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MIKLAVŽ 

MIKLAVŽ PRIHAJA V NEBESA POD TRIGLAVOM 
 
Osebe:  
Miklavž  
Angel varuh slovenske dežele  
Šest do osem malih angelov  
Sveti Peter  
Dva parkeljna, samo v ozadju  
 
/Prizor se lahko odigrava v dvorani, na nekoliko vzvišenem prostoru med zastori ali tudi v cerkvenem 
prostoru, ker je zamišljen kot domačijska meditacija o dobroti./ 

 
1. prizor 
 
Pesem:  Angelci stopamo skoz nebesa,  
  vsa razsvetljena je rajska zavesa. 
  Že smo pripravljeni, da pohitimo 
  doli na zemljo, da razveselimo 
  vse Božje otroke, vse Božje ljudi, 
  v katerih še lučka Božja gori.  
 

O, kako bo lepo, nebeško lepo,  
ko z bratci, sestricami doli na zemljo 
s svetim Miklavžem pojdemo.  
Nocoj, ker nocoj je Miklavžev večer,  
Božje dobrote skrivnostni odsev.  
Brž zvezde prižgimo, temo razsvetlimo,  
potem se v Miklavžev večer uvrstimo.  

 
/Pesem se recitira. Vsak angelček pove dva verza. Vmes rajajo./ 

 
2. prizor 
/Angel varuh slovenske dežele – večji angel manjšim./ 

 
Angel:  V Božji ljubezni pozdravljeni, dragi mali angeli. 
Angelci:   Pozdravljen, veliki angel slovenske dežele.  
Angel:   Nebesa pod Triglavom imenujejo na zemlji to deželo.  
Angelci /se začudijo/: Nebesa pod Triglavom? 
Angel:  Govoril sem včeraj s svetniškimi prijatelji, ki so prišli v nebesa iz te dežele. 

Blaženi Anton Martin Slomšek, ki je molil, učil in pisal za slovensko 
ljudstvo, je najraje imel prav otroke. Zanje je ustanovil nedeljsko šolo in jim 
napisal lepo knjižico »Blaže in Nežica v nedeljski šoli«. Lepo svetniško je 
živel. 

Angelci:  Naj gre z nami v Nebesa pod Triglavom.  
Angel:  Ne utegne. Toliko prošenj prihaja vsak dan iz Nebes pod Triglavom k 

njemu, da mora kar naprej moliti in prositi za svoje trpeče ljudi na zemlji. 
Pač pa sta z Miklavžem naredila seznam angelcev, ki so nekoč živeli v 
Nebesih pod Triglavom, da nas letos spremljajo na zemljo. Samo določeni 
angelci pojdejo z nami. Na seznamu imam Angelček iz Bohinja … 

Angelček 1:  Prosim, to sem jaz … 
Angel:  Angelček iz Brezij … 
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Angelček 2:  Prosim, to sem jaz … 
Angel:  Angelček Janezek iz Kamnika … 
Angelček 3: Prosim, to sem jaz … 
Angel:  Angelček Majdica iz Ljubljane … 
Angelček 4:  Prosim, to sem jaz … 
Angel:  Angelček Videk iz Novega mesta … 
Angelček 5:  Prosim, to sem jaz … 
Angel:  Angelček Martinko iz Celja … 
Angelček 6:  Prosim, to sem jaz … 
Angel:  In še angelček Franček iz Maribora … 
Angelček 1:  Prosim, ga ni tukaj. Danes je dežurni pri sv. Petru. 
Angel:  O, saj pravkar prihajata. Torej, izbrani angelčki, pripravite se. Bele plaščke 

si ogrnite in božje lučke v zlatih kronicah prižgite, da skrivnih stezic do 
vasic v Nebesih pod Triglavom ne zgrešimo in vse pridne otroke v Nebesih 
pod Triglavom najdemo in obdarimo.  

Angelček 2:  Ali pojdejo tudi parkeljni z nami? Slišal sem rožlanje z verigo in odklepanje 
peklenskih vrat.  

Angel:  Če v Nebesih pod Triglavom žive samo tako pridni in dobri otroci, kakor 
ste bili vi, moji mali angelci, ko ste še živeli na zemlji, potem parkeljnov ne 
bo treba. O tem bosta odločala naš sveti Peter in dobri sveti Miklavž.  

Angelček 3:  Sveti Peter in angelček iz Maribora sta že tukaj.  
 
3. prizor  
/Sveti Peter in angelček/ 

Angel: Pozdravljen, nebeški ključar, Gospodov apostol sv. Peter.  
Vsi angelčki:  Pozdravljen, nebeški ključar.  
Sv. Peter:  Tako, tako, vidim, da je vse pripravljeno. V nebesih smo vedno točni. Tudi 

na Miklavžev večer moramo biti, čeprav so že naši izbrani angelci kar 
neučakani. Na zemlji je s točnostjo nekaj narobe. Namesto da bi bili ljudje 
vedno pripravljeni na selitev v nebesa, zamujajo in zapravljajo svoj 
dragoceni čas in potem jim seveda ne morem odpreti nebeških vrat. Še 
otrokom ne. Trije so včeraj trkali na nebeška vrata. Zaradi neubogljivosti in 
nediscipliniranosti jih je do smrti povozil avto.  

 Čisto nepripravljeni in zraven še ob ne pravem času so prišli v naš svet. In 
zraven še s kupom malih grehov. Zdaj so v vicah za nekaj mesecev in 
nocoj ne bodo videli sv. Miklavža.  

Angelček:  Ali so bili tisti otroci iz Nebes pod Triglavom? 
Sv. Peter:  Mislim, da je bil eden iz Ljubljane. Ali je to v Nebesih pod Triglavom? 
Angel:  Seveda je, dragi sv. Peter. In prav tja smo nocoj namenjeni. Kaj praviš, 

dragi prijatelj, ali bi vzeli nekaj ducatov parkeljnov s seboj, za vsak primer? 
Sv. Peter:  O, brez teh pa ni Miklavžev večer popoln. Z žalostjo moram ugotoviti in 

glasno povedati, da mnogo otrok tudi v tistih Nebesih pod Triglavom raje 
posluša in uboga hudobne duhove kakor angele varuhe. Ne ubogajo 
staršev, ne molijo radi, nedeljsko sveto mašo zamujajo in še nešteto 
drugih stvari počno. Pa raje ne pripovedujem, ker sem že itak preveč 
govoril. Le to bi še pripomnil: parkeljni nimajo vstopa v svete prostore. Od 
Miklavža morajo biti oddaljeni najmanj 50 metrov. Skozi okna smejo 
pogledati in z verigami smejo rožljati. Nedolžnih otrok pa ne smejo strašiti 
ne podnevi in ne ponoči. Angelček Franček, prosim sporoči Miklavžu in 
njegovemu spremstvu, da smo pripravljeni.  

Angelček:  Že tečem, da sporočim.  
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Sv. Peter:  In ti, dragi angel slovenske dežele, poglej dol v tista zemeljska Nebesa 
pod Triglavom, če so otroci že pripravljeni. Jaz pa hitim, da odklenem 
nebeška vrata. /Sv. Peter počasi odide./ 

 
4. prizor 
/Angel sam/ 

Angel:  Gledam, gledam, poslušam in strmim. Kako so nocoj vsi zemeljski otroci 
pridni, zbrani in tudi pobožni. O, ko bi znali tako ljubeče in hrepeneče 
misliti na svojega najboljšega prijatelja Gospoda Jezusa, ki živi in jih 
pričakuje v svetem tabernaklju, kakor mislijo v pričakovanju na dobrega 
svetega Miklavža. Gospod Jezus, naj te namesto vseh otrok v Nebesih 
pod Triglavom jaz molim in častim. /Angel poklekne, sklene roki – v ozadju nekaj 

akordov pobožne glasbe. Nato vstane in gre proti izhodu, kjer obstane. Zunaj zarožljajo 
verige in se oglasi smeh – skozi vrata ali skozi okno se prikažejo parkeljni./ 

Parkelj 1:  To je dobro, ha-ha-ha, da nebeška družba še ni prišla.  
Parkelj 2:  To je naša ura, ura teme, da poiščemo paglavce, ki pravijo, da se me ne 

boje in vsak dan grešijo.  
Parkelj 3:  Ha-ha-ha, v peklu imamo dovolj prostora za vse. 
Parkelj 1:  Pa kaj, ko so vsi ti otroci krščeni in moliti znajo.  
Parkelj 2:  … in pravijo, da se bodo poboljšali.  
Parkelj 3:  Nič ne verjamem, ha-ha-ha, pot do pekla je s samimi dobrimi sklepi 

tlakovana. 
Parkelj 1:  Psst! Odmaknimo se, skrijmo se, nebeška družba gre.  

/Sliši se prijetno cinglanje, vmes glasba, svetla luč. Zelo slovesno prihaja Miklavž s 
spremstvom, angeli prinašajo ali vozijo darila./ 

 

5. prizor 
/Miklavžev nastop/ 

Angel:  Pozdravljen, prijatelj in dobrotnik vseh Božjih otrok. Pozdravljen v Nebesih 
pod Triglavom, kjer te pričakujejo bolj ali manj pridni slovenski otroci. 
Prepričaj se sam, dobri svetnik, kakšni so ti otroci. Tu je zlata knjiga, kjer 
so vpisana njih imena in vsa njegova dobra in slaba dela. 

Sv. Miklavž: Prišel sem torej v Nebesa pod Triglavom. Lep, prelep košček zemlje vam je 
dal ljubi Bog za domovino. V tolikih cerkvah prebiva sam med vami, dragi 
otroci. Glejte, otroci, vse dobrote, ki jih pričakujete od mene, vaših dobrih 
staršev in dobrotnikov, vse to so Božje dobrote. Vse, kar imamo dobrega, 
lepega, vse je Božji dar, v nebesih in na zemlji. Zato, otroci v Nebesih pod 
Triglavom, ostanite in postanite dobri in zvesti Božji otroci, kakor vas je 
nekoč učil svetniški škof Anton Martin Slomšek, ki mi je še posebej 
naročil, naj pozdravim vse otroke. Sveti Peter, prosim, zapri dobro vsa 
vrata, da bomo imeli Božji mir pred hudimi duhovi. In ti, angel slovenske 
dežele, pripravi darila za tukaj zbrane otroke in dobre ljudi. 

Sv. Peter:  Vse je v redu. Hitimo, ker Nebesa pod Triglavom so velika. Vsepovsod nas 
že čakajo pridni slovenski otroci.  

Sv. Miklavž: Tako, začnimo v imenu Božjem. Dragi prijatelj, nebeški ključar sveti Peter, 
nisi povedal dovolj natančno. Po vsem svetu žive slovenski otroci, ki me 
nocoj pričakujejo in so bili njihovi starši doma v Nebesih pod Triglavom. 
Prosim te, pojdi in obvesti vse, da mislim nanje in da pridem med nje z 
Božjim blagoslovom in pozdravom njihovega svetniškega škofa Antona 
Martina Slomška.  

Sv. Peter:  Poglej no, poglej, da sem tako pozabljiv. Vso Evropo, Ameriko, Azijo, 
Afriko in Avstralijo moram z nebeškim telefonom obvestiti. Komaj, komaj 
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se bom mogel še pred vas vrniti, v ta Nebesa pod Triglavom. Pa dobro 
vrata za menoj zaprite in peklenskih nevoščljivcev v deželo ne pustite.  

/Sv. Peter odhaja, angel mu odpre vrata in jih zopet zapre. Od daleč se sliši rožlanje z verigami./ 

Sv. Miklavž: Nič se ne bojte, otroci. Moj večer je večer svetle dobrote. Moj obisk v 
Nebesih pod Triglavom naj vas spomni, da si morate biti ljudje na zemlji 
dobri med seboj, kakor smo si dobri nebeščani v nebesih. Tako nas je učil 
in tako nam je pokazal s svojim zgledom Jezus, ko je živel na zemlji.  

Angel:  Dragi Miklavž, otroci že komaj, komaj čakajo.  
Sv. Miklavž: I, seveda. Že vidim Metko in Igorčka in Mateja in Tadeja. Kar lepo po vrsti 

bom poklical in vsak mi bo kaj lepega povedal. Bati pa se nihče ne sme in 
predrzen biti tudi ne.  

 
/Miklavž kliče posamezne otroke, jih ljubeznivo izprašuje in obdaruje. Angelčki nosijo darila, angel jih 
podarja otrokom. Vsak se lepo zahvali. Vmes se včasih oglasijo zunaj parkeljni. Miklavž dvigne palico in 
zakliče: MIR!  
Proti koncu se lahko spet vrti primerna glasba./  


