Vánoční koledy

OBSAH
DEJ BŮH ŠTĚSTÍ ............................................................................................................................... 3
CHTÍC ABY SPAL .............................................................................................................................. 4
JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU ............................................................................................................ 5
JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM ...................................................................................................................... 6
JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO ....................................................................................................... 7
MY TŘI KRÁLOVÉ ............................................................................................................................ 8
NARODIL SE KRISTUS PÁN ........................................................................................................... 9
NESEM VÁM NOVINY ....................................................................................................................10
PÁSLI OVCE VALAŠI ......................................................................................................................11
POSLECHNĚTE MNE MÁLO .........................................................................................................12
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA ...................................................................................................13
SLYŠTE, SLYŠTE, PASTUŠKOVÉ.................................................................................................14
ŠTĚDREJ VEČER NASTAL ............................................................................................................15
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ ................................................................................................16
TICHÁ NOC ......................................................................................................................................17
VESELÉ VÁNOČNÍ HODY ..............................................................................................................18
VESELTE SE, RADUJTE SE ...........................................................................................................19

Dej Bůh štěstí
1. Dej Bůh štěstí tomu domu,
my zpíváme, víme komu:
malému děťátku.
Kristu Jezulátku,
dnes v Betlémě narorozenému.
2. On rozdává štědrovičky,
jabka, hrušky i trojníčy,
za naše zpívání,
za koledování,
dej vám Pán Bůh své požehnání.

Chtíc aby spal
1. Chtíc, aby spal, zpívala synáčkovi
matka, jež ponocovala, miláčkovi:
spi nebes dítě milostné,
Pán jsi a Bůh,
přeje ti v lásce celý ráj,
pozemský luh.
2. Dřímej to matky žádost je, holubičko.
V tobě se duše raduje, ó perličko!
Nebesa chválu pějí tvou,
slávu a čest,
velebí tebe každý tvor,
tisíce hvězd.
3. Ó lilie, ó fialko, ó růže má,
dřímej má sladká útěcho, zahrádko má!
Labuti má a loutno má,
slavíčku můj,
dřímej má harfo líbezná,
synáčku můj.
4. Miláčku, spi a zmlkněte, andělové.
Před Bohem se mnou klekněte, národové.
Sestoupil v pravdě Boží syn
na naši zem,
přinesl spásu, pokoj svůj
národům všem.

Já bych rád k Betlému
1. Já bych rád k Betlému,
K Ježíšku malému.
Mám doma křepeličku
a pěknou žežuličku,
ty mu odvedu.
2. Bude žežulička
Vyrážet Ježíška
U hlavičky jeho sedávat,
líbezně mu kukávat
ku-ku-ku ku-ku-ku, zdráv budiž Ježíšku!

Já malý přicházím
1. Já malý přicházím koledovat,
co umím o Kristu prozpěvovat,
že se narodil, v Betlémě chlévě,
chci zvěstovat.
2. Chudý je, nahý je, trpí zimu,
kdybych měl, co bych chtěl,
dal bych jemu.
Já malý žáček, plínku i fáček,
i peřinu.
3. Dost málo darujte, groš neb zlatý,
budete po smrti za to vzati
do nebe jistě, pravím na místě,
mezi svatý.
4. Jestli nic nedáte, nebroukejte,
a na mé zpívání nekoukejte.
Až vetší budu, líp zpívat budu,
jen počkejte.

Jak j si krásné neviňátko
1. Jak jsi krásné neviňátko,
vprostřed bídy nebožátko.
Před tebou padáme,
dary své skládáme.
2. Já ti nesu dvě kůžičky,
by zahřály tvé nožičky;
já zas trochu mlíčka,
by kvetly tvá líčka.
3. Já ti nesu veselého
beránka ze stáda svého;
s ním si můžeš hráti,
libě žertovati.
4. A co my ti nuzní dáme,
darovati co nemáme;
my ti zadudáme,
písně zazpíváme.
5. Pastuškové mu dudajů,
zvuky dud se rozláhajú;
slavně dudy dujú,
všeci prozpěvujú.
6. Měj sa dobře, Jezulátko,
přespanilé pacholátko!
S tebe sa lúčíme,
Bohu porúčíme.

My tři králové
1. My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
2. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.
3. Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
4. Co ty, černej, stojíš vzadu
vystrkuješ na nás bradu?
5. A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.
6. A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.

Narodil se Kristus Pán
1. Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám, narodil se.
2. Jenž 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, radujme 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.

Nesem vám noviny
1. Nesem vám noviny, poslouchejte,
z Betlémské krajiny, pozor dejte.
[:Slyšte je pilně a neomylně, :]
rozjímejte.
2. K němuž to andělé s nebe přišli,
a také pastýři jsou se sešli.
[: jeho vítali, jeho chválili :]
dary nesli.
3. Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují:
[: že jest narozen, v jeslích položen :]
oznamují.
4. S nebe jsi sestoupil k nám z pouhé lásky,
krásné Jezulátko, kvítku rajský.
[: Jaký spanilý a ušlechtilý :]
celý krásný.
5. Žádáme srdečnou zkroušeností,
by jsi nás uvedl do radostí.
[: Tam, kde přebýváš, slávy požíváš :]
na věčnosti.

Pásli ovce Valaši
1. Pásli ovce Valaši,
při Betlémskom salaši.
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.
2. Anjel se jim ukázal,
do Betléma jim 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,
ovinutého v plienčičkách.
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.
5. Maria ho kolembá,
a Josef mu takypievá
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.
6. Na husličkách jujuju,
a na gajdách dududu
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Poslechněte mne málo
1. Poslechněte mne málo,
má zlatá panímámo!
Co vám povím nového,
dosud neslýchaného.
A vy taky otče milý,
co vám povím v tuto chvíli.
2. Slyšela jsem v Betlémě,
že tam leží na seně
to překrásné pacholátko,
ušlechtilé Jezulátko,
Josef s matkou ho hlídá
vůl a osel zahřívá
3. Přišli jsou tam pastýři,
chtěli hráti na dudy;
neměli naštemováno,
dohromady sformováno;
každej hrál tu svou notou,
k tomu si dupal botou.

Půjdem spolu do Betléma

1. Půjdem spolu do Betléma dudlaj, dudlaj, dudlajdá,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat.
2. Začni Kubo na ty dudy:
Dunaj, Dunaj, dujdajdá!
Ježíšku…
3. A ty, Janku, na píšťalku:
dudli, tudli dudlidá!
Ježíšku…
4. A ty, Mikši, na husličky:
hudli, tydli, hudlidá!
Ježíšku…
5. A ty, Vávro, na tu basu:
rum, rum, rum,rum,ruma dá!
Ježíšku…

Slyšte, slyšte, pastuškové

Slyšte, slyšte, pastuškové,
jaké znějí zpěvy nové.
V této noční hodině
u Betlémské krajině.

Štědrej večer nastal

1. [: Štědrej večer nastal :]
[: koledy přichystal. :]
2. [: Panímámo vstaňte, :]
[: koledu nám dejte. :]
3. [: Panímáma vstala, :]
[: koledu nám dala. :]

Štěstí, zdraví, poko j svatý

1. Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám,
nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám!
Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme,
co jest se nám přihodilo v městě Betlémě.
2. Narodil se tam synáček, posílá mne k vám,
Byste mu koledy dali – však já mu je dám.
Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti:
radš tolárek neb dukátek máte poslati.
3. Pěkně prosím odbuďte mě, nemám tu kdy stát,
ještě musím do Betléma dítko kolíbat.
Dítko to je bohatý, v nebi vám to zaplatí,
Že se budete po smrti s ním radovati.

Tichá noc

1. Tichá noc, svatá noc!
Jala lid v blahý klid.
Dvě jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí.
2. Tichá noc, svatá noc!
Co anděl vyprávěl,
přišed s jasností v pastýřův stan,
zní již s výsostí, z všech země stran:
„Vám je dnes Spasitel dán,
přišel Kristus Pán!“
3. Tichá noc, svatá noc!
Ježíšku na líčku
Boží láska si s úsměvem hrá,
zpod zlaté řasy k nám vyzírá,
že nám až srdéčko plá,
vstříc mu vděčně plá.

Veselé vánoční hody

1. Veselé vánoční hody
zpívejte dítky koledy,
[: o tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo dětátko.:]
2. Potmě leží, nemá svíčičky,
na nebi svítí mu hvězdičky.
[:Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo’s nahé a nic nemáš, děťátko.:]
3. Přišli chudí pastouškové,
zpívali jsouc chvály nové:
[: vítej nám andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali, děťátko. :]

Veselte se, radujte se

Veselte se, radujte se!
Narodil se v té chvíli
Ježíšek rozmilý,
v jesličkách on leží,
pastýři tam běží.
Plesají, zpívají,
Ježíška vítají, vítají.

