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UVOD 
 
Pesem  IŠČEMO SREČNO IN LJUBEZEN 
 
1 angel:  Dobro večer moji ljubi otroci, mamice in očki, babice in dedki in vsi, 

ki ste nocoj prišli v našo cerkev.  
 
2 angel:  Midva sva čisto preprosta angela (lahko drug drugega imensko 

predstavita). K vam sva prišla, da vam pomagava doživeti praznik 
Jezusovega rojstva. Takrat, ko se je Jezus rodil, sva bila med angeli. 
V nebesih se je začela prava raja. Angeli smo že nestrpno 
pričakovali rojstvo Odrešenika. In ko je nastopila tista noč, v kateri 
se je Jezus rodil, smo angeli vso noč na vso moč prepevali in slavili 
Boga. Po vseh nebesih ni bilo angela, ki tisto noč ne bi prepeval v 
angelskem zboru. Ko bi se ga ubogi ljudje vsaj pol toliko veselili, kot 
smo se ga mi. Nikoli ne bom pozabil tiste noči. Tako živo se vsega 
spominjam, kot, da bi bilo danes.  
Tako je bilo. Tiste dni preden se je Jezus rodil … 

 
1 angel: Ti že ves čas govoriš, lahko jaz povem zgodbo? 
 
2 angel:  No, pa ti povej … 
 
1 angel:  V tistih dneh, ko se je Jezus rodil, je mogočni cesar Avgust izdal 

ukaz, naj se popiše vse prebivalce. Vsak se je šel popisat v svoj 
rodni kraj. To je bila noriščnica! Vse ljudstvo je bilo na cesti s 
svojimi prevoznimi sredstvi. Pa ne v BMW-jih, mercedesih, 
terenskih vozilih, ampak z voli, osli, konji, kamelami … ne boste 
verjeli, še kašen slon se je vmes našel. Tudi Jožef je šel skupaj z 
Marijo iz Nazareta v Davidovo mesto Betlehem. Od naštetih 
prevoznih sredstev sta imela osla z enim sediščem in enim 
stojiščem. Sedišče je seveda Jožef odstopil Mariji, ker je bila že v 
visoki nosečnosti in je težko hodila, sam pa je šel pred oslom in ga 
vodil, včasih vlekel, ker je osel, saj veste, trmasta žival in mu včasih 
pa preprosto ni, da bi štiri koščene tace premaknil za korak naprej.  

 



2 angel:  In potem se zgodi nepričakovano. Ko bi videli, kako velike oči je 
imel Jožef, ko mu je Marija sporočila, da bo nocoj rodila. Malo je bil 
zmeden, a se je kmalu zbral in začela sta iskati prenočišče. 

 
(Pojavita se Jožef in Marija, ki iščeta prenočišče. Prihajata po poti mimo kora, 
kjer je zbor. Iz ozadja se zasliši trkanje na vrata in potem se začne dialog.) 
 
Jožef:  Dober večer. Sem Jožef in to je moja žena Marija, ki bo vsak čas 

rodila. Prosiva za prenočišče.  
Gospodar: Pri nas je že vse zasedeno, pojdita drugam.  
Jožef:  Gospod, ne potrebujeva veliko, le prostor in kakšno odejico za 

otroka. 
Gospodar: Dovolj imam gostov. Rekel sem pojdita drugam. Vstran od tod.  
 
(Jožef in Marija odideta naprej. Gresta v smeri glavnega vhoda, kjer je že 
pripravljena procesija za mašo.)  
 
1 angel:  In tako se je zgodba ponavljala pri drugih vratih, pri tretjih vratih, 

pri četrtih vratih, vse dokler … 
 
2 angel:  (jokajoč si mane oči) To je bilo res žalostno. Nihče ju ni sprejel. Saj 

sami veste, kako je hudo, če te ne sprejmejo. 
 
1 angel: Ne jokaj, prijatelj! Povej raje, kaj se je zgodilo potem.  
 
2 angel:  (angel je potolažen in nadaljuje) Marija se je sprijaznila, da zanju ni 

prostora pri ljudeh, zato se je odločila, da bo rodila pač na 
prostem. Jožefu je povedala, da je prišel čas poroda in da ni več 
časa za iskanje.  

 
1 angel: Opazila sta skromen hlevček, ki je bil sicer namenjen živalim. A 

vedela sta, da se živali ne bodo pritoževale in ju podile vstran. 
Napotila sta se k hlevčku in začelo se je. (Ko to izreče, se oglasi 
zvonec!) 

 
ZVONEC – ZAČETEK MAŠE  
Angela odhitita k jaslim. V procesiji ministrant nese zvezdo, za njo Marija s 
kipom Marije in Jožef s kipom Jožefa ter otrok z Jezuščkom, ki jih po blagoslovu 
jaslic položijo v jasli.  
 



UVOD V DAROVANJE 
 
1. angel: Danes se ljudje za božič na veliko obdarujejo. Morda vas pa le 

zanima, kaj sva midva podarila Jezusu. 
 
2. angel: Kaj sva podarila? Jaz se že ne spomnim, da bi mu prinesel kaj 

posebnega. 
 
1 angel:  Naj te ne skrbi, saj mu tudi jaz nisem prinesel kaj posebnega. 

Podaril sem mu to, kar imam. Veselje in pesem. In ko bi imel srce, 
kot ga imajo ljudje, bi mu odprl vrata svojega srca.  

 
2 angel:  Hmmm. Ljudje imajo srce z vrati?  
 
1 angel:  Bučko. Tako se pač reče, če koga sprejmeš z veseljem. Tudi midva 

lahko rečeva, da imava odprto srce za Boga, saj se ves čas trudiva 
izpolnjevati njegovo voljo. Bog želi, da bi ga tudi ljudje spoznali in 
sprejeli. Zato je prišel na svet. Kakor takrat Jožef in Marija, sedaj on 
trka na vrata človeških src in čaka, da se mu odpro.  

 
2 angel: Ljudje, odprite srca Bogu! Ne bojte se njegove navzočnosti, saj je 

vajen skromnosti.  
 
1 angel: Veroučenci, znano mi je, da ste ves adventni čas zbirali prispevke 

za tiste otroke po svetu, ki nimajo doma, hrane in obleke. Jezus je 
dejal: »Kar koli ste storili enemu teh mojih najmanjših bratov, ste 
meni storili.«  
Vabim vas, da položite svoje darove pred jaslice. Vse otroke pa 
vabim, da mi pridete pomagat okrasit božično drevo. Naj Jezus ve, 
da smo njegovega rojstva neizmerno veseli in da mu želimo 
pripraviti prijetno bivališče v svojih srcih. 

 
Pesem: KAJ NAJ TI DANES POLOŽIM NA OLTAR 
 
 
 
 
 
 
 



 
UVOD V OČENAŠ 
 
1 angel: Včasih, zvečer, ko nimava kakšnih posebnih dolžnosti, opazujeva iz 

nebes človeške družine. 
 
2 angel:  Kako lepo je videti, ko oče ali mati naredita otroku, preden zaspi, 

križ na čelo in ga blagoslovita ali pa ko skupaj zmolijo nama 
najlepšo molitev, sveti angel.  

 
1 angel  Še lepše je, ko družina skupaj sede za mizo ali se zbere ob jaslicah 

in moli ter prepeva pesmi.  
 
2 angel: Moliti pomeni, odpreti vrata svojega srca Jezusu. In ko vsa družina 

moli, sprejema Boga v svojo sredo. 
 
1 angel: Nocoj smo zbrani ob novorojenem Odrešeniku kot ena velika 

družina. Zato vas sedaj vabiva, da se nama pridružite in skupaj 
počastimo Boga, nebeškega Očeta z molitvijo očenaš.   

 
UVOD V MIR 
 
1 angel:  A si opazil, kako ljudje hrepenijo po notranjem miru in 

zadovoljstvu? 
 
2 angel: Ja, sem opazil. A ga žal iščejo v stvareh, ki ne prinašajo resničnega 

miru. Mislijo, da si ga bodo pridobili z imetjem, kariero, da ga bodo 
vzeli iz police v trgovskih centrih.  

 
1 angel: Njemu, ki jim želi podariti notranji mir in jim vrniti resnično veselje, 

pa ne odprejo vrat srca. 
 
2 angel:  Dobri ljudje. Oznanjava vam mir, ki ga prinaša novorojeno Božje 

Dete.  
 
1 angel:  Odprite mu srca! 
 
2 angel: Sprejmite ga! 
 
1 angel:  In si ga podelite med seboj s stiskom roke. 


