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DEN PŘESLAVNÝ/1 

Den přeslavný jest k nám přišel, 

a v němž má býti každý vesel. 

Radujme se, veselme se 

v tomto novém roce. 

 

Dítě se nám narodilo, 

proroctví se naplnilo. 

Radujme se, veselme se 

v tomto novém roce. 

 

Nového léta vinšujem, 

syna neb dceru darujem. 

Léto mine a pomine, 

dobrého vám přejem. 

 

Abysme k vám za rok přišli, 

a vás ve zdraví zas našli. 

Léto mine a pomine, 

vás ve zdraví našli. 

 

 

 

VESELÉ VÁNOČNÍ HODY/2 

1. Veselé vánoční hody, zpívejte dítky 

koledy, [:o tom co se vskutku stalo, že 

se lidem narodilo děťátko :] 

2. Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi 

mu svítí hvězdičky. [:Ty, jenž všechen 

oděv dáváš, samo's nahé a nic nemáš, 

děťátko:]. 

3. Přišli chudí pastouškové, zpívali jsou 

chvály nové, [:vítej nám, králi 

andělský králi, tebe jsme zdávna 

žádali, děťátko:]. 

4. My s nimi také zpíváme, k betlémské 

chýši spěcháme, [:vítej milý 

pacholíčku, Synu Boží, náš bratříčku, 

děťátko:]. 

 

 

 

 

 

 



PŮJDEM´ SPOLU DO 

BETLÉMA/3 

1. Půjdem´ spolu do Betlém                                

Dudaj, dukaj, dudaj dá!                                

[:Ježíšku, panáčku, já Tě budu 

kolébati:]  

2. Začni, Kubo, na ty dudy: 

dudaj, dudaj, dudaj dá! Ježíšku...  

3. A ty Janku, na píšťalku, 

dudli, tudli, dudli dá! Ježíšku... 

4. A ty, Mikši, na housličky:  

hudli, tydli, hudli dá! Ježíšku... 

5. A ty Vávro, na tu basu: 

rum, rum, rum, rum, ruma dá! 

Ježíšku... 

 

NARODIL SE KRISTUS PÁN/4  

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, z rodu královského, 

nám, nám, narodil se!  

Člověčenství naše, veselme se,                       

ráčil vzít Bůh na se, radujme se.                       

Z života čistého, z rodu královského, 

nám, nám, narodil se!  

Goliáš oloupen, veselme se,                            

člověk jest vykoupen, radujme se.                    

Z života čistého, z rodu královského, 

nám, nám, narodil se! 

 

JAK JSI KRÁSNÉ 

NEVIŇÁTKO/5 

Jak jsi krásné neviňátko, vprostřed 

bídy nebožátko, před tebou padáme, 

dary své skládáme.  

Já ti nesu dvě kožičky, by zahřáli 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 my ti nuzní dáme, darovati co 

nemáme, my ti zadudáme, písně 

zazpíváme 

Pastuškové mu dudají, zvuky dud sa 

rozléhají, slavně dudy dujú, všeci 

prozpěvujú.  

Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé 

pacholátko! S tebou se loučíme, Bohu 

poroučíme. 

 

JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU/6 

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 buď (již) Ježíšku!  

 

BYLA CESTA, BYLA 

UŠLAPANÁ/7 

1. [:Byla cesta, byla ušlapaná:]                       

[:Kdo ju šlapal, kdo ju šlapal,                   

Matka Krista Pána:] 

2. Postřetla ju tam svatá Alžběta.                       

Kampak kráčíš, kampak kráčíš                      

sestřičko má milá. 

3. Idu sestro, idu do kostela                    

Poslouchat mše, poslouchat mše                  

svatého Nešpora. 

4. Nechoď sestro, nechoď do kostela         

Povídajú, povídajú,                                            

že porodíš syna. 

5. Máš ho zrodit na ty slavné Hody.                

Když zamrznú, když zamrznú                                          

ve studánkách vody. 

6. Aj, co by to za novina byla.                        

Kdyby panna, kdyby panna                          

syna porodila. 

7. Porodila na ty slavné Hody.                           

Co zamrzly, co zamrzly                             

všechny blata, vody. 

8. Není ptáčka, není křepelice.                            

Za tej zimy, za tej zimy,                              

samá metelice. 



9. Enem jedna voda nezamrzla                         

Kde Maria, kde Maria pro vodu 

chodila, by Ježíšku, by Ježíšku kúpel 

udělala. 

 

PÁSLI OVCE VALAŠI/8 

Pásli ovce Valaši při betlemskom 

salaši. Hajdom, hajdom, tydlidom, 

hajdom, hajdom, tydlidom.  

 

Anjel sa jim ukázal, do Betléma isť 

kázal. Hajdom, hajdom, tydlidom, 

hajdom, hajdom, tydlidom.  

 

Vstaňte hore a chodťe, Pána Krista 

najdete. Hajdom, hajdom, tydlidom, 

hajdom, hajdom, tydlidom.  

 

Najdete ho v jesličkách vinutého v 

plienočkách. Hajdom, hajdom, 

tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.  

 

Maria ho kolébá, a Josef mu tak 

zpieva: Hajdom, hajdom, tydlidom, 

hajdom, hajdom, tydlidom.  

Na husličkách jujuju, a na gajdách 

dududu. Hajdom, hajdom, tydlidom, 

hajdom, hajdom, tydlidom. 

 

NESEM VÁM NOVINY/9 

1) Nesem vám noviny, poslouchjete, 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 němužto andělé z nebe přišli, i také 

pastýři jsou se sešli.                                           

/: Jeho vítali, jeho chválili, :/ dary 

nesli.  

4) Anděl Páně jim to sám přikázal když 

se jim na poušti všem ukázal,                                      

/:k Betlému jíti, neprodlévati:/hned 

rozkázal.  

5) Ejhle, při Kristovu narození stal se 

div veliký v okamžení,                                               

/: neboť noc tmavá se proměnila :/ v 

světlo denní.  



6) Andělé v oblacích prozpěvují, 

narození Páně ohlašují,                                                                     

/:že jest narozen, v jeslích položen,:/ 

oznamují.  

7) My také, křesťané, nemeškejme, k 

těm svatým jesličkám pospíchejme,                               

/: Ježíše svého, Pána našeho :/ 

přivítejme.  

8) Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, který 

se narodil z čisté Panny,                                         

/: pohlédni na nás a přijmi od nás :/ 

tyto dary.  

9) Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky, 

krásné Jezulátko, kvítku rajský,                                                 

/: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :/celý 

krásný. 

10) Tak jsi svůj lid sobě zamiloval, 

žes i pro něj sebe nelitoval,                                                     

/:setoupil jsi z nebe,abys jen 

sebe:/obětoval.  

11) Přijmi ty nábožné dary od nás, milostivý 

Králi a Pane náš.                                                            

/: Svoje poddané, tobě oddané :/ ty dobře 

znáš.  

12) Děkujem´ ti za tvé narození, které nám 

přineslo vykoupení,                                                       

/: na které jistě čekalo lidské :/ pokolení.  

13) Žádáme srdečnou zkroušeností, by jsi nás 

uvedl do radosti,                                                       

/: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :/ na 

věčnosti. 

 

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ/10 

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. 

 

Všichni lidé radujte se                                     

nahanci a vy tam v lese  

tam boží hovátka, strácení děťátka. 

radost nás jest všude se nese. 

 

K jesličkám teď poklekáme,                      

Ježíškovi zazpíváme. 

Světa širou dálí zní mu píseň chvály. 

Vítej, dítě, nebeský králi! 



TICHÁ NOC/11 

Tichá noc, svatá noc                                           

jala lid v blahý klid. Dvé jen srdcí tu             

v Betlémě bdí, hvězdy při svitu               

u jeslí dlí, v nichž malé děťátko spí,                       

– v nichž malé děťátko spí.  

 

Tichá noc, svatá noc!                                        

Co anděl vyprávěl,                                             

přišed s jasností v pastýřův stan,                 

zní již s výsosti z všech země stran:         

„Vám je dnes Spasitel dán, přišel 

Kristus Pán.“  

 

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. 

 

V PŮLNOČNÍ HODINU/12 

V půlnoční hodinu anděl se zjevuje, 

radostnou novinu pastýřům zvěstuje. 

 

Nebes Pán naplnil sliby své zajisté, 

Kristus se narodil z Matičky přečisté. 

 

Pastýři vstávejte pospěšte k Betlému, 

zprávu tu povězte na cestě každému. 

 

/To je radost, to je jásot. 

To je radost, to je velká zář./ 

 

SLYŠTE, SLYŠTE 

PASTUŠKOVÉ/13 

Slyšte, slyšte pastuškové,                                      

jaké znějí zpěvy nové 

v této noční hodině u betlémské 

jeskyně. 

 

Hvězda svítí nad Betlémem,                                    

nebe plesá, zem zní zpěvem. 

Světlem září jeskyně jako rajská 

svatyně. 

 

Hostem jejím syn je boží,                                         

v jehož ruce Pán vše složí. 

A zde leží maličký v klínu chudé 

matičky. 

 



Andělé se tam zjevují,                                                

slávu a čest prozpěvují 

pacholíčku zkroušeně, jenž si hoví     

na seně. 

 

I my jdeme k chudé stáji,                                            

ta dnes podobá se ráji. 

Bůh sám z nebe přišel k nám,                                       

změnil zemi ve svůj chrám. 

 

ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ, POKOJ 

SVATÝ/14 

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme 

vám,  

nejprv panu hospodáři pak našim 

dítkám.  

Zdaleka se béřeme, novinu vám 

neseme,  

co jest se nám přihodilo v městě 

Betlémě.  

 

Narodil se tam synáček, posílá mě k 

vám,  

byste mu koledy dali - však já mu ji 

dám.  

Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho 

máti,  

radš tolárek neb dukátek máte 

poslati.  

 

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 vždy 

radovati 

 

VRACAJA SA DOM/15                             

Text: Josef Kainar Hudba: Vlasta Redl 

Vracaja sa dom  

Od Betléma do Vsetína  

Nésl sem sa jak ta laňka  

Nésl sem sa jak ta laňka  

Potrefená  

 

A že bylo v tom Betlémě  

Živo velice  

Voněl jsem jak marijánek  

Od slivovice  

 



Vracaja sa dom  

Znavený a šťastný velmi  

Tož sem sebú od radosti  

Od velkej Božskej milosti  

Praštil k zemi  

 

Ležím přemítám  

Najednú je u mňa žena  

A nevěří že sa vracám  

A nevěří že sa vracám  

Od Betléma  

 

A že bylo v tom Betlémě  

Živo velice  

A že nás tam Josef nutil  

Do slivovice  

 

Ja ženy ženy  

Nic na Betlém nevěřijú  

A když dojdú na pútníčka  

A když dojdú na pútníčka  

Hned ho zbijú  

Tož byl u nás na Štědrý deň  

Betlém hotový  

Eště dneskaj nedoslýchám  

Na obě nohy 

ŠTĚDREJ VEČER NASTAL/16 

Štědrej večer nastal, štědrej večer 

nastal, koledy přichystal, koledy 

přichystal.  

 

Panímámo vstaňte, panimámo 

vstaňte, koledu nám dejte, koledu 

nám dejte.  

 

Panimáma vstala, panimáma vstala, 

koledu nám dala, koledu nám dala 

 

HEJ, ČLOVĚČE BOŽÍ/17                        

Nezmaři (hudba: Pavel Pokorný, text: Marie 

Zavřilová)  

Hej, člověče Boží, zahodil jsi boty,  

jakpak bez nich půjdeš dál, touhletou 

dobou sněží,  

nehřeje tě slunce, mám o tebe strach.  

 

Hej, člověče Boží, zahodils‘ peníze,  

jakpak bez nich půjdeš dál, nekoupíš 

si chleba,  

nedají ti najíst, mám o tebe strach.  

 



Hej, člověče Boží, zahodil jsi dřevo,  

jakpak chceš v tý zimě spát, čas je o 

Vánocích,  

světnici máš prázdnou, mám o tebe 

strach.  

 

Hej, člověče Boží, koho jsi to vedeš,  

dívka zatoulaná bez halíře v kapse,  

cizí dítě porodí, mám o tebe strach.  

 

Hej, člověče Boží, zahodil jsi boty,  

jakpak bez nich půjdeš dál, touhletou 

dobou sněží,  

nehřeje tě slunce, mám o tebe strach.  

 

Hej, člověče Boží ... 

 

ROLNIČKY/18 

Sláva, už je sníh, jedem’ na saních, 

kluci křičí, zvonek zní, jenom táta 

ztich.                                                         

Kouká na syna, uši napíná… Co to 

slyší v rolničkách? Na co vzpomíná? 

 

 

Refrén:                                                 

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal 

hlas?  Kašpárek maličký nebo děda 

Mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní 

v nich? Maminčiny písničky, vánoce a 

sníh. 

 

Zvonky dětských let, rozezvoňte svět! 

Těm, co už jsou dospělí, ať je znova 

pět!                                                                 

Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka: 

Vzpomínka jak rolničky v srdci 

zacinká. 

Ref:  

 

PURPURA/19                                          

Tiše a ochotně purpura na plotně 

voní, stále voní, nikdo si nevšímá, že 

život mění se v dým. 

 

Snad jenom v podkroví básnici 

bláhoví pro ni slzy roní, hrany ji 

odzvoní rampouchem křišťálovým. 

 

Slunce se vynoří, hned však se k 



pohoří skloní, rychle skloní, a pak se 

dostaví dlouhá a pokojná noc. 

 

Tiše a ochotně purpura na plotně 

voní, stále voní, po ní k nám vklouzlo 

to tajemné kouzlo Vánoc. 

 

VÁNOCE, VÁNOCE 

PŘICHÁZEJÍ/20 

Refrén: Vánoce, vánoce přicházejí,  

zpívejme přátelé, po roce vánoce, 

vánoce přicházejí, šťastné a veselé. 

 

Proč si děda říct si 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. 

Ref:.... 

 

 

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. 

Ref:.... 

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. 

Ref....            

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. 

Ref:... 

 

 



DOBBRÝ KRÁL VÁCLAV/21 

Na Štěpána dobrý král                          

Václav z okna hledí, 

všude kam se podívá, závěje a ledy. 

Svítil měsíc a byl mráz,                    

pálil jako divý, 

a vtom spatří chudáka,                                   

jak tam sbírá dříví. 

 

"Hola, páže," pravil král,                         

"podívej se honem. 

Odkud je ten sedláček,                                

víš-li něco o něm?" 

"Pane můj, ten sedláček                              

bydlí támhle kdesi 

u studánky v chalupě                                      

pod samými lesy." 

 

Přines maso, přines chléb                              

a pár polen k tomu, 

zanesem to ještě dnes                           

sedláčkovi domů." 

A tak šli, král s pážetem,                                     

a tak vyrazili,  

i když venku vítr dul                                              

a vyl ze vší síly. 

 

"Pane můj, je hrozná tma                                           

a je hrozná zima. 

Sotva jdu, už nemůžu,                                   

strach mě z toho jímá." 

"Vkládej nohy do mých stop                                 

a pojď dál, můj hochu! 

Za chvíli ti nebude                                             

zima ani trochu." 

 

Vkládal nohy krok co krok                                

do stop po svém králi, 

a kam vkročil svatý král,                               

tam i sněhy hřály. 

Proto, věřte, křesťané,                              

boháči i páni, 

ten, kdo cítí s chudými,                             

dojde požehnání. 

 



GOOD KING WENCESLAV/22                 

Good King Wenceslas looked out 

on the feast of Stephen, 

when the snow lay round about, 

deep and crisp and even.       

Brightly shone the moon that night, 

though the frost was cruel, 

when a poor man came in sight, 

gathering winter fuel. 

********************************** 

Hither, page, and stand by me. 

If thou know it telling: 

yonder peasant, who is he? 

Where and what his dwelling?            

Sire, he lives a good league hence, 

underneath the mountain, 

right against the forest fence 

by Saint Agnes fountain. 

*********************************** 

Bring me flesh, and bring me wine. 

Bring me pine logs hither. 

Thou and I will see him dine 

when we bear the thither. 

Page and monarch, forth they went, 

forth they went together 

through the rude wind's wild lament 

and the bitter weather. 

*********************************** 

Sire, the night is darker now, 

and the wind blows stronger. 

Fails my heart, I know not how. 

I can go no longer.                                              

Mark my footsteps my good page, 

tread thou in them boldly: 

Thou shalt find the winter's rage 

freeze thy blood less coldly. 

********************************* 

In his master's step he trod, 

where the snow lay dented. 

Heat was in the very sod 

which the saint had printed. 

Therefore, Christian men, be sure, 

wealth or rank possessing, 

ye who now will bless the poor 

shall yourselves find blessing.  


