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BOŽIČNICA 
(Prvoobhajanci in mladinski zbor – Kamnica, 25. 12. 2007) 

avtor: Natalija Podjavoršek in s. Urša Marinčič 

 

 

OSEBE: 
1. Pastir 1 

2. Pastir 2 

3. Pastir 3 

4. Pastir 4 

5. Pastir 5 

6. Pastir 6 

7. Marija 

8. Jožef 

 

 

 

PRIPOMOČKI: 
1. Dojenček (za Jezusa) 

2. Krava iz kartona 

3. Osel iz kartona 

4. 5 ovc iz kartona 

5. 2 pručki 

6. seno 

7. rožni venec 

8. družabne igre 

9. papirnati robčki 

10. fotografija razreda 

11. torta 

 

 

PRED ZAČETKOM SV. MAŠE: 
 

 

♫          Glej zvezdice Božje migljajo lepo, 

odprto široko je sveto nebo. 

Duhovi nebeški se z raja vrste, 

prepevajo slavo, na zemljo hite. 

 
Med pesmijo prideta pred oltar dva pastirja, gledata v nebo in se pogovarjata … 

PASTIR 1: Kako lepa noč je … 

PASTIR 2: In koliko zvezd je na nebu … 

PASTIR 1: Občutek imam, da se bo to noč zgodilo nekaj posebnega … 

PASTIR 2: Tudi meni se tako zdi. Toda kaj? 

PASTIR 1: O, poglej, pastir Urban iz sosednjega hriba teče k nama. 

PASTIR 2: Urban, kaj pa se je zgodilo, da tako tečeš? So ti ovce ušle ali si kakšno prikazen 

videl? 

PASTIR 3: Verjela ali ne, res sem videl nekaj neverjetnega! Angela sem videl na nebu, čisto 

pravega angela! 

PASTIR 1: Angela? Pravega angela?  

PASTIR 2: Zdaj pa samo še reci, da si se z njim tudi pogovarjal … 

PASTIR 3: No, pogovarjal se ravno nisem, sem ga pa slišal. In ne samo jaz, tudi moji 

prijatelji so ga slišali. 

PASTIR 1: In kaj vam je angel rekel? 

PASTIR 3: Povedal nam je, da se je danes v Betlehemu rodil Jezus, Odrešenik sveta. 

PASTIR 2: In kje je zdaj? 

PASTIR 3: V jaslih leži, v nekem hlevu. 

PASTIR 1: Naš Gospod leži v hlevu? 

PASTIR 3: Menda drugje ni bilo prostora Zanj. 
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PASTIR 2: To pa res ni lepo! Takoj moramo k Njemu! Gotovo ga zebe tam v hlevu … 

PASTIR 1: Pa ne samo to, Jezus ima danes rojstni dan in za rojstni dan nihče ne mara biti 

sam. 

PASTIR 3: (Pokliče še druge pastirje.) Pastirji, pridite, nekaj pomembnega se je zgodilo.  

PASTIR 4 in PASTIR 5: (Pastirji pridejo iz vseh strani.) Kaj se je zgodilo? 

PASTIR 1: Jezus se je rodil in to v našem mestu.  

PASTIR 4: Mislim, da sem videl njegova starša. Zvečer sta prišla v mesto in iskala 

prenočišče … Ker pa zanju ni bilo prostora, sta šla v bližnji hlev. Takole je bilo … 

 
Pastirji se umaknejo na stran … 
Medtem ko zbor poje pesem, Jožef in Marija skupaj z duhovnikom in ministranti v sprevodu prihajata po 
cerkvi. Marija v naročju drži dojenčka Jezusa. Usedeta se na pručki pred oltarjem in sta tam celo sv. 
mašo. Le za darovanje vstaneta in se obrneta k oltarju. Okoli njiju je seno, za njima pa osel in krava. 
Ovčke so razporejene okoli … 

 

♫                   Poslušajte vse ljudje, sveti Jožef v mesto gre. 

Sveti Jožef in Marija gresta v mesto Betlehem. 
 

Ko pa v mesto prideta, prenočišča iščeta. 

»Oj, ti mesto betlehemsko, da nas nočeš prenočit.« 
 

Ko pa iz mesta prideta, bajtico zagledata. 

Tam na gmajn'ci, v revni štal'ci je rodila Jezusa. 

 
Pastirji se zopet postavijo na sredo in se pogovarjajo … 

PASTIR 2: Pojdimo sedaj k Njemu in skupaj z Njim praznujmo Njegov rojstni dan. 

PASTIR 5: Toda v pastirskih oblekah smo – ne moremo takšni na Jezusovo praznovanje … 

PASTIR 4: Časa za preoblačenje ni in konec koncev obleka sploh ni najpomembnejša. 

Najpomembnejša so naša srca.  

PASTIR 5: Moje srce je lepo – bila sem pri spovedi in zdaj se sveti kot novo! 

PASTIR 4: Tudi moje srce kar žari!  

PASTIR 5: Potem pa nič več ne čakajmo, ampak pojdimo k Njemu ter s križem začnimo 

skupno praznovanje.  

 

DUHOVNIK: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

 

♫ PRED SLAVO: 

PASTIR 5: Ljudje, poglejte v nebo! Poglejte množico angelov, ki prepevajo slavo našemu 

Bogu. Zakaj ne bi skupaj z angeli peli slave tudi mi!?! 

 

Kaj se vam zdi pastirci vi, al' ste kaj slišali. 

Veseli glas gre dol do nas, z nebes veseli glas. 

»Gloria in ex celsis Deo«, tako angelci pojejo, 

lepo pojo na čast Bogu, odprto je nebo.  
 

Tja pojdimo in molimo, zveličarja sveta. 

Kot angelci zapojmo vsi, kar glas moči ima. 

»Gloria in ex celsis Deo«, tako angelci pojejo, 
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lepo pojo na čast Bogu, odprto je nebo. 

PROŠNJE IN DAROVANJE SKUPAJ: 
 

PASTIR 6: (Se obrne k pastirjem …) Pastirji, čas je, da damo Jezusu darila, da Mu damo vse 

tisto, kar smo Zanj pripravili v preteklem adventnem času. 
 
(PASTIR 6 bere prošnje, ostali pastirčki pa postopoma prinašajo darila in jih dajejo Jožefu. Jožef odlaga 
darila na mizico ob oltarju. Med vsako prošnjo ljudstvo reče: PROSIMO TE, USLIŠI NAS!) 
 

1. Jezus, za Tvoj rojstni dan Ti podarjamo rožni venec v znamenje naše molitve. Vsak 

dan smo zmolili vsaj en očenaš. Prosimo Te, naj nikoli ne pozabimo, da se v molitvi 

vedno pogovarjamo s Teboj. (Med tem PASTIR 1 prinese rožni venec.) 

PROSIMO TE, USLIŠI NAS! 

 

2. Jezus, za Tvoj rojstni dan Ti podarjamo družabne igre, ob katerih so naše družine 

preživele veliko lepih trenutkov. Prosimo Te, da bi v družinah vedno našli čas drug za 

drugega in se imeli radi. (Med tem PASTIR 2 prinese družabne igre.) 

PROSIMO TE, USLIŠI NAS! 

 

3. Jezus, za Tvoj rojstni dan Ti podarjamo papirnate robčke. Z njimi si obrišemo solze, 

kadar smo žalostni in nos takrat, ko smo prehlajeni. Prosimo Te, pojdi hitro v srca 

vseh tistih, ki trpijo. (Med tem PASTIR 3 prinese papirnate robčke.) 

PROSIMO TE, USLIŠI NAS! 

 

4. Jezus, za Tvoj rojstni dan Ti podarjamo fotografijo našega razreda. Na njej je 

veliko otrok, ki niso še nikoli praznovali skupaj s Tabo. Prosim Te, naredi tako, da 

bodo tudi oni začutili Tvojo ljubezen. (Med tem PASTIR 4 prinese fotografijo razreda.) 

PROSIMO TE, USLIŠI NAS! 

 

5. Jezus, za Tvoj rojstni dan Ti podarjamo torto. Prosimo Te, naj prav vsak otrok na 

zemlji za letošnji božič dobi kakšno dobroto. (Med tem PASTIR 5 prinese torto.) 

PROSIMO TE, USLIŠI NAS! 

 

 

UVOD V OČE NAŠ: 
 

PASTIR 4: Dober dan! 

JOŽEF: Dober dan! 

PASTIR 4: Vas sem pa že nekje videla … (Premišljuje …) Aja, saj res, Vi ste Jožef, Jezusov 

oče. 

JOŽEF: (Odkima z glavo.) To pa ne bo povsem držalo. 

PASTIR 4: Kako da ne? Saj sem Vas videla v hlevčku pri Jezusu, skupaj z Marijo. 

JOŽEF: No, to je že res! Nisem pa jaz Jezusov pravi oče. Jaz le skrbim zanj, zato mi 

ljudje pravijo, da sem Jezusov skrbnik. 

PASTIR 4: Ja, kdo pa je potem Jezusov pravi oče? 

JOŽEF: Jezusov pravi oče je Bog, ki je v nebesih. 
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PASTIR 4: (Z začudenjem …) A res?! Ampak … Ubogi Jezus, ker ne more biti nič s svojim 

pravim Očetom … Še pogovarjati se ne more z njim … 

JOŽEF: Tudi tokrat nimaš prav … Jezus se veliko pogovarja s svojim nebeškim Očetom in 

sicer preko posebnega telefona, ki mu pravimo molitev. 

Pa še nekaj ti moram povedati … Vsak od nas ima svojega očeta, a ne?! Veš, Jezusov Oče pa 

je naš skupni Oče, ki si želi, da bi se tudi mi radi pogovarjali z Njim. 

PASTIR 4: Kako pa naj to naredimo? 

JOŽEF: Z veseljem ti bom pokazal! (Se obrne k vernikom.) Za pomoč pa prosim tudi vas, dragi 

bratje in sestre. Skupaj se obrnimo k našemu nebeškemu Očetu in Mu recimo: OČE NAŠ … 

 

 

UVOD V POZDRAV MIRU:  
 

PASTIR 1: (Se sprehaja in si ponavlja stavek …) Če se Jezus v tvojem srcu ne rodi, potem je 

vse zaman – Božiča ni in sreče ni. Če se Jezus v tvojem srcu ne rodi, potem je vse zaman – 

Božiča ni in sreče ni … 

PASTIR 2 in PASTIR 3: Zdravo! 

PASTIR 2: Zakaj se pa ti pogovarjaš sama s seboj? 

PASTIR 1: Zdravo! Saj se ne pogovarjam sama s seboj! Samo ena misel mi je bila tako všeč, 

da si jo sedaj skušam zapomniti! 

PASTIR 3: Katera misel? 

PASTIR 1: Če se Jezus v tvojem srcu ne rodi, potem je vse zaman – Božiča ni in sreče ni. 

PASTIR 2: Ne razumem! Kako pa naj se Jezus rodi v mojem srcu? 

PASTIR 3: Jaz pa razumem! Jezus se lahko rodi v naših srcih takrat, ko Mu pripravimo 

prostor. 

PASTIR 2: In kako lahko to naredimo? 

PASTIR 1: Pravzaprav je to je zelo enostavno! (Malo pomisli in doda:) In hkrati težko … 

Jezusu pripravimo prostor tako, da ubogamo starše, pridno delamo domače naloge, si 

vzamemo čas drug za drugega, pomagamo pri pospravljanju, se ne pretepamo in ne 

nagajamo, pa ob nedeljah hodimo k sveti maši  … 

PASTIR 3: Ja, in kadar nam uspe narediti kaj takega, smo potem zelo veseli in v sebi 

čutimo mir. Ta mir pa je tudi znamenje, da se je Jezus rodil v naših srcih. 

PASTIR 1: Tako je! In prav ta Jezusov mir ljudje danes najbolj potrebujejo! 

PASTIR 2: Hej, še en način, kako prinašati ljudem mir, sem se spomnil … Preprosto greš do 

bližnjega, ga pogledaš v oči, mu stisneš roko in mu zaželiš: »Mir s teboj!«. Pridita z mano in 

poskusimo, kako to deluje … 

 

 

PRED BLAGOSLOVOM: 
 

PASTIR 5: (Zelo navdušeno …) Ljudje, jaz sem pa danes tako vesela!!! Rodil se nam je 

Odrešenik! Pojdimo sedaj domov in delimo to naše veselje tudi z drugimi! Še prej pa 

prosimo za Božji blagoslov … 
 


