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Postojnska jama predstavlja z živimi jaslicami, 
postavljenimi ob petkilometrski turistični poti, 

eno najlepših božičnih doživetij na svetu.

29. ŽIVE  JASLICE 
V POSTOJNSKI JAMI



Spoštovani obiskovalci, dobrodošli!

Žive jaslice v Postojnski jami so s tremi 
desetletji tradicije prva in največja tovrstna 
postavitev v Sloveniji, umeščene v okolje 
čudovitega postojnskega podzemlja pa so 
zagotovo tudi najlepše.

Predstava se začne z vožnjo z vlakcem, ki ji 
sledi voden sprehod skozi najlepše podzemne 
dvorane, kjer smo za vas postavili 16 prizorov 
svetopisemske zgodbe Jezusovega rojstva 
vzdolž cele pešpoti.

Predstava je posebna, ker se obiskovalci 
pomikate od prizora do prizora. Prizore 
najlepše vidite, če se počasi in enakomerno 
premikate od enega do drugega in se ne 
ustavljate, razen ob treh glavnih prizorih.  
Na poti vas bodo spremljali naši vodniki 
v oranžnih uniformah, ki bodo skrbeli za 
pravilen tempo hoje.  Prosimo, da upoštevate 
njihova navodila, da se ves čas pomikate v 
strnjeni koloni, ne zaostajate in ne ovirate 
drugih obiskovalcev. Tako boste pravočasno 
prispeli na vse prizore in bo doživetje jaslic 
najlepše.

Predstava traja 90 minut.

Prepustite se lepotam podzemlja ter čarobnosti 
svetopisemske zgodbe in v vsej mističnosti 
doživite božično pravljico v Postojnski jami.

Želimo vam sreče in spokojnosti v 
prihajajočem letu 2019. 

Ob vznožju Velike gore

OZNANJENJE 
ZAHARIJI

Judi pričakujejo Odrešenika. Bog 
začne izpolnjevati svoj načrt glede 
na Zaharijevo prerokbo. Angel 
Gabriel staremu duhovniku Zahariji 
pove, da bo njegova žena Elizabeta 
rodila dolgo pričakovanega sina, ki 
mu naj da ime Janez. 

Postojnska jama 
Božična zgodba 
Veličasten prizor Jezusovega rojstva bodo skozi  
16 prizorov na petkilometrski poti po Postojnski 
jami poustvarili lokalni igralci skupaj z vrhunskimi 
umetniki, skupaj kar 150 nastopajočih. 

Plesna dvorana

ANGEL Angel pričakuje in oznani  
čaroben podzemni spektakel.

1. 

Velika gora

OZNANJENJE
BLAŽENI
DEVICI MARIJI

Pevka: 
Helena Blagne

Angel Gabriel Devici Mariji 
oznani, da bo rodila Božjega  
sina, ki mu naj da ime Jezus. 
Prizor spremlja pesem  
Ave Maria v izvedbi pevke  
Helene Blagne.

Pod Veliko goro

PASTIRJI Pastirja vabita  
v božično pravljico. 

Pri Nebotičniku

ANGELI
SPREMLJAJO
OZNANJENJE
ČUDEŽA
 

Angeli spremljajo oznanjenje 
rojstva Janeza Krstnika.

3. 

2. 

4. 



V bližini Velikanov

ANGELI
SPREMLJAJO
OZNANJENJE
ROJSTVA
 

Angeli spremljajo  
oznanjenje rojstva  
Mesije.

5 

Pri vhodu
v Lepe jame 

GLASBENI
NASTOP
Harfa in violončelo: 
Urška Rihtaršič in 
Arslan Hamidullin

Glasbeni nastop harfistke Urške 
Rihtaršič in violončelista Arslana 
Hamidullina.

7. 

Pri Papigi

MARIJA OBIŠČE
ELIZABETO

Srečanje med Marijo in visoko 
nosečo Elizabeto, ki takoj spozna, 
da Marija pod srcem nosi Božjega 
sina. Hkrati poteka skrivnostno 
srečanje med Janezom Krstnikom 
in Jezusom.

6. Rdeča dvorana

POPIS 
PREBIVALSTVA

Marija in Jožef odpotujeta v 
Betlehem, mesto Jožefovih 
prednikov, zaradi ukaza cesarja 
Avgusta o popisu prebivalstva.

Špagetna dvorana

OZNANJENJE
JOŽEFU
 

Bog Jožefu pošlje angela, da 
ga pomiri – Jožef je sumil, da je 
Marija zagrešila prešuštvo in 
zanosila z drugim moškim. Angel 
Jožefu razloži, da je otroka spočel 
Sveti Duh. 

8. 

Bertarellijev rov

OZNANJENJE
PASTIRJEM
 

Sredi noči se angeli prikažejo 
pastirjem in oznanijo rojstvo 
Odrešenika sveta.

12. 

Turški grob

ISKANJE
PRENOČIŠČA
 

Marija in Jožef obupano iščeta 
prenočišče v Betlehemu.

11. 

Suhi rov

PASTIRCI 
IGRAJO
Glasbeno društvo 
Tamburjaši

Glasbeni nastop tamburašev 
Glasbenega društva 
Tamburjaši iz Vipave.

9. 

Rajska vrata

KMETJE
IN RIMSKI
VOJAK
 

Rimski vojak usmerja kmete k 
popisu prebivalstva. 

10. 



Ob Šotoru 

GLASBA, KI
SLEDI
ČUDEŽU 
Ksilofon:  
Anja Lavrenčič 

Ob glinenih jaslicah bodo 
zazveneli sodobni zvoki jame: 
skladba The First Nowell v 
izvedbi Anje Lavrenčič na 
ksilofonu. 

15. 

Ob izhodu

SOLARNA
ZVEZDA

Solarna zvezda umetnice Eve 
Petrič simbolično prinaša luč 
v jamo - torej tudi tja, kamor 
dnevna svetloba ne seže - in 
tako v nas vžiga plamen 
upanja. 

Koncertna dvorana

AMAZING 
GRACE
  

Amazing Grace (O, nepričakovani 
dar) v Koncertni dvorani. 
Na ogled so postavljene Jaslice 
sveta avtorice Ejti Štih.

16. 

Na najnižji točki

PRIHOD 
SVETIH TREH 
KRALJEV
  

Svetla zvezda na nebu vodi Svete 
tri kralje, ki Jezusu z vzhoda 
prinašajo darila.

14. 

Na najnižji točki

ROJSTVO
JEZUSA 
Pevec: 
Alex Volasko

Marija in Jožef najdeta zatočišče 
v hlevu, kjer Marija rodi sina in 
prvorojenca položi v jasli, ki se 
uporabljajo za krmo za živali. Alex 
Volasko zapoje Sveto noč. 

13. 



T: +386 5 7000 100
info@postojnska-jama.eu 
www.postojnska-jama.eu

Postojnska jama
Jamska cesta 28

6230 Postojna, Slovenia

Informacije:

#PostojnaCave  @PostojnaCave

JAMSKI DVOREC PRED POSTOJNSKO JAMO
JASLICE IZ MIKANE VOLNE

Po obisku pa vas vabimo na prijetno druženje ob ognju 
pred jamo in seveda tudi na ogled mehkih jaslic iz mikane 
volne avtorice Metke Prezelj iz Idrije, ki so postavljene  v 

Jamskem dvorcu ob vhodu v jamo. 

PREDJAMSKI GRAD
GRAJSKE JASLICE

Le 9 kilometrov oddaljen od Postojnske jame je Predjamski 
grad, največji jamski grad na svetu, ki je v 123 m visoki 

navpični steni vklesan že več kot 800 let. V njegove prostore 
vsako leto postavimo tudi prelepe grajske jaslice, ki veljajo za 

eno največjih postavitev klasičnih jaslic. 

Ne spreglejte tudi


