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Ena zvezda gori gre 

proti Betlehemu. 
Kaj je to za 'no znamenje, 
oj ,pojd'te, gledat' gremo. 

 
Za njo gredo trije možje 

z Jutrove dežele. 
Na kamelah jezdijo, 
oj sveti trije kralji. 

 
Eno Dete iščejo, 
ki se je rodilo. 

Zdaj se štal'ci bližajo, 
oj, kaj se bo zgodilo. 

 
Gašper prvi k ofru gre, 

ker je najstarši 
in za  njim pa pridejo 
njegovi vsi tovar'ši. 

 
Miha ravno gleda ga, 
želel k njemu priti, 
tega sinka malega 

s kadilom počastiti. 
 

Boltežar ta zadnji gre, 
k' ima črno lice, 

nizko se mu prikloni 
in kušne mu nožice. 

 

 
Da b' se Jezušček ne bal 

takega zamorca, 
mire mu je dal za dar 

in ljubil ga iz srca. 
 
 

Zdaj razsvetljena je noč, 
tema pregrešna je proč. 

S srca Marije 
 vsakemu sije 

milost in božja pomoč. 
 

Angel vesel iz nebes 
milo pozdravlja jo res: 

Bodi češčena,  
blažena žena, 

Mati si Kralja nebes. 
 

Nič se Marija ne boj, 
vedno Gospod je s teboj. 

Ti si odbrana  
in blagrovana, 

Jezus bo pravi sin tvoj. 
 

V mraku večernem povsod 
nas opominja Gospod. 

Naj te častimo,  
dokler živimo, 

k tebi hitimo odtod. 
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Poslušajte, vsi ljudje, 
sveti Jožef v mesto gre. 

Sveti Jožef in Marija 
gresta v mesto Betlehem. 

 
Ko pa v mesto prideta, 

prenočišče iščeta. 
Oj ti mesto betlehemsko, 

da nas nočeš prenočit. 
 

Sveti Jožef govori: 
za večerjo me skrbi. 
Pa Marija ga tolaži: 
saj večerje treba ni. 

 
Za ročico jo drži, 

na oslička posadi, 
potlej gresta ven iz mesta, 

ven iz mesta Betlehem. 
 

Ko pa iz mesta prideta, 
bajtico zagledata. 
Tam na gmajn'ci  

v revni štalci 
je rodila Jezusa. 

 
Vsi zapojmo iz srca 
v slavo Jezusa Boga, 

da nam Dete betlehemsko 
blagoslov svoj sveti da. 

 
Svet' Jožef pomaga Mariji 

 
Svet' Jožef in Marija 

sta rajžala, sta rajžala 
notri v to mesto Betlehem, 
notri v to mesto Betlehem. 

 
Marija ni imela 

plenič'c n'č, plenič'c n'č. 
Svet'Jožef je dal srajčico. 

 
Marija ni imela 

kovtrčka n'č, kovtrčka n'č. 
Svet' Jožef je dal suknjico. 

 
Marija ni imela 

zibke n'č, zibke n'č. 
Svet' Jožef je bil cimprman. 

 
Svet' Jožef je posekal 
smrečico, smrečico, 
da je naredil zibelko. 

 
Zib'ka je lepo b'la 

pomalana, pomalana, 
da je Mariji dopadala. 
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Tam stoji pa hlevček, 

tam stoji pa hlevček, 
lepi hlevček Betlehem, 
lepi hlevček Betlehem. 

 
Notri je Marija, 
Detece povija, 

sveto Dete Jezusa. 
 

Tam stoji ob strani 
sveti Jožef stari, 

lepo sivo glavo ima. 
 

Z nogo pripogiblje, 
Detece zaziblje, 

sveto Dete Jezusa. 
 

Tam hite pastirci, 
Tam hite pastirci, 

v lepi hlevček Betlehem. 
 

Glejte, trije kralji 
v lepi zlati halji, 

na kamelah jezdijo. 
 

Prineso darila: 
sladkega kadila, 

mire, čistega zlata. 
 

 
Prišli smo, prišli smo 

sveti trije kralji, 
našli smo, našli smo 

Jezuščka v štal'ci. 
Nima zibelke, nima 

pojstel'ce, 
samo revne jaslice. 

 
Tam v goščav'ci, mali štal'ci 

sveta lučka že gori. 
 

Tam Marija si povija 
sveto dete Jezusa. 

 
K njej priseda, Dete gleda 

sivi starček Jožef svet. 
 

Z nogo giblje, da se ziblje 
sveto dete Jezusa. 

 
Gašper gre naprej, 

ker za pota vej, 
Miha gre za njim 

in se pogovarja z njim, 
Boltežar gre pa odzad', 

pa nese kuf'r zlat. 
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Prišla je lepa sveta noč, 

ki dala nam je vsem pomoč. 
Je svetla in vesela, 
ko zarja zazlatela. 

Pozdravljena bod' vekomaj, 
ti lepa noč kot sladki raj, 
ti lepa noč kot sladki raj, 

o, sladki raj! 
 

Nad hlevcem revnim peli so 
duhovi pesem miljeno: 
Bogu bod' slava večna, 
raduj se zemlja srečna. 
Zveličar tvoj se je rodil, 

ki temno noč ti bo zjasnil, 
ki temno noč ti bo zjasnil, 

ti bo zjasnil. 
 

O lepa noč, ti rajski cvet, 
prinesla srečo si na svet. 
Še vedno k nam dohajaš, 
s sladkostjo nas napajaš. 

Pozdravljena bod' vekomaj, 
ti lepa noč kot sladki raj, 
ti lepa noč kot sladki raj, 

o, sladki raj! 

 
Imena mi najslajša so, 

Jezus, Marija, Jožef, 
k vam moje želje vse gredo, 

Jezus, Marija, Jožef. 
 

S pobožnim srcem 
'zgovorim, 

Jezus, Marija, Jožef, 
k vam v stiski svoji pribežim, 

Jezus, Marija, Jožef. 
 

Pomagajte, pomagajte, 
Jezus, Marija, Jožef, 

v težavah me podpirajte, 
Jezus, Marija, Jožef. 

 
Skušnjave mi odganjajte, 

Jezus, Marija, Jožef, 
težave mi olajšajte, 
Jezus, Marija, Jožef. 

 
Vam svojo dušo izročim, 

Jezus, Marija, Jožef, 
v naročju vašem naj zaspim, 

Jezus, Marija, Jožef. 
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Mesija se rodi 

 
Cesarja rimskega, 

mogočnega na svetu, 
Izrael, poslušaj ga, 
kaj hoče on imeti! 

Zapoved gre od tod, 
po vsej dežel povsod, 

popisat naj se da, 
od kod je kdo doma. 

 
Marija z Jožefom 

se v Betlehem podasta. 
Prostora nimata, 

sta v štal'ci prenoč'vala. 
Ponoči kakor zdaj, 
posebnega je kaj, 
glej čudo se godi, 

Mesija se rodi. 
 

Nebeška luč gori, 
ne da pastircem spati 

In angel govori: 
Ni treba nič se bati! 
Veselje vam povem, 
rojeno vsem ljudem, 

iz mesta Davida 
Zveličarja sveta. 

 
In povedat so prišli 
z neba božji angelci: 
Dete božje je rojeno, 
v jaslice je položeno, 
v jaslice je položeno. 

 
Kol'kor zvezdic je neba, 
v čast naj Detetu miglja. 
Tudi mi ga počastimo, 
lepo se priporočimo, 
lepo se priporočimo. 

 
Ti nebeško Detece, 

sliši česar prosim te: 
daj nam vsem  
v nebesa priti, 

angelcem se pridružiti, 
angelcem se pridružiti. 

 
Srce moje vzemi si, 

ga v ljubezni vnemi ti. 
Jezušček z ročico svojo, 
blagoslovi dušo mojo, 
blagoslovi dušo mojo. 
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Glej, zvezdice božje 

migljajo lepo, 
odprto široko 
je sveto nebo. 

Duhovi nebeški 
se z raja vrste, 

prepevajo slavo, 
na zemljo hite. 

 
Obljuba predavna 

postala je res, 
Zveličar je rojen 
ljudem iz nebes. 

Pri ubogih pastircih 
na slam'ci leži, 

si revščino izvoli 
ponižnost uči. 

 
O srečne dušice, 

ki njega dobe, 
z nebeško tolažbo 

jim polni srce. 
Le k njemu hitimo, 

saj rad nas ima, 
zaupno odkrijmo 

mu rane srca. 

 
Rajske strune 

zadonite, 
od nebes odmevajte! 
Zbori angelski hitite 
na zemljo in pevajte: 
Slava bodi na višavah, 
slava Bogu naj doni; 

mir ljudem pa po nižavah 
naj nocojšnja noč rosi! 

 
Čuli sladko melodijo 
so pastirji tisto noč; 
našli Dete in Marijo 

in ljubezni božje moč; 
pokleknili vdano, verno 

in molili Jezusa, 
zrli v duhu neizmerno 

slavo Sina večnega.  
 

Blaga se skrivnost obhaja, 
božji Sin se v njej rodi; 

v dušah vernih se poraja 
Dete blažene noči. 

Sreča neizmerna dana 
rodu je človeškemu: 

sladka mana se pripravlja 
srcu, Bogu zvestemu. 
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Kaj se vam zdi, 

pastirci vi, ali ste kaj slišali? 
Veseli glas gre dol do nas,  

z nebes veseli glas. 
Gloria in excelsis Deo, 
tako angelci pojejo: 

lepo pojo na čast Bogu, 
odprto je nebo. 

 
Tja pojdite in molite 

Zveličarja Boga. 
Kot angelci zapojte vsi, 

kar glas moči ima. 
Gloria … 

 
Svet' Jožef in Marija pa 

sta srečna sveti čas, 
Z nam' molita in hvalita 

prepevata na glas: 
Gloria … 

 
Češčen povsod  
tvoj rojstni god, 

o Jezus, naš Gospod! 
Počeščen Ti, ki prišel si  

odrešit vse ljudi. 
Gloria … 

 

 
Sveta noč, blažena noč! 

Vse že spi, je polnoč. 
Le Devica z Jožefom tam, 

v hlevcu var'je Detece nam. 
Spavaj Dete sladko, 
spavaj Dete sladko. 

 
Sveta noč, blažena noč! 

Prišla je nam pomoč; 
Dete božje v jaslih leži, 

grešni zemlji radost deli. 
Rojen je Rešenik, 
rojen je Rešenik. 

 
Sveta noč, blažena noč! 

Radostno pevajoč 
angeli Gospoda slave, 

mir ljudem na zemlji žele: 
Človek, zdaj si otet, 
človek zdaj si otet! 

 


