

věky. Amen 

 

Obydlí můžeme nyní na znamení posvětitelského Božího 

působení pokropit svěcenou vodou. A nad dveře příbytku 

křídou napsat  K+M+B+letopočet  

se slovy: Kristus ať žehná tomuto příbytku. 

 

K = Kristus  nebo C = Christos 

M = (z latiny) mansionem = obydlí 

B = (z latiny) benedicat = ať žehná 

 

 

 

Na závěr se může zazpívat nějaká píseň, např. 

z Kancionálu č. 219: Jdou zástupy věrných 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Slova svatého evangelia podle Matouše  (Mt 2,1-12) 

Když se Ježíš narodil V Betlémě v Judsku za časů krále 

Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali 

se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme 

jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli 

poklonit."  

     Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý 

Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z 

lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.  

Řekli mu,: "V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u 

proroka: "A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec 

nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe 

vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému 

lidu."  

     Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se 

jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je 

do Betléma a řekl: "Jděte a důkladně se na to dítě 

vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já 

přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu.  

     A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před 

nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile 

uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. 

Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, 

padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a 

obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.  

     Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už 

nevraceli, proto se vrátili jinou cestou do své země. 

 

"TŘÍKRÁLOVÉ"ŽEHNÁNÍ PŘÍBYTKU 

NA POČÁTKU NOVÉHO ROKU 

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 
 

Bože, náš Otče, děkujeme Ti za Tvou lásku k nám a 

za všechno dobré, co jsme doposud dostali. Odpusť 

nám naši malou vděčnost i naše slabosti. 

 Pane, smiluj se! 

Pane, z lásky k nám ses stal člověkem a přebývals´ 

v rodině Marie a Josefa. Naplň svou přítomností  

i náš byt  (dům) 

 Pane, smiluj se! 

Duchu svatý, Posvětiteli, posvěť i toto místo kde 

žijeme a naplň svou láskou a pokojem naše nitro. 

 Pane, smiluj se! 

 
 

 

Myšlenka: 

Betlémem, kde se má zrodit Spasitel je i náš 

příbytek a naše nitro. Možná si to ani 

neuvědomujeme a jsme podobně jako zákoníci 

lhostejní vůči Kristově přítomnosti mezi námi. 

Anebo se pokládáme za příliš malé a bezvýznamné. 

Přesto nás hvězda víry vede k objevování skryté 

přítomnosti Krista mezi námi. Najdeme ho tehdy, 

skloníme-li před ním svůj život, svou pýchu. 

Najdeme ho tehdy, když správně oceníme význam 

rodinného společenství. Najdeme ho tehdy, když 

jakýmkoliv láskyplným způsobem  přijmeme do 

srdce své (či jiné) děti.  

Kéž jsme mu pak i my ochotni přinést své dary:zlato 

-  lásku v pomoci bližním, kadidlo - čas věnovaný 

modlitbě a myrhu - připravenost nést těžkosti. 
 

Prosme Pána ať zůstává uprostřed nás, ať v nás živí 

vzájemnou lásku a podílí se na všem co bude v 

tomto roce v našem životě radostného i obtížného. 

- Tys posvětil rodinný život, přebývej zde s námi, 

buď naším hostem i svrchovaným Pánem. 

- Dej ať zde tvoříme ve víře a lásce spolu a také ve 

společenství se všemi svými bratry a sestrami 

příbytek tvého Ducha. 

- Ty jsi neměl, kam bys hlavu složil, a ve své 

chudobě jsi byl odkázán na pohostinství přátel; 

nauč nás pomáhat ti ve všech bližních, kteří jsou v 

nouzi a nemají kde bydlet. 
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