
Božične pesmi bl. Lojzeta Grozdeta 

 

 

Prav blizu je sveti večer 

 

Prav blizu je sveti večer, 

čeprav ni nikjer še snega, 

čeprav ni še konca vojska, 

čeprav je še v srcih nemir. 

 

Umijem si mlado srce 

in z biseri ga okrasim, 

z ljubeznijo ga prenovim – 

glej, Detece božje že gre! 
 

*** 

 

K polnočnici 
 

Tiho skoz temo sneži. 

Sladek je pesmi utrip. 

Luči osvajajo hrib. 

Cerkev v nebesa gori. 

 

V meni sladkoben nemir. 

Plaka in čaka srce. 

Upov so polne želje. 

Blizu si, dobri Pastir! 

 

“V jaslicah Detece glej!” 

“Bolj sem ubog kakor ti!” 

“Kralj moj, pa mraz ti tu ni?” 

“Z ognjem srca me poglej!” 

 

 
*** 

Božična 

 

Oj zvonovi, zadonite, 

vsi opolnoči, 

vsemu svetu oznanite: 

Kristus se rodi. 

 

Zvezde vse se prikažite, 

primigljajte na nebo, 

s sabo mesec pripeljite, 

da nam bo svetlo. 

 

Fantje, vsi nocoj dobimo 

se na vasi sred noči; 



bakle svoje si prižgimo, 

pojdimo k polnočnici! 

 

Jezusa tam počastimo: 

naj nam v srca prihiti, 

da ga več ne izgubimo, 

v naših srcih naj živi. 

 
*** 

 

Svetonočni sonet 

 

O da, nocoj je sveta noč 

v vsej snežni belosti snega, 

čeprav po svetu boj divja, 

ker meri zdaj pravico moč. 

 

O da, nocoj je sveta noč, 

četudi v meni ni miru, 

čeprav pijem grenkost sadu, 

ki ga poraja greha moč. 

 

Pregnal je s sebe svet Boga, 

na snegu kri, rdeča kri. 

 

Pregnal je greh Ga iz srca 

in zdaj miru več v srcu ni. 

 

O Dete, svetu spet kraljuj, 

nemirna srca osrečuj! 

 

 

*** 

Božični sonet 

 

Rad betlehemski hlevček bi postal, 

da dal bi Ti zavetje sred' noči, 

ves mrzel sredi zime, vendar Ti 

toploto moje duše bi spoznal. 

 

Rad v sebi bi Ti jaslice postlal, 

da v njih moj revež – Kralj vekov zaspi, 

preproste, trde, vendar v tej temi, 

ležišče mirno bi Ti daroval. 

 

Srce mlado po Tebi hrepeni, 

o, pridi k meni Detece nocoj, 

da duša znova v Tebi oživi. 



 

Ne mudi se – Ljubezen, Jezus moj, 

težko Te čakam, sam sem v tej temi, 

naj čutim, da si vsaj Ti, Bog, z menoj. 

 

 

*** 

Sveta noč  

 

Ko s sladkimi zvoki se noč prepoji, 

ko zadnja nam prošnja v pokoj izzveni, 

tedaj se odprejo potihoma vrata, 

in vstopi Marija vsa lepa in zlata, 

v naročju nebogljeno Dete drži. 

 

Pristopi in vsem nam v naročje Ga da, 

in Jezušček mali nas blagoslovi, 

obriše solze, odvzame skrbi. 

V sladkosti neskončni nam srca bijo, 

ko znova za Njim se vrata zapro. 

 

 

*** 

Svetonočna molitev 

 

Gospod, ki v nepristopni luči bivaš, 

in dvignjen v nedogledne si višine, 

a vendar sklonjen v zemeljske nižine, 

na grešnike svoj blagi svit razlivaš. 

 

Usmili se me, v svoji blagi moči: 

tema zmaguje mi bolne oči, 

naj Tvoja zvezda silo ji zdrobi, 

da bo svetlo kot Modrim v tisti noči! 

 

 

 
**** 

Obhajilna pesem 

 

Angelci pevajo, 

v želji zgorevajo – 

On pa gre v moje srce. 

Tih je njegov korak, 

dih je njegov sladak, 

duša zdaj vsa se odpri! 



Sprejmi ga v svoj objem, 

vsa se utopi v Njem, – 

potlej od sreče umri. 
 

*** 

 

Pevčeva molitev 

 

Večer v svoj črn plašč zemljo ovija ... 

Na hribčkih cerkvice – kot ptičke bele –  

s srebrnimi glasovi so zapele, 

doline polni sladka melodija. 

 

Mlad fant domov se s polja truden vrača, 

odkrije se ob pesmi, postoji: 

“Naj polje v Tvojem varstvu, Mati, spi 

in oče, mama, bratje, vas domača!” 

 

Moj glas z zvonjenjem zliva se v prošnjo: 

“Kraljica, čuvaj nas in to zemljo, 

obvaruj nas noči grozečih dni, 

 

ne daj, da kri to zemljo pognoji, 

ne daj, da belih cerkvic več ne bo, 

naj rod moj ne umrje, naj živi!” 

 

 


