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           1. NESEM VÁM NOVINY 

 

1. Nesem vám noviny, posluchejte,  

z betlémské krajiny pozor dejte.  

[: slyšte je pilně a neomylně  :]  

Rozjímejte... 

 

2. Syna porodila čistá panna,  

v jesličky vložila Krista Pána.   

[: Jej ovinula a zavinula:]   

plenčičkama. 

 

3. K němuž to andělé s nebe přišli  

a také pastýři jsou se sešli.  

[: Jeho vítali, jeho chválili:]    

dary nesli. 

 

4. Andělé v oblacích prozpěvují,  

narození Páně ohlašují  

[: že jest narozen, v jeslích položen:]    

Oznamují. 
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      2. VESELÉ VÁNOČNÍ HODY 

 

 

1. Veselé vánoční hody  

zpívejte, dítky, koledy.  

[: O tom co se vskutku stalo,  

že se lidem narodilo děťátko:]    

 

2. Po tmě leží, nemá svíčičky,  

na nebi svítí hvězdičky.  

[: Ty jenž všechnu radost dáváš, 

 samos´ nahé a nic nemáš, děťátko:]    

 

3. Přišli chudí pastuškové,  

zpívali jsou chvály nové. 

 [: Žehnej nám, nebeský králi,  

tebe dávno jsme čekali, děťátko :]    
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3. PÁSLI OVCE VALAŠI 

 

1. Pásli ovce valaši, pri betlemskom salaši.  

 [:Hajdom, hajdom tydlidom, hajdom, hajdom 

tydlidom. :] 

 

2. Anjel sa jim ukázal, do Betléma isť kázal.   

 [:Hajdom, hajdom tydlidom, hajdom, hajdom 

tydlidom. :] 

 

3. Vstaňte hore a choďte, Pána Krista najdete.   

 [:Hajdom, hajdom tydlidom, hajdom, hajdom 

tydlidom. :] 

 

4. Najdete ho v jesličkách, vinutého v plienočkách.  

 [:Hajdom, hajdom tydli dom, hajdom, hajdom 

tydlidom. :] 
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4. JAK JSI KRÁSNÉ, NEVIŇÁTKO 

 

1. Jak jsi krásné, neviňátko  

vprostřed bídy nebožátko.  

Před tebou padáme, dary své skládáme. 

 

2. Já ti nesu dvě kozičky,  

by zahřály tvé údičky. 

Já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka. 

 

3. Já ti nesu veselého  

beránka ze stáda svého.  

S tím si můžeš hráti, libě žertovati. 

 

4. A co my ti nuzní dáme? 

Darovati co memáme. 

My ti zadudáme, písně zazpíváme. 

 

5. Pastuškové mu dudají,  

zvuky dud se rozléhají.  

Slavně dudy dují, všichni propěvují. 

 

6. Měj se dobře, jezulátko, 

přespanilé pacholátko.  

S tebou se loučíme, Bohu poroučíme. 
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5. DEJ BŮH ŠTĚSTÍ 

 

1. Dej Bůh štěstí tomu domu,  

my zpíváme Pánu Bohu.  

Malému děťátku,  

Kristu Jezulátku,  

dnes v Betlémě narozenému. 

 

2. On rozdává štědrovníčky,  

jabka, hrušky i trojníčky.  

Za naše zpívání,  

za koledování,  

dej nám Pán Bůh své požehnání. 
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6. PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA 

 

1. Půjdem spolu do Betléma,  

du-uj, da-aj, du-uj, da-aj, dá! 

 

Ref: Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,  

        Ježišku, panáčku, já tě budu kolíbat. 

 

2. Začni Kubo na ty dudy: du-uj, da-aj, du-uj, da-

aj, dá!  

Ref: 

 

3. A ty Janku na píšťalku: Dudli, tudli, dudli, dá!  

Ref: 

 

4. A ty Mikši na housličky: Hudli, tydli, hudli, dá!  

Ref: 

 

5. A ty Vávro na tu basu: Rumy, rumy, rumy, dá!  

Ref: 
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7. ŠTĚDREJ VEČER NASTAL 

 

1. Štědrej večer nastal, 

 štědrej večer nastal.  

Koledu přichystal,  

koledu přichystal. 

 

2. [: Panímámo vstaňte,  

koledu nám dejte. :] 

 

3. [: Panímáma vstala, 

 koledu nám dala. :] 
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8.  NARODIL SE KRISTUS PÁN 

 

1. Narodil se Kristus Pán, veselme se!  

Z růže kvítek vykvet nám, radujeme se!  

[: Z života čistého, z rodu královského  

nám, nám narodil se. :] 

 

2. Jež prorokován jest, veselme se!   

Ten na svět poslán jest, radujme se!  

[: Z života čistého, z rodu královského  

nám, nám narodil se. :] 

 

3. Člověčenství naše, veselme se!  

Ráčil Bůh vzít na se, radujeme se! 

 [: Z života čistého, z rodu královského  

nám, nám narodil se. :] 

 

4. Goliáš oloupen, veselme se !  

Člověk jest vykoupen, radujme se!  

[: Z života čistého, z rodu královského  

nám, nám narodil se. :] 
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9. DEN PŘESLAVNÝ 

 

1. Den přeslavný jest k nám přišel,  

v němž má býti každý vesel.  

[: Radujme se, veselme se  

v tomto novém roce. :] 

 

2. Dítě se nám narodilo 

 Proroctví se vyplnilo  

[: Radujeme se, veselme se  

v tomto novém roce:] 

 

3. Nového léta vinšujem,  

Syna neb dcery vám přejem.  

[: Léto mine a pomine  

Dobrého vám přejem. :] 

 

4. Abychom k vám přes rok přišli,  

a vás ve zdraví zas našli. 

[: Léto mine a pomine,  

Vás ve zdraví našli. :] 
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10.  PŮLNOČNÍ 

Jedu domů po trati, jedu přes kopce,  

za okny padá, padá sníh, budou vánoce.  

Chmury, trable, starosti, nechal jsem ve městě,  

už slyším lidi na půlnoční  zpívat v kostele. 

 

 Sbor:  Aleluja, aleluja 

 

Ježíš na kříži ztrápený, občas se usměje,  

naty co v zázrak uvěří, na ty co zpívají. 

 

Sbor:  Aleluja, aleluja,  

beránku náš na nebesích,  

stůj při nás, až přijde tma. 

 Aleluja, aleluja 

 

Stojím v prázdným kostele, hvězdy nade mnou,  

z kříže zbyl jenom stín, ale přes to slyším 

 

Sbor:  Aleluja, aleluja.  

Beránku náš na nebesích, stůj při nás, až přijde tma.  

Beránku náš na nebesích, neopouštěj nás,  

až začnem se  bát - - bát -- --.   

Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja 

Aleluja........ 
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