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UVOD 
 
Pastir 1:  Pozdravljen, Gašper, kje si se pa tako dolgo mudil.  
Pastir 2:  Čreda je nocoj tako nemirna. Ovce niso in niso hotele v ovčjo stajo. 

Bile so živahne kot podnevi. Jaz sem pa že tako izmučen!  
Pastir3:  Pridi, Gašper, pridruži se nama. Zakurili si bomo ogenj, kakšno 

zaigrali, malo poklepetali, se malo pogreli in zaspali.  
(Zakurijo ogenj) 

Pastir 1:  Poglejta, kako čudovito nebo je nocoj. 
Pastir 2:  Koliko zvezd. 
Pastir 3:  Pa kako svetle so in kako blizu so videti. 
Pastir 1:  Dajmo eno zaigrat. 

(Glasba flavta ali piščalka. Med tem, ko eden igra druga dva zaspita 
ob ognju). 

Pastir 1:  Zadremala sta, no bom pa še jaz šel počivat.  
(Prižge se reflektor.) 

Pastir 2:  (prebudi se in se čudi svetlobi) Kakšna svetloba? Kaj je zdaj to? Hej, 
zbudita se, poglejta, kakšna svetloba je na nebu!  

Pastir 2 in 3 začudeno skupaj:  Pa res! Kakšna svetloba! 
Pastir 1:  Pridita, gremo pogledat.  
Pastir 3:  Ja, gremo. 
Pastir 2:  Vidva to resno mislita? (Nekoliko zaostane in potem pohiti za 

njima.) 
 
Pastirji se pridružijo procesiji, ki gre do jaslic. Sledi blagoslov jaslic. 
 
Pastir 2:  Vedel sem, da bo ta noč nekaj posebnega.  
Pastir 1:  Še kar ne morem verjeti svojim očem, da se je nocoj uresničila 

preroška napoved. Bog je prišel na svet, rojen je odrešenik sveta.  
Pastir 3:  In tista svetloba. Bil je angel, ki nam je razodel skrivnost, da je v 

Betlehemu rojen Odrešenik sveta.  
Pastir 2:  Poslušajta! Zdi se mi, da slišim angelsko petje. Slava Bogu na 

višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.   
 
Duhovnik zapoje slavo. 
 
 



PROŠNJE 
 
 

1. Novorojeni Jezus, prosimo te za našega papeža, škofe, duhovnike, 
redovnike in redovnice, ki si prizadevajo, da bi vsi ljudje božične praznike 
doživeto obhajali. 
 

2. Novorojeni Odrešenik, tvoje rojstvo je Mariji in Jožefu prineslo veliko 
veselje. Prosimo te za naše družine. Naj sprejmejo rojstvo vsakega otroka 
z veseljem in s hvaležnostjo.  
 

3. Novorojeni Jezus, prosimo te za nas tukaj zbrane, da bi se veselili tvojega 
prihoda in te sprejeli za svojega Odrešenika. 
 

4. Novorojeni Odrešenik, prosimo te za vse, ki so poskrbeli in pripravljali 
jaslice v naši župnijski cerkvi. Naj nas v božičnih dneh spominjajo, da 
bomo pripravili prijetno bivališče Jezusu v svojem srcu.   

 
5. Pomagaj otrokom, da bodo sledili dobrim nasvetom staršev in 

vzgojiteljev ter hodili po pravi poti. 
 

6. Novorojeni Odrešenik, prosimo za tiste otroke, ki jim starši ne izkazujejo 
dovolj ljubezni. Prosimo te, naj v teh dneh doživijo, da jih imaš ti 
neskončno rad. 

 
7. Novorojeni Jezus, prosimo te za naše drage rajne. Sprejmi jih k sebi.  

 
 
UVOD V DAROVANJE 
 
Pastir 3:  Miha, kaj premišljuješ? 
Pastir 1:  Rad bi novorojenemu Detetu nekaj podaril. Pa kaj, ko nič nimam. 
Pastir 2:  Miha in Mojca! Nekaj pa mu lahko podarimo.   
Pastir 1 in 3 skupaj:  Kaj? 
Pastir 2:  Tri ovčke! Vsak bo nesel eno. 
Pastir 1: Super ideja! (odnesejo ovčke) 
Pastir 3:   Jaz mu bom prinesel še nekaj slame, da mu bo bolj toplo in okrasil 

bom drevo, ker je nocoj za vse nas velik praznik. Naj Jezus ve, da 
smo njegovega rojstva neizmerno veseli in da mu želimo pripraviti 
prijetno bivališče v svojih srcih. Slama (v roki drži slamo in okrasek) 



naj predstavlja vse naše dobre želje in skromnost naših src, okraski 
pa neizmerno veselje, ki ga nocoj doživljamo.  

 
Ojoj, koliko okraskov in koliko slame. To ne bom zmogel sam. Otroci, 
pridite mi pomagat položit slamo v Jezusove jasli in okrasti božično 
drevo.  

 
 
 
UVOD V OČE NAŠ 
 
Pastir 1:  Bog je poslal svetu odrešenika, kakor so že v davnih časih 

napovedovali preroki. Kako velika skrivnost se je zgodila nocoj.  
Pastir 2:  V svojem srcu čutim dolžnost, da se Bogu zahvalim za največji dar iz 

nebes, za Jezusa. 
Pastir 3:  Vsi skupaj se Bogu zahvalimo in zmolimo: Oče naš …  
 


