POŽEHNANIE DOMU
(V období Zjavenia Pána)
K.:
K.:

Pokoj tomuto domu a všetkým čo v ňom bývajú.
Slávime svätý deň ozdobený troma zázrakmi: dnes
priviedla hviezda mudrcov k jasliam; dnes sa z vody stalo
víno na svadbe; dnes sa dal Kristus Jánovi pokrstiť v
Jordáne, aby nás spasil, aleluja.
Alebo:

Keď mudrci uvideli hviezdu, povedali si: Toto je znamenie
veľkého Kráľa; poďme, vyhľadáme ho a dáme mu dary:
zlato, kadidlo a myrhu.

Čítanie Božieho slova
= Čítanie zo svätého evanjelia
Mt 2, 1. 10-11
podľa Matúša
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil
Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa; hviezda, ktorú
videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo
dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmieme sa zaradovali. Vošli do domu a
uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom
otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Počuli sme slovo Pánovo.

Modlitba požehnania
K.:
Ľ.:

Naša pomoc v mene Pánovom.
Ktorý stvoril nebo a zem.

(Ak sa požehnáva voda)

K.:

Modlime sa:
Všemohúci Bože, ty si stvoril vodu ako prvok
života.Tvoj Syn sa pre naše hriechy dal pokrstiť vo
vlnách Jordána, a tak posvätil vodu. Aj nás si urobil

Ľ.:

svojimi deťmi vo vode krstu. Požehnaj = túto vodu
silou Ducha Svätého. Daj, nech sa stane všetkým, ktorí
si ňou kropia príbytok, znakom tvojej moci a blízkosti.
Skrze Krista nášho Pána.
Amen.

(Ak sa požehnáva aj soľ)

K.:
K.:

Ľ.:

Modlime sa:
Všemohúci Bože, prosíme ťa: požehnaj = túto soľ.
Svojmu prorokovi Elizeovi si ju kázal nasypať do
prameňa, aby vode vrátila blahodarnú silu. Aj my
sypeme soľ do vody a prosíme ťa, aby nás pokropenie
touto vodou oslobodilo od nepriateľských útokov a
pomohlo nám žiť pod stálou ochranou Ducha Svätého.
Skrze Krista nášho Pána.
Amen.

(Kňaz mlčky sype soľ do vody)
(Ak sa požehnáva aj krieda)

K.:
K.:

Ľ.:

Modlime sa:
Dobrotivý Bože, požehnaj = túto kriedu, ktorou
urobíme znak nad vchodom do našich domov
(príbytkov); daj, nech nezabudneme, že celý náš život
patrí tomu, ktorý nás na tomto znaku vykúpil. O to ťa
prosíme skrze Krista nášho Pána.
Amen.

(Ak sa požehnáva aj tymian)

K.:
K.:

Modlime sa:
Pane, náš Bože, požehnaj = toto kadidlo, ktoré
zapaľujeme pri spomienke na dary mudrcov od
východu; urob ho Znakom tvojho požehnania, keď
preniká naše príbytky, a z našich domovov utvor miesta
bratskej lásky a pokoja. Skrze Krista nášho Pána.

(Kňaz pokropí kriedu a tymian posvätenou vodou).

K.: Modlime sa:
K.: Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje
deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna.
Posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našich
rodinách žili vo svornosti a láske. Bože, chráň tento dom
pred zlom a hriechom, požehnaj ho s i všetkých, Čo v ňom
bývajú, aby ti ako domáca cirkev prinášali duchovné
obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby.
Skrze Krista nášho Pána.
Kňaz pokropí dom a prítomných svätenou vodou a ak používa kadidlo
incenzuje. Potom on alebo niekto iný napíše na horné veraje dvier začiatočné
písmená troch mudrcov (G + M + B) a pred meno G prvé dve Čísla letopočtu
a za písmeno B druhé dve Čísla letopočtu.

Prosby
Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v Kristovom mene, tam
je Kristus medzi nimi Spolu s ním teda prednesme svoje
prosby nebeskému Otcovi.
1.

Nebeský Otče, zachovaj všetkých, čo v tomto dome
bývajú, v zdraví a milosti, v pokoji, v čistote a vo
vďačností.

Ľ.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

2.

Posilňuj našu vieru, upevňuj našu nádej a zveľaďuj
našu lásku k tebe.
Daj, aby sme sa navzájom znášali a odpúšťali si, ako
nám káže náš Pán Ježiš Kristus.
Udeľ našim zosnulým príbuzným večnú radosť
v nebeskom domove.

3.
4.

K.:
Ľ.:
K.:
Ľ.:
K.:
Ľ.:
K.:
Ľ.:

A teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:
Otče náš...
Dajte si znak pokoja
Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.
Pán s vami.
I s duchom tvojím.
Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn = i Duch Svätý.
Amen.

