Česko zpívá koledy 2017
13.12.2017 od 18:00 na Vinořském náměstí

Seznam koled:
1. Neseme vám noviny
2. Půjdem spolu do Betléma
3. Narodil se Kristus Pán
4. Štěstí, zdraví, pokoj svatý
5. Pásli ovce Valaši
6. Rolničky, rolničky
7. Vánoce, Vánoce přicházejí
8. (Bonus: Přišel čas Vánoc od skupiny NJP)

1.NESEME VÁM NOVINY
1. Nesem vám noviny, poslouchejte, z
betlémské krajiny, pozor dejte, Slyšte je
pilně a neomylně, slyšte je pilně a
neomylně rozjímejte
2. Syna porodila čistá panna, v jesličky
vložila Krista pána, Jej ovinula a zavinula,
jej ovinula a zavinula, plenčičkama
3. K němužto andělé z nebe přišli, i také
pastýři jsou se sešli, jeho vítali, jeho
chválili, jeho vítali, jeho chválili, dary
nesli
4. Anděl Páně jim to sám přikázal, když se
jim na poušti všem ukázal, k Betlému jíti,
neprodlévati,k Betlému jíti, neprodlévati,
hned rozkázal
5. Ejhle, při Kristově narození, stal se div
veliký v okamžení, neboť noc tmavá se
proměnila, neboť noc tmavá se proměnila,
v světlo denní

2. PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
1. Půjdem spolu do Betléma,
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat.
2. Začni, Kubo, na ty dudy:
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku…
3. A ty, Janku, na píšťalku:
dudli, tudli, dudli dá!
Ježíšku, panáčku…

6. Andělé v oblacích prozpěvují, narození
Páně ohlašují, že, jest narozen, v jeslích
položen, že, jest narozen, v jeslích
položen, oznamují

4. A ty mikši, na housličky:
hudli, tydli, hudli dá!

7. I my též, křesťané, nemeškejme, k těm
svatým jesličkám pospíchejme, Ježíše
svého, Pána našeho,Ježíše svého, Pána
našeho, přivítejme

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

8. Vítej nám, Ježíšku, s nebe daný, jenž jsi
se narodil z čisté Panny, pohlédni na nás a
přijmi od nás, pohlédni na nás a přijmi od
nás, tyto dary
9. S nebe jsi sestoupil k nám z pouhé lásky,
krásné Jezulátko, kvítku rajský, jak jsi
spanilý a ušlechtilý, jak jsi spanilý a
ušlechtilý, celý krásný
10. Tak jsi svůj lid sobě zamiloval, žes i pro
něj nebe nelitoval, sestoupil jsi s nebe,
abys sám sebe, sestoupil jsi s nebe, abys
sám sebe, obětoval

Ježíšku, panáčku…

Ježíšku, panáčku…

3. 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 vzíti na se, radujme se
Z života čistého, z rodu
královského, nám, nám narodil se
4. Goliáš oloupen jest, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se
Z života čistého, z rodu
královského, nám, nám narodil se
Z života čistého, z rodu
královského, nám, nám narodil se

4. ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ

5. PÁSLI OVCE VALAŠI

6. ROLNIČKY, ROLNIČKY

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

1. Pásli ovce Valaši, při betlémské
salaši: hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom

Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal
hlas? Kašpárek maličký nebo děda
Mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní
v nich? Maminčiny písničky Vánoce
a sníh

Prosím pěkně, odbuďte mě, nemám
tu kdy stát,
Ještě musím do Betléma dítko
kolíbat

4. On tam leží v jesličkách, zavinutý
v pleničkách: hajdom...

Dítko to je bohatý, v nebi vám to
zaplatí, že se budete po smrti s ním
vždy radovati
Dítko to je bohatý, v nebi vám to
zaplatí, že se budete po smrti s ním
vždy radovati

2. Anděl se jim ukázal, do Betléma
jít kázal: hajdom...
3. Jděte, jděte, pospěšte, Ježíška
tam najdete: hajdom...

5. Anděl zpívá písničku, pozdravuje
matičku: hajdom...
6. Zdrávas, Panno Maria, Matko
Boží spanilá!: hajdom...
7. Maria se starala, kde by plének
nabrala: hajdom...

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?
Rolničky, rolničky, kdo pak 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 z lehýnka stačí
chvilinka, vzpomínka jak rolničky, v
srdci zacinká
Rolničky, rolničky kdopak vám dal
hlas? Kašpárek maličký nebo děda
Mráz? Rolničky, rolničky co to zvoní
v nich? Maminčiny písničky Vánoce
a sníh

7. VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
R: Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí
šťastné a veselelé.
Proč si děda říci nedá, tluče o stúl
v předsíni a pak děda marně hledá
kapra pod skříní. Naše teta peče
léta na Vánoce vánočku. Nereptáme
aspoň máme něco pro kočku
R: Po roce Vánoce, Vánoce při…
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
R: Po roce Vánoce, Vánoce při…
Jednou v roce na Vánoce strýda
housle popadne, jeho vinou se z
nich linou tóny záhadné. K strýdu,
vida děda přidá "Neseme vám
noviny" čímž prakticky zničí ždycky
večer rodinný
R: Po roce Vánoce, Vánoce při…
A když sní se co je v míse televizor
pustíme, v jizbě dusné všechno
usne k blaženosti mé. Mě se taky
klíží zraky, bylo toho trochu
moc, máme na rok na klid nárok,
zas až do Vánoc
R: 2x Po roce Vánoce, Vánoce…

BONUS
8. PŘÍŠEL ČAS VÁNOC - NJP
Ná naná, ná ná ná…na..nááá…
Po kapkách stéká rozteklý led, Na sněhu cinká pár nočních
hvězd Poselství Vánoc, přináší nám……….
Na střechách domů udeřil mráz, Nad hlavou slyším nebeský hlas
Je to hlas Vánoc, snáší se k nám
Za okny svítí hřejivý čas, Vzpomínka krásná zůstane v nás
R1: Přišel čas Vánoc, varhany v kostelech zní, Krajina zpívá
s jejich harmonií, Přišel čas Vánoc, čas přání vyslovených,
To krásné v nás zůstává, dááál….
Ná naná, ná ná ná……na..nááá……
Letí a padá okolo nás, Nad řekou svítí polární zář
A zvony zvoní, je vánoční čas
Mrazíky kreslí do výplní, Koledy do ticha ohlašují Velikou noc
Vánoc, máme tu zas
A lidé sdílí adventní čas, Modlitba krátká zůstane v nás
R2: Přišel čas Vánoc modliteb vyslyšených, Pod naší hvězdou
spolu můžem být zas, Přišel čas Vánoc, čas splněných snů
To krásné v nás zůstává, dááál….
Sólo: Akustická kytara
Za okny svítí hřejivý čas, Vzpomínka krásná zůstane v nás
Ref 1.
Ref 2.
Ná naná, ná ná ná…... na..nááá….

