
BOŽIČNICA 2007 
Božični prizor na začetku polnočnice, ki je bila izvedena v Ožbaltu in na Kapli dne 

24.12.2007. Avtor prizora: Igor Glasenčnik, župnik in naddekan 

 
 
Cerkev naj bo popolnoma v temi, le večna lučka sveti. 
V kratkem božičnem prizoru nastopa pet oseb. Lahko so pet članska družina ali člani ŽPS: 
Eden nosi ovčko, drugi Marijo, tretji Jožefa, četrti Jezuščka, peti pa je bralec pri mikrofonu in naj bo 
skrit, naj ga ne vidijo) 
Ko vstopijo v cerkev rahlo pozvonijo in začne se pesem vseh:  
SVETA NOČ, BLAŽENA NOČ. 
 
Prostor v pred jaslicami rahlo osvetlimo, da se vidi polaganje kipcev) 
 
Ko je pesem odpeta, bralec prične z branjem besedila: počasi in skrbno, s srcem: 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bralec: Dragi prijatelji. 
Zapeli smo najlepšo božično pesem: Sveta noč, blažena noč. Zapeli smo jo v popolni 
temi, in sicer zato da bi se kasneje zavedli kaj pomeni luč. 
Verjamem da smo svoja srca uglasili na nocojšnji dogodek.  
 
(tišina) 
 
Bralec:Najprej bomo simbolično položili v jaslice figurico ovčke. (trenutek tišine) 
Jezus je v svojem oznanjevanju dejal, da je On pastir mi pa ovce. Želeli bi biti tako 
vedno v njegovi bližini. Zato naj bo ta ovčka podoba slehernega izmed nas, ki je 
nocoj navzoč pri tej polnočni maši. Da bi prihod Jezusa, razumeli in potem ponesli v 
svet njegovo sporočilo ljubezni. 
 
(tišina) 
 
Bralec:Sedaj bomo položili v jaslice najprej kipec Marije: (trenutek tišine) 
Ona je bila tista vez med Bogom in človekom, da se je lahko božji Sin učlovečil, 
postal eden izmed nas. Hvala ti Marija za tvoj izjemen dar. Darovala si sebe, da si 
nas je lahko Bog Oče obdaroval s svojim Sinom. 
 
(tišina) 
 
Bralec: Položimo še kipec svetega Jožefa. (trenutek tišine).  
On je bil tisti, ki je s svojim odločnim dejanjem pripomogel k temu, da se je božji Sin 
rodil v družini. Zato je sv. Jožef varuh družin. Odpovedal se je sebi, da je lahko služil 
Bogu in danes služi skupnosti, sveti Cerkvi. 
 
(tišina) 
 
Bralec: Kot zadnjega pa bomo položili kipec Jezusa. (trenutek tišine) 
Bi ob tem sploh še kaj rekli? Mislim da ni potrebno, ker vemo, kaj je Jezus s svojim 
prihodom prinesel na svet. Dejal je: »Jaz sem luč sveta, kdor bo hodil za menoj, ne 
bo hodil v temi, ampak bo imel luč življenja«. Zato bomo sedaj prižgali vse luči v 
cerkvi. Predvsem pa prižgimo svoje srce ob plamenu Jezusove ljubezni. Jezus je tu, 
med nami, za nas. 
 



(prižgemo vse luči v cerkvi in osvetlimo jaslice) 
Nato zadoni pesem PRIŠLA JE NOČ, medtem duhovnik pokadi oltar in jaslice…. 
Nato je maša kot običajno…….. 
Po končani maši in darovanju okrog oltarja pa teh petih deli pri jaslicah iskrice, ki jih 
prižigajo pri betlehemskem ognju in ponesejo iz cerkve med ljudi. Kar jih je več, jih 
razdelijo ljudem.  


