V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Dnes si pripomíname Zjavenie Krista Pána mudrcom. Práve k Nemu ich
priviedla betlehemská hviezda. Vypočujme si spoločne príbeh z Evanjelia podľa
Matúša:
Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa,
mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: Kde je ten narodený
kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu
pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem.
Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde
sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu: v judskom Betleheme, lebo tak píše
prorok: A ty, Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi
vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pásť
môj ľud izraelský. Nato Herodes sa ich povypytoval na čas, kedy sa zjavila
hviezda. A keď ich posielal do Betlehema, povedal: Choďte, dôkladne sa
prezvedajte o tom dieťatku; a keď Ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja
šiel a poklonil sa Mu. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú
videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo
dieťatko. Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. I vošli do
domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu.
Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha
Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný
umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na
nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i
mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov
odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.
V dnešný deň sa aj my chceme stretnúť s Pánom Ježišom a prežiť radosť so
stretnutia s Ním. Chceme k Nemu prísť a prijať požehnanie pre náš život.

Modlime sa.
Pane Bože, vyznávame, že ak Ty nebuduješ, márna je naša ľudská námaha.
Oslavujeme Ťa za všetku pomoc, ktorú si nám až dosiaľ preukázal, za to, že sa
mohla naplniť naša túžba po vlastnom príbytku. Nech je on miestom, kde budeš
aj Ty prebývať, a to nielen ako hosť pri významných udalostiach, ale ako náš
Priateľ a Pán, ktorý nám bude stále prítomný a z ktorého blízkosti sa nechceme
ani my vzďaľovať. Prosíme, požehnávaj nás, naše vzájomné spolunažívanie.
Buduj si z nás svoj duchovný dom. Žehnaj i tým, ktorí k nám zavítajú ako hostia,
nech aj oni pocítia, že si v našom príbytku prítomný. Daj, aby sme si navzájom
preukazovali lásku a úctu, odpúšťali si a boli k sebe trpezliví. Daj nech
nezabúdame, že máme príbytok večný, nie rukami zhotovený, v nebesiach. Nech
Ti svojím životom, slovom i činom vzdávame česť a chválu, teraz i na veky
vekov. Amen.
Otče náš, ktorý si v nebesiach. Posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje.
Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás
do pokušenia. Ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva
naveky. Amen.
Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i
vždycky i na veky vekov. Amen.
Božie požehnanie nech je s vami, aby vám ukázalo správnu cestu.
Božie požehnanie nech je vedľa vás, aby vás chránilo.
Bože požehnanie nech je za vami, aby vás podporovalo a
podržalo.
Božie požehnanie nech je nad vami, aby na vás dávalo pozor
všade, kam pôjdete.
Božie požehnanie nech je pod vami, aby vás zachytilo, keď
padnete.
Božie požehnanie nech je s vami všetkými,
nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn + i Duch Svätý. Amen.

Zjavenie Krista Pána mudrcom
Tento sviatok sa nazýva aj Epifánia (z gréckeho Επιφάνια), čo doslova znamená
zjavenie. Vychádza z Biblického príbehu (Mt 2, 1-12) o príchode mudrcov
z východu, ktorý na základe pozorovania oblohy uvideli hviezdu, a tá ich doviedla
až k Pánovi Ježišovi.
Slovo Božie nám nehovorí o ich počte ako o Troch
kráľoch. Tradícia ich počet predpokladá z počtu
darov prinesených Dieťatku. Tri prinesené dary zlato, kadidlo a myrha, môžu mať viacero
významov. Najčastejšie to je: zlato - symbol
Kráľa, kadidlo - symbol Pána Boha a myrha symbol utrpenia.
O kráľovskom pôvode mudrcov z Písma Svätého
nevieme. Jedná sa tak o tradíciu, ktorá vychádza z biblických titulov Pána Ježiša ako
Kráľa kráľov, ako to nachádzame napríklad v Žalmoch 72, 11: Nech sa mu klaňajú
všetci králi, nech mu slúžia všetky národy.
V niektorých cirkvách je zvykom počas tohto sviatku požehnávať domy. Počas tejto
príležitosti sú obyvatelia pozvaní k čítaniu Slova Božieho a modlitbám prosiac
o požehnanie do nového roka. Kvôli tomu vás aj my pozývame k spoločným
modlitbám:
za cirkev, aby stála verne a pevne na Božom slove; za učiteľov a pedagógov, aby
mali múdrosť, trpezlivosť, empatiu a autoritu, aby spoločnosť pochopila význam ich
práce; za rodiny, za vzťahy rodičov a detí, za trpezlivosť, za zvládnutie zvýšených
nárokov a sťažených podmienok; za žijúcich osamote, aby vedeli, že Boh je aj
v samote s nimi; za zmierenie bolesti a strachu v rodinách, ktoré už boli vírusom
zasiahnuté; za všetkých našich lekárov, zdravotníkov, aj pacientov a všetkých
zodpovedných, aby mali múdrosť a svedomie; nech láska Pána Ježiša dokáže
v našich vzťahoch spojiť aj také srdcia, ktoré sa už odcudzili a ochladili; za zlomené
srdcia a väčšiu túžbu po Božej blízkosti pre cirkev a veriacich; za uzdravenie
nakazených koronavírusom a za ochranu ich rodín; za br. biskupov, a všetkých
duchovných pastierov, aby boli oporou, povzbudením a požehnaním pre svojich
veriacich; za všetkých našich lekárov, zdravotníkov, aj pacientov, a všetkých
zodpovedných, aby mali múdrosť a svedomie; za otvorené srdcia pre neveriacich
a hľadajúcich ľudí, ktorí majú vážne otázky o živote; aby v rodinách nevzrastalo
domáce násilie.

