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MIKLAVŽ 

SVETI MIKLAVŽ 
 
V akademiji sodelujejo bralci in igralci, ki med branjem posamezni odlomek tudi animirajo.   

 
Nastopajo:  
Bralec 1  
Bralec 2  
Nikolaj  
Evfemij  
Ana  
Sara  

Prijatelj 1  
Prijatelj 2  
Prijatelji  
Reveži  
Upravnik 

 
Uvod  
 
Bralec 1:  Eden prvih datumov, ki si ga zapomnijo otroci v družinah, je prav jutrišnji 

dan, ko goduje sveti Nikolaj ali po naše sveti Miklavž. To potrjuje veliko 
število otrok in odraslih, ki ste danes tukaj zbrani. Zbrali smo se predvsem 
zato, da bi se srečali z njegovo izjemno dobroto in velikodušnostjo do vseh 
ljudi, posebej otrok.  

 
Bralec 2:  Njegov prvi življenjepis je napisal neki Mihael Arhimadrit. Napisan je bil 

zato, da bi vzpodbujal vernike k posnemanju svetnikovih kreposti. Lepo 
nam razodeva njegovo duhovno veličino.  

 
Bralec 1:  Nikolajeva domovina je bila Likija, pokrajina v jugozahodnem delu Male 

Azije, v današnji Turčiji. V prvih krščanskih časih je bila to rimska provinca, 
znana po pristaniškem mestu Mira. Nikolaj se je rodil okoli leta 250. 
Njegov oče je bil Evfemij, bogat, a zelo dober in pobožen mož. Materi pa 
je bilo ime Ana. Sedaj vam bomo prikazali tri obdobja Nikolajevega 
življenja: otroštvo, mlada leta, ko je vse premoženje zapustil revežem, in 
potem bo sam prišel med nas … 

 
1. prizor 
Nikolajevo otroštvo 
 
Bralec 2:  Povedano je že bilo, da je bilo očetu svetega Miklavža ime Evfemij. Mami 

je bilo ime Ana. Imela sta veliko bogastvo. Toda kljub temu sta bila 
žalostna, ker nista imela otrok. Ostalo jima je samo eno upanje, to je 
molitev. Veliko sta molila in goreče prosila Boga, da bi jima dal tako 
želenega sina.  
Po dolgih letih zakona sta to dosegla. Dobila sta sina in mu dala ime 
Nikolaj. Zelo rada sta ga imela. Mami je pri vzgoji zelo pomagala teta 
Sara. Skupaj sta ga učili peti lepe pesmi, brati, moliti, lepega vedenja. 
Nekaj tega nam bosta sedaj pokazali Sanja in Janja. Malega Nikolaja 
bosta učili moliti sveti angel.  

 
/Sedaj se Ana in Sara sprehajata po odru, se usedeta na pripravljene sedeže, zibljeta Nikolaja in molita 
sveti angel. Potem zapustijo oder in odidejo ven./ 
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2. prizor 
Nikolaj – dobrotnik vseh, posebej ubogih 
 
Bralec 1:  Ob tako lepi vzgoji in veliki ljubezni mamice in očka ter tete Sare je Nikolaj 

rasel v dobrega in plemenitega fanta. Daleč naokoli so ga poznali in ga 
občudovali. Že kot otrok je znal vse deliti s tistimi, ki niso nič imeli. Zelo 
dobro so ga poznali vsi berači. Vse, kar je imel, je razdelil. Kmalu je prišel 
čas, ko se je moral odločiti za svoj poklic. Razmišljal je, v katerem poklicu 
bo lahko svojo dobroto najlepše uresničil. Odločil se je za duhovnika, 
čeprav sta si oče in mama želela, da bi ostal doma in upravljal z velikim 
bogastvom, ki so ga imeli. Kot duhovnik je kmalu zaslovel daleč naokrog 
po svoji dobroti. Od jutra do večera so se pri njem zbirali reveži. Po svojih 
najboljših močeh jim je pomagal. Imel je veliko prijateljev tudi med 
mladimi.  

 
Bralec 2: V tistem času je v mestu Mira in okoliških krajih razsajala kuga. Veliko ljudi 

je pomrlo. Umrla sta tudi Evfemij in Ana, Nikolajeva starša. Ko se je 
pogovarjal s prijatelji in reveži, mu je prijatelj sporočil to žalostno novico. 

 
/Nikolaj s prijatelji in reveži pride v dvorano ter se z njimi pogovarja. V tistem pride prijatelj in mu sporoči 
novico o smrti staršev. Nikolaj skupaj s prijatelji moli očenaš za starše. Medtem že prihaja upravnik 
posestva in …/ 

 
Upravnik:  Kdo med vami je Nikolaj? 
Nikolaj:  Jaz.  
Upravnik:  Jaz sem prvi pomočnik vašega očeta. Kuga je pobrala tudi mnogo naših 

delavcev, zato ne vem, kako bomo uspeli posestvo obdržati v redu.  
Nikolaj:  Ali imate seznam premoženja? 
Upravnik:  Tukaj. 
Nikolaj:  Preberite! 
Upravnik /bere/: Trije hlevi, dva vinograda, pet njiv, dvesto oljčnih dreves v dveh nasadih, 

mlin za mletje oliv, preša, sto trinajst glav drobnice, pet govedi … 
Nikolaj /ga prekine/:  Prodajte na dražbi, izkupiček pa izročite meni.  
Prvi prijatelj: Si pameten? Kaj ti je? 
Nikolaj:  Imetje kanim razdeliti revežem. 
Drugi prijatelj: Se zavedaš, da je oče varčeval zate, da boš ti dobro živel? 
Nikolaj:  Zase imam zadosti. Na svetu so reveži, ki nimajo kaj jesti, tem je treba 

pomagati! 
Prvi prijatelj:  Ampak, Nikolaj!   
Nikolaj:   Odločitev je moja! 
 
/Nikolaj razdeli denar med reveže. Ti se mu zahvaljujejo in nato skupaj odidejo iz dvorane. Bralec napove 
…/ 
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3. prizor 
Prihod svetega Miklavža 
 
Bralec 1:  Dobrota in ljubezen do revežev in sploh vseh ljudi se je širila. Vsi so ga 

poznali. Zato ni čudno, če so ga hoteli imeti za svojega škofa. Res je 
postal škof v mestu Mira. Umrl je v visoki starosti okoli leta 350. 
Svoje poslanstvo pa sveti Nikolaj – Miklavž nadaljuje tudi danes. Pred 
svojim godom obišče vse ljudi, najbolj pridne otroke pa obdari. Nocoj v 
spremstvu angelčkov prihaja tudi med nas … 

 
/Prihaja Miklavž z ministri – angelčki …/ 


