
BOŽIČNE PESMI

ČETRTEK



https://youtu.be/hw7oMJwx7LM

Originalen notni zapis

Klikni na zgornjo povezavo in 

prisluhni moji orgelski izvedbi, 

zraven si lahko tudi zapoješ 

https://youtu.be/hw7oMJwx7LM


SVETA NOČ

• je najbolj znana božična pesem po vsem svetu, saj je prevedena v več kot 300 jezikov 

in narečij. Sveta noč je zagotovo tudi najbolj priljubljena božična pesem na svetu in velja 

za najpogosteje izvajano pesem vseh časov.

• V slovenski jezik je pesem prevedel duhovnik in domoljub Jakob Aljaž in s tem 

poskrbel, da je pesem prvič odzvanjala na sveti večer v Tržiču leta 1871.

• Pesem Sveto noč je posnelo že preko 300 izvajalcev

• Angleži jo poznajo kot Silent Night, Španci kot Noche de Paz, Kitajci jo pojejo kot Ping'an

Ye Ge, v svahiliju je prevod Usiku Mtakatifu, v jezik ameriških Indijancev Čejenov je 

prevedena kot Pavetaa'eva nehe'xoveva, v maorskem jeziku je poznajo kot Marie te po, 

tapu te po, v jeziku Zulujev Busuku obuhle, Vietnamci pa jo imenujejo Đem thánh vô cung.



LEGENGA O NASTANKU

• Na predbožični večer, 24. decembra 1818, so se v Oberndorfu blizu Salzburga 

pokvarile orgle. Duhovnik Joseph Mohr je tako pohitel k prijatelju Franzu Xaverju

Gruberju, učitelju in organistu, da še isti dan uglasbi pesem Stille Nacht.

• Pri polnočnici v cerkvi sv. Nikolaja v Oberndorfu je pri jaslicah prvič zazvenela blaga in mila 

pesem, ki je osvojila srca vseh. Pela sta dvoglasno: Joseph tenor in Franz bas ob 

Josephovi spremljavi na kitaro.

• Pesem Sveta noč govori o hrepenenju po drugačnem svetu, kjer so pomembne 

trajne vrednote in predvsem ljubezen, dobrota in sočutje. 



ZANIMIVOSTI POVEZANE S 

PESMIJO
• Leta 1825 orglarski mojster Karl Mauracher izdela nove orgle v Oberndorfu.  Verjetno mu 

je na nove orgle Gruber zaigral Sveto noč, ki je bila izdelovalcu orgel tako všeč, da jo je 

ponesel rojakom na Tirolsko in širno v svet.

• Na sveti večer leta 1914: V t. i. božičnem premirju nemški, francoski in britanski vojaki na 

zahodni fronti za kratek čas zapustijo svoje jarke in se srečajo na nevtralnem področju, si 

voščijo, izmenjajo celo nekaj dobrin ter skupaj vsak v svojem jeziku zapojejo pesem Sveta 

noč, blažena noč.

• 2011: Unesco pesem Stille Nacht, heilige Nacht umesti med nesnovno kulturno 

dediščino Avstrije.


