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Nesem vám noviny

Nesem vám noviny,
poslouchejte, z betlémské
krajiny, pozor dejte.
l:Slyšte je pilně a
neomylně:l rozjímejte.

Synáčka zrodila čistá
panna, v jesličky vložila
Krista pána,    l:jej ovinula a
zavinula:l plenčičkama.

K němužto andělé z nebe
přišli, i také pastýři jsou se
sešli, l:jeho vítali, jeho
chválili:l dary nesli.

U Betléma dnes ….

U Betléma dnes Maria přečistá,
porodila spasitele nám Krista.
/: Chvála na nebi Bohu, chvála
na nebi Bohu,
pokoj nám na zemi :/

Anděl s oblak pastuškám se
zjevuje a veselou novinu tu
zvěstuje.
/: Chvála na nebi Bohu, chvála
na nebi Bohu,
pokoj nám na zemi :/

Přispěchali pastuškové k
betlému,hráli skočnou děťátkovi
malému.
/: Chvála na nebi Bohu, chvála
na nebi Bohu,
pokoj nám na zemi :/

Jak jsi krásné neviňátko

Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed
bídy nebožátko. Před tebou padáme,
dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé
nožičky. Já zas trochu mlíčka, by
kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého,beránka ze stáda
svého, s ním si můžeš hráti, libě
žertovati.

A co mi ti nuzní dáme? Darovat ti co
nemáme, my ti zadudáme, písně
zazpíváme.

Pastuškové mu dudají, zvuky dud se
rozléhají, slavně dudy dují, všichni
prozpěvují.

Pásli ovce Valaši

Pásli ovce valaši pri Betlemském
salaši.  /:Hajdom hajdom
tydlidom,hajdom hajdom
tydlidom:/

Anděl se jim ukázal,do Betléma
jít kázal. /:Hajdom ……...:/

Běžte lidé, pospěšte, Ježíška tam
najdete. /:Hajdom ……...:/

Z jedné strany chvojka

Z jedné strany chvojka, z druhé
borověnka, pásli ovce
pastuškové jedli kaši z hrnka,

Přiletěl k nim anděl, aby jim
pověděl, že se Kristus Pán
narodil, aby každý věděl.

Já bych rád k Betlému

Já bych rád k Betlému,k Ježíšku
malému. Mám doma křepeličku a
pěknou žežuličku,ty mu odvedu.

Bude žežulička, vyrážet
Ježíška.U hlavičky jeho
sedávat,líbezně mu bude
kukávat, ku, kuku, ku, kuku.
Zdráv budiž Ježíšku! ku, kuku.

Půjdem spolu do Betléma…

Půjdem spolu do Betléma,
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá! Ježíšku,
panáčku! Já tě budu kolíbati,

Začni Kubo na ty dudydudaj,
dudaj, dudaj, dá!       Ježíšku….

A ty Janku na píštalku dudli, tudli,
dudli, tudli, dudli, tudli dá. Ježíšku
..

A ty Mikši na housličky hudli,
tydli, hudli, tydli, hudli, tydli dá!
Ježíšku…..

A ty Vávro, na tu basu rumrum,
rumrum, rumrum, dá!
Ježíšku…….

Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody,
zpívejte, dítky koledy
o tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.

Po tmě leží, nemá svíčky
na nebi svítí mu hvězdičky.
Ty, jež všechen oděv dáváš,
samos nahé a nic nemáš,
děťátko.

Štědrej večer nastal

Štědrej večer nastal ,
koledy přichystal,

paní mámo, vstaňte,
koledy nám dejte,

Paní máma vstala
koledy nám dala



Já malý přicházím

Já malý přicházím
koledovat, co umím o
Kristu prozpěvovat,že se
narodil v Betlémě v
chlévě,chci zvěstovat.

Chudý je, nahý je, trpí
zimu; kdybych měl, co bych
chtěl, dal bych jemu, já
malý žáček, plínu i fáček i
peřinu.

Dost málo darujte, groš neb
zlatý, budete po smrti za to
vzati do nebe jistě, pravím
na místě, mezi svatý.

Dej Bůh štěstí

Dej bůh štěstí tomu domu,
my zpíváme, víme komu.
Malému děťátku, Kristu
Jezulátku, dnes v Betlémě
narozenému.

On rozdává
štědrovničky,jabka, hrušky i
trojníčky. Za naše zpívání,
za koledování dej nám Pán
Bůh své požehnání.

K jesličkám teď poklekáme,
Ježíškovi zazpíváme.
Světa širou dálí zní mu
píseň chvály. Vítej, dítě,
nebeský králi!

Stojí vrba košatá

Stojí vrba košatá, hej, hej,
koleda, na ní koza rohatá,
hej, hej, koleda.

Přišel za ní kmotr vlk, hej,
hej, koleda, natahoval nani
krk, hej, hej, koleda.

Paní kmotra pojď dolů, hej,
hej, koleda, a já dolů
nepůjdu, hej, hej, koleda.

Ty máš velký zubiska, hej,
hej, koleda, natáh´ bys mi
kůžiska, hej, hej, koleda.

Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán,
veselme se,  z růže
kvítek vykvet nám,
radujme se.

Z života čistého, z rodu
královského, nám, nám
narodil se.

Jenž prorokován jest,
veselme se, ten na svět
poslán jest, radujme se.

Z života čistého…….

nám, nám narodil se.
Člověčenství naše,
veselme se, ráčil vzíti
na se, radujme se.

Z života čistého……

Vánoce, vánoce

Vánoce, Vánoce
přicházejí, zpívejme
přátelé, po roce.
Vánoce, Vánoce
přicházejí, šťastné a
veselé.

Proč si děda říci nedá,
tluče o stůl v předsíni a
pak běda,marně hledá
kapra pod skříní.

Naše teta peče léta na
Vánoce vánočku,
nereptáme aspoň máme
něco pro kočku.

Vánoce, Vánoce ……

Bez prskavek tvrdil
Slávek na Štědrý den
nelze být a pak táta s
Minimaxem zavlažoval
byt.

Tyhle ryby neměly by
maso míti samou kost,
říká táta vždy, když
chvátá na pohotovost.

Vánoce, Vánoce……

Jednou v roce na
Vánoce strejda housle
popadne, jeho vinou se
z nich linou tóny
záhadné.

Strejdu vida děda přidá
„Neseme vám noviny,“
čímž prakticky zničí
vždycky večer rodinný,

Vánoce, Vánoce ……..
A když sní se,co je v
míse, televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno
usne k blaženosti mé.

Mně se taky klíží zraky,
bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid
nárok, zas až do Vánoc

Vánoce, Vánoce ……




