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Božičnica 

 

Cilji:  

- umiriti in pripraviti se na obhajanje praznične svete maše na sveti večer; 

- spodbuditi k premišljevanju o skrivnosti učlovečenja in dogodkih ob Jezusovem rojstvu; 

- moliti v občestvu. 

 

Oznanilo: svetopisemski odlomki so vzeti iz Lk 1 in 2 

   

Predlagane pesmi:  

- Poslušajte vsi ljudje, 

- Zdaj razsvetljena je noč, 

- Ti, ki si na svet prinesla sonce, 

- Ave, Marija, mi kličemo te, 

- Ko so pastirji ognje prižgali, 

- Slišati je angele, 

- Sveta noč, 

- božične pesmi, ki jih radi pojejo. 

 

Opomba za izvajanje:  

Besedila sodelujoči lahko berejo ali zaigrajo. Priporočljivo je, da jih ne berejo samo otroci. Če 

uprizoritev ni mogoča, si lahko animator/katehet pomaga s projekcijami oseb, berejo 

pa bralci v ozadju. Pesmi naj se v branje vključijo glede na pripravljenost pevcev. 

Animator/katehet naj jih med besedilo uvrsti po svoji presoji. Tam, kjer so posebej 

navedene, je priporočljivo, da se jih res izvede. 

Predviden čas izvajanja: 30 min. 

 

Potek 

 

Uvodna pesem (naj bo adventna) 

 

Angel: Gospod Bog, v nebesih je slišati, da bo na zemlji napočil trenutek. Tisti, z veliko 

začetnico, trenutek, ko bomo vsi utihnili in čakali na odgovor žene, ki je bila izbrana, 

da bo po tvojem neizmernem usmiljenju postala Mati. Gospod Bog, v veliki 

hvaležnosti ti pojemo hvalo in slavo. 

 

Zbor poje odpev iz Slišati je angele ali Svet. 

 

Angel Gabrijel: Gospod Bog, stvarnik nebes in zemlje, v veliki hvaležnosti in z veliko 

ljubeznijo odhajam na zemljo, v mesto, ki si mi ga pokazal: v mesto Nazaret, k devici, 

zaročeni z možem, ki ji je ime Marija. Naj se izpolni, kar zapoveduješ. Amen. 

 

Več angelov: Amen. Hvala in slava, modrost in zahvala, čast in oblast in moč našemu Bogu 

na veke vekov. Amen. 
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Pesem 

Angel Gabrijel pri Mariji: Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj! Ne boj se, 

Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime 

Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol 

njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu 

kraljestvu ne bo konca.  

 

Marija: Kako se bo to zgodilo, ko ne živim z možem? 

 

Angel Gabrijel: Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi 

Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je 

spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitna. Bogu 

namreč ni nič nemogoče. 

 

Marija: Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi! 

 

Pesem 

 

Jožef: Marija, oprosti … Ko sem videl, da pričakuješ otroka, sem se ustrašil. Nisem te hotel 

osramotiti, ker te imam rad. Nisem vedel, kaj naj naredim. Zelo me je skrbelo. Molil 

sem, drugega nisem znal narediti. In v molitvi sem zaspal in sanjal. V sanjah se mi je 

prikazal angel, ki mi je povedal, da je otrok, ki se bo rodil, Božji. Da je Božji Sin, 

maziljenec, luč narodov in rešitelj vse zemlje. Ne bojim se več, vzeti te k sebi. Pridi! 

Skupaj bova premagala vse težave in nadloge. Prva bo ta, da bova morala v Betlehem. 

Toda, kaj bi skrbela. Bog bo poskrbel! 

 

Bralec: Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo 

prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, 

vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v 

Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi 

se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. A v celem mestu zanju ni bilo 

prostora. 

 

Pesem Poslušajte vsi ljudje 

 

Angeli: Ne bojte se! Glejte, oznanjamo vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se 

vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v 

znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli. 

 

Pesem Slišati je angele 

 

Pastir 1: Prijatelji, pojdimo gledat! 

Pastir 2: Ne moremo samo gledati, gotovo kaj potrebujejo! Nesem jim malce mleka! 
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Pastir 3: Nesem jim ovco – ogrela bo Otroka, če je res položen v jasli! 

Pastir 4: Oh, dajmo, hitro … Mesija, Odrešenik, ki ga čakamo že tisoč let! Kako smo lahko 

srečni, da smo danes in sedaj tukaj. Tecimo! Hitrooooo!  

 

Pesem 

 

Tišina in prizor: Jezus v jaslih, Marija in Jožef ter pastirji, ki v tišini častijo Otroka 

 

Bralec: Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so 

povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili 

temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih 

premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, 

kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno. 

 

Tišina, nato pesem Sveta noč 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


