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1 Nesem vám noviny
1. Nesem vám noviny, poslouchejte.
Z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.
2. K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
Jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili,
dary nesli.
3. Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují.
Že jest narozen, v jeslích položen,
že jest narozen, v jeslích položen,
oznamují.
2.Narodil se Kristus Pán
(bez předehry)
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 vzít bůh na se, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.
3 Půjdem spolu do Betléma
1. Půjdem spolu do Betléma,
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat!

2. Začni, Kubo, na ty dudy,
dujdaj, dujdaj, dujdaj, dá!
/:Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati:/
3. A ty, Janku, na píšťalku,
tydli, tydli, tydli, dá!
/:Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati:/
4. A ty, Mikši, na housličky,
hudli, tydli, hudli, dá!
/:Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati:/
5. A ty, Vávro, na tu basu,
rum, rum, rum, rum, ruma, dá!
/:Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati:/
4 Štědrej večer nastal
1. Štědrej večer nastal,
/: Štědrej večer nastal,
koledy přichystal,
koledy přichystal. :/
2. Panímámo, vstaňte,
/:Panímámo, vstaňte,
koledy nám dejte,
koledy nám dejte.:/
3. Panímáma vstala,
/: panímáma vstala,
koledy nám dala,
koledy nám dala.:/
5 Pásli ovce Valaši
1. Pásli ovce Valaši
při betlémském salaši.
/:Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom:/
2. Anděl se jim ukázal,
do Betléma jim kázal.
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/:Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom:/

na pohotovost.
R: Vánoce, Vánoce přicházejí,…

3. Běžte rychle, pospěšte,
Ježíška tam najdete.
/: Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom:/
4. On tam leží v jesličkách,
ovinutý v plenčičkách.
/:Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom:/
5. Maria ho kolíbá,
svatý Josef mu zpívá.
/:Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom:/
6 Vánoce, Vánoce přicházejí
R: Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce
přicházejí, šťastné a veselé.
1. Proč jen 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.
R: Vánoce, Vánoce přicházejí,…
2. 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

3. 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.
R: Vánoce, Vánoce přicházejí,…
4. A když sní se, co je v míse,
televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno usne
k blaženosti své.
Mně se taky klíží zraky,
bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok,
zas až do Vánoc.
R: Vánoce, Vánoce přicházejí,… 2x
Navíc 😊
7 Štěstí, zdraví, pokoj svatý
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.
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 je to bohatý, v nebi vám to zaplatí,
že se budete po smrti s ním radovati.
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8 Mou dobrou zprávu hlásej
R. Mou dobrou zprávu hlásej,
vrátil se den, kdy píseň zní.
Mou dobrou zprávu hlásej,
vítej čas vánoční. 2x
1. Pojď úvozem i strání,
teď vím už kam se dát.
Hvězdná zář nás chrání
a v dálce slyším hrát: Haleluja...

3. Tichá zář co jiskří, ta zář je blízká,
už princům i kněžnám v očích se blýská.
Děti, co lhát nedovedou,
jak v snách jdou za ní i za koledou.

10 Vánoční (M. Tučný)

R. Mou dobrou zprávu hlásej,..

1. Kůň cinknul zlatou podkovou
a Martin shodil sníh.
A máma ráno pohladí
zas mlýnek vánoční.

2. Dál půjdem cestou známou,
jít s námi každý smí.
V té stáji kryté slámou,
kde dítě malé spí. Haleluja...

Se svíčkou táta prohlíží,
zda víno už jiskru má.
Mráz kreslí dětem do oken
obrázky s vločkama.

R. Brumendo...Vítej čas vánoční…
9 Nejštědřejší den
1. Hle náš malý princ už usnul, už ztich,
teď táto, hleď, abys úkol stih.
Strom jak ze snů má tu stát
s cinkotem od cingrlat.
R. Přijde ten nejštědřejší den,
krajky vlípne mráz do oken,
pak rozžhnou se světla
v mých očích i tvých,
a než řeknem švec, bude poVánocích.
2. Je čas, kdy každý se o své sny dělí,
kdy chystá se betlém, chvoj a jmelí,
tajnou poštou svůj dárek zašli,
snad jej pan poštmistr převáže mašlí.
R. Přijde ten nejštědřejší den…. 2x

2. A rolničky si zpívají,
že chybí jen pár dní.
A k zápraží se slétají
k nám ptáci vánoční.
A táta vína probírá
a voní celý dům.
A děti běží po špičkách
hrát si k sousedům.
mezihra (douhá)
3. A štědrý večer zapřahá,
má dárky na saních.
A plnou mísu cukroví
a písně vánoční.
Pak táta na stůl postaví
sváteční vína džbán.
/: A děti stojí ve dveřích
a pusu dokořán : /
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11 Bim, bam, na nebesích zní
1. Bim, bam, na nebesích zní,
andělská píseň krásná.
Bim, bam zvony zpívají,
ozvěna srdcí jasná.
Glóória, Hosanna in excelsis...
2. Jásejte i na zemi,
tak andělé vám praví,
všechno ať se veselí,
tak zvony chrámu zdraví.
Glóória, Hosanna in excelsis…
3. Rychle koledníci sem,
nastal čas vašich písní.
S vámi zpívá celá zem,
když hvězda jasně svítí.

dárky si dávají, zní rampampampam,
věrností, nadějí, zní rampampampam,
rampampampam, rampampampam.
Kráčí s lehkostí, zní rampampampam,
každý je rád...
mezihra
3. Z dálky zní dál jen rampampampam,
je plné ovzduší tím rampampampam,
pohoda přichází, zní ramapampampam,
radost nám přináší to rampampampam,
rampampampam, rampampampam.
Krásnou krajinou zní rampampampam,
každý je rád…
mezihra
Krásnou krajinou zní rampampampam,
každý je rád…

Glóória, Hosanna in excelsis…
4. Bim, bam, na nebesích zní,
andělská píseň krásná.
Bim, bam zvony zpívají,
ozvěna srdcí jasná.
Glóória, Hosanna in excelsis...
12 Vánoční Rampampam
1. Z dálky zní dál jen rampampampam,
je plné ovzduší tím rampampampam,
pohoda přichází, zní ramapampampam,
radost nám přináší to rampampampam,
rampampampam, rampampampam.
Krásnou krajinou zní rampampampam,
každý je rád…
2. Lásku vábí svým rampampampam,
v krajině vánoční zní rampampampam,

Přejeme krásné Vánoce, v novém roce štěstí
a zdraví Vám, i všem kolem Vás.

