
»PRELJUBI SVETI BOŽIČ TI, 
TEBE SE VESELIMO MI…«

Praznovanja in verovanja v 
božično-novoletnem času



Preljubi sveti Božič ti,
tebe se veselimo mi -> ADVENT, OKRAŠEVANJE
in jaslice napravljamo, 
za tebe čedno posteljco.

Sam Bog je tebe nam poslal, -> PRIHOD BOGA,
pa tudi orehov dosti dal; OBDAROVANJE
njih hočmo lepo pozlatit
in z njimi tebe počastit.

Deklete, izrezljajte le
iz bele gobe brezove
golobce, naj se majejo, 
krog jaslic lepo letajo. -> JASLICE

Po bršel, fanti, pojdite -> ZELENJE
na steno ga navesite.
V zelenju mora kotič biti,
vsa hiša se veseliti! …

(Niko Kuret: Praznično leto Slovencev -> 
Slomšek, Anton Martin, Drobtince, 1846.
<http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-UD5HXJMI>)



ADVENT

• adventus - prihod: prihod mesije/odrešenika, priprava na 

rojstvo boga (Božič)

• od sv. Martina (11. november, “jesenski pust”) -> post; 

• od sv. Andreja (30. november) -> Sežgani in prerojeni 

človek, M. Matičetov) 

• dekleta kupila robec (običajno ob sv. Andreju) in ga robile 

do Božičnega večera, pri polnočnici na skrivaj dokončale    

-> ponoči, v spanju prikaže ženin

Sveti Andrej
François Duquesnoy, flamski umetnik 
Bazilika sv. Petra v Rimu, kupola



Gospodbog se vzdigne inoj gre
proti deželi egiptovski.
Kadar mi kjekaj pridejo,
sam Gospodbog jim tákoj govori:

»Danes je post naši materi,
pojmo pokoro delati
po tem vinénem nogradi.«

Kadar na vrh nograda pridejo,
sam Gospodbog jim tákoj govori:

»Pljunte vsi tešče sline ven.«

Sveti Andrej pljunu tri vinéne jagode,
božjo zapóud prelomu je.

Sam Gospodbog jim tákoj govori:
»Poberite trtce, paladičce vse,
da se grmada naredi.«

Gospodbog je vzdignu palico,
vdaru je živo skalico.
Ven so skočile iskre tri,
zdaj mi grmada zagori.

Sveti Andrej mi noter zgoru je,
druzga ni ostalo
kakor jetrca in pljučica.

Mimo gre ena stara majkinja,
je pobrala jetrca in pljučica.

Stara majkinja je imela mlado hčer.
Mlada hčer pokusla jetrca in pljučica,
svetga Andreja znosila je.

Sveti Andrej dvakrat rojen biu:
enkrat od stare majkinje,
drugič od čiste deklice.

(Iz M. Matičetov: Bedenice…, Ljubljana, 2019 -> izročilo iz Krasa)



• 4 adventne nedelje -> maše: zornice, jutranjice, svitnice/svitanice, zlate maše

• Adventni venček: zelenje, 4 sveče

• Adventni kruhek

http://dpz-ribnica.net/najlepse-disi-kruh-iz-domace-peci-poprtnik-ali-zupnek-del-nase-dediscine/

• Okraševanje bogkovih kotov: venci iz papirnatih rož (paradiž, nebo, betlehem/betlejan), 

okraševanje z jaslicami (glina, mavčni odlitki, papir (kupilne pole in izrezali pastirce), les), 

okraševanje z lučkami

http://dpz-ribnica.net/najlepse-disi-kruh-iz-domace-peci-poprtnik-ali-zupnek-del-nase-dediscine/


Jaslice in bohkov kot, 1976, Vitanje, f: Zmago Šmitek.
Etnoinfolab: <http://etnoinfolab.org/>

Kot v "hiši", 1959, Črni Vrh, Vojsko pri Idriji, f: Fanči Šarf.
Slovenski etnografski muzej: Zbirke, Digitalne zbirke, Zbirke fotografij 
<https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne-zbirke>



ADVENTNI SVETNIKI

• adventni svetniki: sv. Miklavž (tri jabolka, 6.12.), sv. Lucija (vid -> dvoje oči na pladnju; 

duhovi, strašenje, sredozimka -> luč, 13.12.), sv. Tomaž (najdaljša noč, »neverni Tomaž«, 

21.12. -> reforma svetniškega koledarja 3.7.)



Sveta Lucija, Domenico Beccafumi Luciji na obhodu, Boračova (Radenci), 1963



Procesija na praznik sv. Lucije, Siracusa, Italija

Praznik luči, praznik sv. Lucije, Švedska



Neverni Tomaž, Michelangelo Caravaggio



SV. NIKOLAJ – SV. MIKLAVŽ
6. december

Legenda: tri hčere siromašnega moža (plemiča) rešil sramote, ker so bile na poti 
na delo v javno hišo ->
skozi okno porinil tri kepe zlata in jim tako priskrbel potrebno doto -> obdarovanje



- predkrščanski ritual: šemljenje in obiskovanje domov -> prihod duhov, rajnih duš -> še danes v Miklavževem 
sprevodu parklji, obdarovanje

- opis Miklavžev iz Ziljske doline do 1914 -> fantovske skupnost, oblekli v ovčje kože, obesili verige in zvonce, strašili 
po vasi, mazali s sajami, tepli s šibami, strašili otroke; 

- Miklavževi sprevodi (s parkeljni in angelčkom) -> parkeljni preganjali poredne otroke in dekleta; ponavljali dele
katekizma, povedati kakšno molitvico; ponekod sprevodi vključevali več oseb: kaplana/župnika, Pehtra/Šmarjeta,   
Smrt, košar/košutar (nosi darove), nadangel sv. Mihael, parkeljni/krampusi/Lucifer/hudič, norec, sv. Anton    
Puščavnik, vojak, pisar

- zahod, jugozahod in jugovzhod današnjega slovenskega ozemlja ni poznal sprevodov, niti parkeljnov -> »nevidni« 
Miklavž -> trkanje na okna, nevidna roka prinesla darove (lešnike, orehe, smokve), neviden lik prinese darove -> 
pisanje Miklavžu

- obdarovanje na oknih, mizah; v škornje, peharje, krožnike; preprosti darovi: orehi, lešniki, suho sadje, hruške,     
jabolka, venec iz suhih fig - > pozneje bogata darila: lect, sladkarije, igrače, novci;
palica, šiba porednim otrokom -> šiba predstavljala tudi čarodejni pripomoček: posredovala življenjsko moč

- povezano z obdarovanjem -> Miklavžev semenj (npr. Murska Sobota), ponekod tudi ob sv. Andreju (30. november, 
npr. Gorica v Italiji) -> opis Miklavževega sejma v Ljubljani, Novice, 1859 (Kuret 1989: 228)

- prekinitev s tradicijo: fašizem na Primorskem, socializem po vojni v Jugoslaviji -> intimno praznovanje



Sveti Miklavž in parkelj, vsakoletni sprevod po naselju Šutna (pri Kranju), Dorfarje, Žabnica 
z namenom obiska otrok po njihovih domovih. Miklavžev sprevod organizirajo mladi 
fantje in dekleta iz naselja Šutna. 2015

Miklavžev sprevod v Gotovljah, 2014 
https://youtu.be/eA38cretjJo

Prihod sv. Miklavža v Borovnici, 2012 
https://youtu.be/TgvbsLlyD58

Parkeljni Stara Loka, 2015 
https://youtu.be/onklc4Z6Nec

https://youtu.be/eA38cretjJo
https://youtu.be/TgvbsLlyD58
https://youtu.be/onklc4Z6Nec


Vir: https://www.starerazglednice.si/page/2

Sveti Miklavž in hudoba

Hudoba, reci: Oče naš!
Pa hudoba tako pravi:
Miklavž je naš!
Hudoba, reci: Čaščena Marija!
Pa hudoba tako pravi:
Da bi bila barigla polna,
da z Miklavžem bi ga pila
in po morjih se vozila!
Hudoba, reci: Amen!
Pa hudoba tako pravi:
Glavo pod kamen!

Sveti Miklavž zgodaj vstane 
https://youtu.be/mNrs8XFmR9w
Ljudska, “legendarna”pripovedna pesem
Kamno pri Kobaridu
ZRC SAZU Glasbenonarodopisni inštitut

https://www.starerazglednice.si/page/2
https://youtu.be/mNrs8XFmR9w


SVETI MIKLAVŽ

Zarja na nebu vsa zlata gori,
angelcem božjim žarijo oči.

S perutmi narahlo nebesa hladijo,
nekdo že seda v rajsko kočijo.

Sveti Miklavž nam darove deli.
Tudi mi, tudi mi, obdarujmo druge ljudi.

Škofovo palico v roki drži.
S košem prepolnim na zemljo hiti.

Sveti Miklavž nam darove deli.
Tudi mi obdarujmo druge ljudi. Miklavževanje, Borovci pri Ptuju, 1973, f: Boris Kuhar



Miklavževanje, Borovci pri Ptuju in Cven (Gostilna pri Kapljici), 1973, f: Boris Kuhar



Miklavžev sejem v Murski Soboti, 6. 12. 1976, f: Fanči Šarf



• »Marijo nosijo« od 19. stoletja dalje na Slovenskem -> podoba noseče Marije, Mater gravida ->

devetdnevna adventna pobožnost do noseče Marije (15.12. do Božiča) -> obuditev Betlehemskih dogodkov,

igranje prizorov -> nosile ženske in dekleta, molitev, sprevod, prenočevanje kipa Marije, okrašenega s cvetjem, 

zelenjem in lučkami –> okrašeni oltarji v hišah -> na zadnjem domu ostala do svečnice (2.2., 40 dni po Božiču)



BOŽIČ

• praznovanje kristusovega rojstva 24.-25. december -> v 4. stoletju zahodno krščanstvo 

• 6. januar ~ Epifanija (razglašenje, teofanija -> razglasitev boga) vzhodno krščanstvo -> 

prihod sv. treh kraljev (Gašper, Miha, Boltežar) -> koledovanje + obdarovanje (Pehtra, 

Befana)

Maksim Gaspari, Pričakovanje Božiča



• najdaljše noči -> zimski solsticij -> smrt sonca, luči -> kresovi, 

lučke

• poganski spomin na mlado Sonce, nepremagano Sonce: 

Mitrovo čaščenje (313 Konstantin sprejme krščanstvo -> 4. 

stoletju prepovedano)

• James George Frazer (1854 – 1941) ~ Zlata veja

Pokaže na verjetnost, da krščansko praznovanje izhaja iz drugih 

starejših, antičnih verovanj: Oziris – Adonis/Atis – Dioniz -> 

(devica – mati) rojstvo – smrt – vračanje -> naravni krog

• Vitomil Belaj (1937 - ) ~ Hod kroz Godino

Poskus rekonstrukcije hrvaške (slovanske) mitologije: Zeleni Jurij

• Zmago Šmitek (1949 – 2018) ~ Koledarska dediščina: Zeleni 

Jurij

Poskus rekonstrukcije slovenske mitologije (komparacija 

slovenskega mitološkega oz. folklornega izročila z 

indoevropskim): Oziris – Dioniz – Zeleni Jurij – Jezus Kristus

Mitrej v Rožancu, Bela Krajina



• zimski kres -> pomagati oslabelemu soncu -> krščanstvo simbol Kristusa kot »luč sveta«

• odprta ognjišča - zažiganje drevesne klade (božični panj, čok, badnjak, čuja, osvatin) in 

bedenje ob njem, delali z njim kot z živim bitjem, prerokovali letino, oglje in pepel nesli na 

njivo ali spravili za zdravljenje -> danes izročilo poznamo v obliki sladice (božično deblo, le 

bouche de Noel)

Božična čuja: mati zliva vino nanjo, 
simbolično darovanje božičnemu panju, Breg 
(Goriška Brda), 1965

Izročilo o kurjenju drevesnega panja 
v Brdih, o ČUJI oz. OSVATINU 
(spomladanski, “poganski ogenj”) 
zapisal Pavel Medvešček.



• Na dan sv. Barbare ali sv. Lucije (Pivka) postavljali v vazice z vodo češnjeve in druge  veje, da so se 
razcvetele do Božiča

• sv. Barbara in sv. Lucija (tudi sv. Miklavž, Marijino brezmadežno spočetje, 8.12.) setev božičnega žita 
-> Adonisovi vrtički, okrasijo z lučkami ali papirnatimi rožami

• okraševanje z zelenjem: lovor, smrečje, bršljan, omelo, zimzelen, božje drevce (bodika), brin

Po bršel, fanti, pojdite
na steno ga navesite.
V zelenju mora kotič biti,
vsa se hiša veseliti!

• okraševanje zelenja: papirnati okraski, 
pozlačeni orehi, jabolka, storži, trakovi, 
okraševanje s »svetim duhom«



• božično drevo »germanska šega« -> socializem: novoletna jelka 

• čaščenje svetega drevesa, rajsko drevo, drevo spoznanja, drevo življenja -> Kristusov križ

• okraševanje drevesa najprej v mestih 17. - 18. stoletje Nemčija, Alzacija (na meji med Nemčijo 

in Francijo) -> na Slovenskem ne poznajo do prve svetovne vojne -> uvedli priseljeni nemški 

uradniki, trgovci in obrtniki -> na slovenskem postavljali visečo smrečico



Praznovanje Božiča, ok. 1940, preslikava, 
vir: Etnoinfolab.

Otroci ob božičnem drevescu, pred 2. 
sv. vojno, f: Fran Vesel, vir: Slovenski 
etnografski muzej.



• Jaslice -> plastična upodobitev Kristusovega rojstva

• reliefne upodobitve Kristusovega rojstva -> gotika (najstarejše)

• prvotno povezane z meditacijo, premišljevanjem -> dogodki ob Kristusovem rojstvu, globoka

čustva -> otipljivost

• božične igre od srednjega veka po cerkvah

• sredi 15. stoletja pojav zibelk z Jezuščkom v ženskih samostanih -> devocionalije (nabožni 

predmeti)

• protireformacija -> jezuiti v 16. stoletju prve jaslice -> 1644 prve jaslice v jezuitski cerkvi sv.

Jakoba Ljubljana -> prešle na domove: kipci Jezusa -> meščanstvo

• najstarejše ohranjene 1714 Ljubljana iz tršega papirja, akvarel barve, nalepljena oblačila iz 

pisanih krpic 

• na kmečke domove šele v 19. stoletju: les, glina, industrija prinesla papirnate figure, plastične 

odlitke, mavčne odlitke (sadren)



Jaslice, Domžale, 1937, f: Fran Vesel 
(vir: Slovenski etnografski muzej)



• Polnočnica -> bedenje (badnjak, vigilia -> bila, bilja) -> čaščenje prihoda, rojstvo Boga -> Božič = mali bog 

• božični kruh -> poprtnik, poprtnjak, božičnik, mižnjak -> pod prt ali pod mizo ->

• kruh blagoslovili med polnočnico, na Božič razdelijo vsem v družini, tudi živini, včasih tudi na sv. Tri kralje

• podobnjaki, golobice, tičke -> manjši kruhki v obliki ptičic za otroke, razdelijo sosedom, prijateljem; otroci ne 

smejo prej pojesti; tepežni dan – 28.12. -> šiba!)

• nevarnosti -> svet odprt – mundus patet -> zle sile -> dvanajstero noči, volčje noči med Božičem in sv. tremi 

kralji -> maskiranje, koledništvo, odganjanje zlih duhov, obdarovanje

Katice - Dober večer vam Bog daj  https://youtu.be/JAVTq_jMneo

• čudežno dogajanje -> voda se spreminja v vino, zlato, srebro; živali govorijo (praprotno seme -> kresna noč!)

• blagoslovljenje, kajenje (bor, brin, špajka/baldrijan, rožmarin, majaron, macesnova smola, meta, oljka), 

kropljenje domov in gospodarskih poslopij, tudi okoli hiše – njive, vinograde, travnike... -> očiščevanje

• sveti dan; doma -> niso se obiskovali (vzhodna, del južne Slovenije -> božični gost); prepoved dela, počitek; 

kosilo -> petelin, puran (žrtvena žival!) -> “Na ta dan se niti počesati nismo smeli!”

https://youtu.be/JAVTq_jMneo


Prikaz božične mize: križ, kruh, oljka, prt, Predgriže - Črni 
vrh nad Idrijo, 1959, f: Pavla Štrukelj, vir: Slovenski 
etnografski muzej.

Vir: Slovenski etnografski muzej



BOŽIČEK (SANTA CLAUS)

- Božička v današnji podobi na slovenskem nismo poznali -> darove prinašal Jezušček, ki se mu je reklo tudi 
Božiček (mali Božič, mali Bog), Božični konjiček, nevidna podoba -> lešniki, orehi; obdarovanje iz mest razširilo v 
vasi; obdarovana tudi živina

- v ZDA prinesli nizozemski izseljenci -> praznovanje svetega Miklavža/Nikolaja -> Sant-Niklas -> SanterKlas

- Podoba Božička?



Coca – Cola 
https://www.coca-colacompany.com/company/history/five-things-you-never-knew-about-santa-claus-and-coca-cola

- 1920 začnejo oglaševati v času Božiča
- 1930 -> Haddon Sundblom -> Clement Clark Moor: 1822 pesem Obisk svetega Nikolaja (A visit from st. Nicholas)

https://www.coca-colacompany.com/company/history/five-things-you-never-knew-about-santa-claus-and-coca-cola


- 1862 Harper’s Weekly (tednik) – Thomas H. Nast (rodil 1840 v kraju Landau, Nemčija -> 1846 z materjo in sestro 
preseli v ZDA, New York) – republikanec, podpora Abrahama Lincolna -> podobe državljanske vojne

- 1862 – Božični večer (Christmas Eve)



Božiček podaja darove ameriškim vojakom –
unionistom, 1963 (levo)
Ilustracija Božička, 1881 (zgoraj)

https://www.thevintagenews.com/2016/12/09/thomas-nast-the-man-who-invented-santa-claus/

https://www.thevintagenews.com/2016/12/09/thomas-nast-the-man-who-invented-santa-claus/


• Voščilnice -> od 15. stoletja dalje – Nemčija - izrezljane voščilnice iz lesa; 19. stoletje voščilnice v dnevnem 
časopisju (tisk) -> fotografije

https://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/novoletne-voscilnice-skozi-cas-barvit-spomenik-naroda-z-upajocimi-
zeljami/475860

Zanimivost: Božič in novo leto med prvo svetovno vojno (Marko Štepec, Muzej novejše zgodovine Slovenije)
https://youtu.be/z00h_c06gJU

https://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/novoletne-voscilnice-skozi-cas-barvit-spomenik-naroda-z-upajocimi-zeljami/475860
https://youtu.be/z00h_c06gJU


DEDEK MRAZ

Nena Židov, 2016, ‘Oris prvih let praznovanja novoletne jelke v Sloveniji: Od množičnega otroškega do družinskega  
praznika’, Etnolog, 26/2016: 103 – 125.

- ruska zgodba (ok. 1930) o Dedu Morozu, ki je poročen s starko Zimo (Zima-Staruha)

- Dedka Mraza kot tudi praznovanje novoletne jelke naj bi uvedli po 2. svetovni vojni -> Miklavž in Božič 
+ dekristjanizacija ljudske kulture in ljudske pobožnosti – ciklus socialističnih praznikov in izumljanje nove       
sakralnosti (izmišljene tradicije)

- zgledovalo po praznovanju v Sovjetski zvezi, kjer je bil poudarek na množičnih javnih praznovanjih in postavljeni        
jelki oziroma smreki, okrašeni s socialističnimi obeležji (kot npr. z rdečo zvezdo) -> po poslabšanju odnosov s 
Sovjetsko zvezo leta 1948 pa je začela Jugoslavija in z njo Slovenija iskati bolj »avtentične« načine praznovanja 

- prvo praznovanje leta 1947/1948 v Ljubljani -> okraševanje, pravljične predstave -> Mestni odbor OF, sodelovali 
Drama, Opera, Šentjakobsko gledališče, telovadna društva -> Kongresni trg, Tabor



- CK KP -> praznovanje iz Ljubljane razširiti po Sloveniji -> program + vključiti čimveč otrok -> Ljudska prosveta       
Slovenije v začetku decembra 1948 za potrebe dramskih skupin izdala iz ruščine prevedeno igrico
Marije Šurinove Dedek Mraz -> “23., 25. in 27. decembra 1952 je bil v Ljubljani prvi sprevod dedka Mraza,
ki so ga napovedale fanfare, pripeljal pa se je na vozu, kot »star, spoštljiv slovenski očak je s pipo v ustih ponosno     
sedel na pečini pod Triglavom«, spremljale so ga plešoče snežinke in lutke, Rdeča kapica, zajčki, medved, lisica, 
volk, Sneguljčica s palčki, cigan z medvedom, Kekec z Mojco, Kosobrinom in Bedancem ter bela
zima.”

- organizacija praznovanja Dedka Mraza -> AFŽ -> tudi socialna nota + vključevanje pionirske organizacije   
(obdarovanje) + predšolski vrtčevski otroci (cicibani)

- podoba Dedka Mraza -> Maksim Gaspari
“Ponekod je Dedek Mraz v Sloveniji že v prvem letu pridobil »domače značilnosti«, tako npr. v Celju, kjer se je   
dekoracija osrednje prireditve navdihovala v »slovenski narodni ornamentiki« in »dedek Mraz v kučmi in
kožuhu je bil videti, kakor da bi stopil z Gasparijeve slike.«” -> ta podoba se utrdi, ko leta 1952 Zveza prijateljev 
mladine v Ljubljani izda 3 čestitke s podobami Maksima Gasparija





- Praznovanje novoletne jelke iz množičnega praznovanja -> podoba družinskega praznovanja:

“Praznovanje novoletne jelke v družini naj bo zato v resnici praznik naše družine.
Naj bo praznik veselih in srečnih družin. Ob njem naj postane naša družina
notranje močno povezana in trdna skupnost, srečna in zadovoljna osnovna celica
naše velike socialistične skupnosti, iz katere nam rastejo srečni ljudje in dobri
državljani.” (V. C. 1952: 5)

Dedek mraz v sprevodu otrok, 1986, Svečina, 

preslikava, vir: Etnoinfolab.

Leta 2020 je Obisk dedka Mraza vpisan v register nesnovne kulturne dediščine pri Slovenskem etnografskem 
muzeju: http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register/obisk-dedka-mraza. 

Zanimivost: Dobri zimski možje iz fototeke Muzeja novejše zgodovine Slovenije https://youtu.be/iq47MEVNblE

http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register/obisk-dedka-mraza
https://youtu.be/iq47MEVNblE


Novo leto je nov list v knjigi časa,
bel in pust. 
Nanj ti pišem svoje želje:
mir ljubezen in veselje!

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE 
IN SREČNO V LETU 2021!

Hvala za pozornost!

Urša Valič
ursa.valic@gmail.com


