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Když ticho zpívá  

Když ticho zpívá, půjde všechno snáz 

A jak už to tak bývá, čas Vánoc zůstal v nás 

Když nám ticho zpívá, poznáme se líp 

Náš svět se usmívá, vždy když budem chtít 

 



Když ticho nám zpívá, je láska nám blíž 

Pár dárků tu zbývá, snad zvon uslyšíš 

Když ticho nám zpívá, vánoční strom spí 

A ta jeho hříva už dávno ví svý 

 

Když ticho nám zpívá je vše jak má být 

zlo láska vystřídá a mě baví žít 

 

Když ticho nám zpívá je vše jak má být 

zlo láska vystřídá a mě baví žít 

 

Když ticho nám zpívá je vše jak má být 

zlo láska vystřídá a mě baví žít 

 

Když ticho zpívá baví mě žít. 

 

 

Veselé vánoční hody  
Veselé vánoční hody 

Zpívejte, dítky koledy 

O tom co se vskutku stalo 

Že se lidem narodilo děťátko 

 

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 

 

Ty, jež všechen oděv dáváš 

Samos nahé a nic nemáš, děťátko 

 

Přišli chudí pastuškové 

Zpívali jsou chvály nové 



Vítej nám, andělský králi 

Tebe jsme zdávna žádali, děťátko 

 

Vítej nám, andělský králi 

Tebe jsme zdávna žádali, děťátko 

 

 

Půjdem spolu do Betléma  
Půjdem spolu do Betléma, dudaj, dudaj, dudaj dá! 

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, 

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. 

 

Začni, Kubo, na ty dudy: dudaj, dudaj, dudaj dá! 

Ježíšku, panáčku, ... 

 

A ty Janku, na píšťalku, dudli, tudli, dudli dá! 

Ježíšku, panáčku, ... 

 

A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá! 

Ježíšku, panáčku, ... 

 

A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá! 

Ježíšku, panáčku, ... 

 

 

Chtíc aby spal  

Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi 

Matka, jež ponocovala, miláčkovi: 

Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh 

Přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh 

 

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 hvěz 

 



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! 

 

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 

 

 

Nesem Vám noviny  

Nesem vám noviny, poslouchejte, 

z betlémské krajiny, pozor dejte. 

Slyšte je pilně a neomylně, 

slyšte je pilně a neomylně, 

rozjímejte. 

 

Slyšte je pilně a neomylně, 

slyšte je pilně a neomylně, 

rozjímejte. 

 

Andělé v oblacích prozpěvují, 

narození páně ohlašují, 

že jest narozen, v jeslích položen, 

že jest narozen, v jeslích položen, 

oznamují. 

 

Že jest narozen, v jeslích položen, 

že jest narozen, v jeslích položen, 

oznamují. 

 

 

Pásli ovce valaši  
Pásli ovce Valaši pri betlemskom salaši 

Hajdom, hajdom tydlidom, hajdom, hajdom tydlidom 



 

Anjel se jim ukázal, do Betléma jít kázal 

Hajdom, hajdom tydlidom, hajdom, hajdom tydlidom 

 

Vstaňte hore a choďte, Pána Krista najdete 

Hajdom, hajdom tydlidom, hajdom, hajdom tydlidom 

On tam leží v jesličkách, vinutého v plenčičkách 

Hajdom, hajdom tydlidom, hajdom, hajdom tydlidom 

 

 

Štědrej večer nastal  
Štědrej večer nastal. 

Štědrej večer nastal, 

koledy přichystal, 

koledy přichystal. 

 

Panimámo, vstaňte. 

Panimámo, vstaňte, 

koledu nám dejte, 

koledu nám dejte. 

 

Panimáma vstala. 

Panimáma vstala, 

koledu nám dala, 

koledu nám dala. 

 

 

Jak jsi krásné neviňátko  

Jak jsi krásné neviňátko, prostřed bídy nebožátko, před tebou padáme, dary své skládáme. 

Já ti nesu dvě kožičky, by zahřáli tvé údičky, 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 dudajú, zvuky dud sa rozléhajú, slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú. 

Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko! S tebú se lúčíme, Bohu poroučíme. 

 

Štěstí zdraví pokoj svatý  



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 radovati 

 

 

My tři králové  
My tři králové jdeme k vám, 

štěstí, zdraví vinšujeme vám. 

 

Štestí, zdraví, dlouhá léta, 

my jsme k vám přišli z daleka. 

 

Z daleka je cesta naše, 

do Betléma mysl naše. 

 

Nám třem se hvězda zjevila, 

která jak živa nebyla. 

 

Jak jsme tu hvězdu viděli, 

hned jsme si koně sedlali. 

 

Co ty, černej, stojíš vzadu, 

vystrkuješ na nás bradu? 

 

A já černej vystupuju 



a Nový rok vám vinšuju. 

 

A my taky vystupujem 

a Nový rok vám vinšujem. 

 

 

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, z rodu královského 

Nám nám narodil se 

 

Člověčenství naše, veselme se 

Ráčil vzíti na se, radujme se 

Z života čistého, z rodu královského 

Nám nám narodil se 

 

Goliáš obloupen, veselme se, 

Člověk jest vykoupen, radujme se 

Z života čistého, z rodu královského 

Nám nám narodil se 

 

Boží Syn se vtělil, veselme se, 

Aby hříšné spasil, radujme se 

Z života čistého, z rodu královského 

Nám nám narodil se 

 

Z nebe na zem sstoupil, veselme se 

Aby nás vykoupil, radujme se 

Z života čistého, z rodu královského 

Nám nám narodil se 



 

Chudý s námi bydlel, veselme se 

zimu, bídu trpěl, radujme se 

Z života čistého, z rodu královského 

Nám nám narodil se 

 

Ponížení přijal, veselme se 

by nám nebe získal, radujme se 

Z života čistého, z rodu královského 

Nám nám narodil se 

 

Pánem jsa všech pánů, veselme se 

snášel pro nás hanu, radujme se 

Z života čistého, z rodu královského 

Nám nám narodil se 

 

Syn jsa Boha Otce, veselme se 

dán jest zemské Matce, radujme se 

Z života čistého, z rodu královského 

Nám nám narodil se 

 

 

Tichá noc  
Tichá noc 

přesvatá noc 

v spánku svém 

dýchá zem 

půlnoc odbyla 

město šlo spát 

zdřímli dávno 

i pastíři stád 

jen boží láska 

ta bdí 

jen boží láska 

ta bdí 

 



Tichá noc 

přesvatá noc 

náhle v ní 

jásot zní 

vstávej lide můj 

tmu z očí střes 

v městě Bétlémě 

bůh zrozen jest 

z lásky se člověkem stál 

z lásky se člověkem stál 

 


