
K O L E D Y  

 

1. 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 svíčičky, 
na nebi svítí mu hvězdičky. 
Ty, jež všechen oděv dáváš, 
samo' s nahé a nic nemáš, děťátko. 
 
Ty, jež všechen oděv dáváš, 
samo' s nahé a nic nemáš, děťátko. 
 
Přišli chudí pastuškové, 
zpívají ti chvály nové. 
Vítej nám, nebeský králi, 
tebe jsme zdávna žádali, děťátko. 
 
Vítej nám, nebeský králi, 
tebe jsme zdávna žádali, děťátko. 

2. Nesem Vám noviny 

Nesem vám noviny, poslouchejte,  
z betlémské krajiny, pozor dejte.  
Slyšte je pilně a neomylně,  
slyšte je pilně a neomylně, 
rozjímejte 
 
Synáčka zrodila čistá panna,  
v jesličky vložila Krista pána, 
jej ovinula a zavinula, 
jej ovinula a zavinula, 
plenčičkama. 
 
K němužto andělé z nebe přišli,  
i také pastýři jsou se sešli,  
jeho vítali, jeho chválili,  
jeho vítali, jeho chválili,  
dary nesli.  
 
Vítej nám Ježíšku z nebe daný, 
který ses narodil z čisté panny. 
Dohlédni na nás, dál příjmi od nás, 
dohlédni na nás, dál příjmi od nás 
tyto dary. 

 



3. Dej bůh štěstí tomu domu 

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! 

4. 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 kůkávat, 
ku, kuku 
ku, kuku. 
Zdráv buď (již) Ježíšku! 

5. Jak jsi krásné, neviňátko 

1.Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy nebožátko!Před tebú padáme, dary své skládáme. 
2.Já ti nesu dvě kožičky,by zahřály tvé údičky.Já zas trochu mlíčka,by kvetly tvá líčka. 
3.Já ti nesu veselého,beránka ze stáda svého, s ním si můžeš hráti,libě žertovati. 
4.A co mi ti nuzní dáme? Darovati co nemáme,my ti zadudáme, písně zazpíváme! 
5.Pastuškové mu dudajú, zvuky dud se rozléhajú,slavně dudy dujú,všeci prospěvujú 

6. 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. 



7. Chtíc aby spal 

Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi,  

matka, jež ponocovala, miláčkovi:  

Spi, nebes dítě molosté,pán si a bůh  

přejeti v lásce celý ráj pozemsý lůh 

 

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. 

8. Slyšte, slyšte pastuškové 

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 jeho ruce Pán vše složí,  

a zde leží maličký,  

v klínu chudé matičky.  

 

Andělé se tam zjevují,  

slávu a čest prozpěvují,  

pacholíčku zkroušené,  

jež 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 ráj. 



 

9. Pásli ovce valaši  

Pásli ovce valaši při betlémské salaši.  
Pásli ovce valaši při betlémské salaši 
Hajdom, hajdom, tydlidom,hajdom,hajdom,tydlidom,hajdom,hajdom, 
tydlidom,hajdom,hajdom tydlidom. 
 
Anděl se jim ukázal, do betléma jít kázal. 
Anděl se jim ukázal, do betléma jít kázal. 
Hajdom, hajdom, tydlidom,hajdom,hajdom,tydlidom,hajdom,hajdom, 
tydlidom,hajdom hajdom,tydlidom. 
 
Běžte lidé, pospěšte, Ježíška tam najdete. 
Běžte lidé, pospěšte, Ježíška tam najdete. 
Hajdom, hajdom, tydlidom,hajdom,hajdom,tydlidom,hajdom,hajdom, 
tydlidom,hajdom,hajdom,tydlidom. 
 
On tam leží v jesličkách, ovinutý v plenčičkách. 
On tam leží v jesličkách, ovinutý v plenčičkách. 
Hajdom, hajdom, tydlidom,hajdom,hajdom,tydlidom,hajdom,hajdom 
tydlidom,hajdom,hajdom,tydlidom. 
 
Maria ho kolébá,svatý Josef mu zpívá. 
Maria ho kolébá,svatý Josef mu zpívá. 
Hajdom,hajdom 
tydlidom,hajdom,hajdom,tydlidom,hajdom,hajdom, 
tydlidom,hajdom,hajdom,tydlidom. 

10. Aj dnes v Betlémě  

1.Aj dnes v Betlémě 
aj dnes v Betlémě  
veselá novina  
že panna čistá  
že panna čistá  
porodila syna 
 
Ref.kristus se zrodil 
nás osvobodil 
ándělé hrají  
krále vítají  
pastíři ypívají u jeslí klekají  
divi divi ohlašují 
 
2.pojdtě ho snimi 
pojdtě ho snimi  
přivítat společně  
krále nad králi  
krále nad králi  
velebit ježíše 
 
Ref.Kristuss.......... 
 
3.A tři králové  
a tři králové 



z východu přibyli  
dary před vzácné  
dary před vzácné 
dítěti složili 
 
Ref.Kristuss......... 
 
4.(jako 2.sloka) 

11.  POCHVÁLEN  BUĎ 

1. Pochválen buď Ježíš Kristus, milej Matěji ! Až na věky, kam pospícháš, bratře Ondřeji ? 

    Já do Betléma běžím,co se tam stalo, nevím, prosím, bratře, vrať se se mnou, něco ti povím. 

 

2. Naši hoši v noci pásli blízko Betléma, velká jasnost o půlnoci jako den byla. 

    Andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi, že se narodil Spasitel, vpravdě mluvili. 

 

3. Když jsme se tak spolu sešli, tak už půjdeme a milému Ježíškovi hráti budeme.  

Francku vezmi želízka, obveseluj Ježíška, Jobši bubny, Honzo dudy, bude muzika.  

 

12. CO TO ZNAMENÁ  

Co to znamená medle aj nového? 

Nebylot dávno již,nebe tak jasného. 

Měsís překrásně svítí,musí to něco býti 

Zpívají líbim hlasem andělé: 

Sláva bohu na výsosti vždy prozpěvují, 

Sláva bohu na výsosti vždy prozpěvují: 

13. Ejhle, chasa naša 

 

1. Ejhle, chasa naša 

běží ze salaša, 

k Ježíškovi malému, 

Kristu Pánu krásnému, 

k Ježíškovi malému, 

Kristu Pánu krásnému, 

Ve zpěvu děkuji 

jemu se klanějí 

A se všemi tvorami, 

skalami a horami plesají. 

 

2. Drahé Jezulátko, 

rozmilé děťátko. 

zrozené si v chudobě, 

trpíš vše dobrovolně, 

zrozené si v chudobě, 

trpíš vše dobrovolně, 

to pro nás, pro hřích náš, 

bys vysvobodil nás. 



Ty znáš srdce každého, 

jak zlého, tak dobrého 

Všechnech nás 

 

3. Ó, milý Ježíšku, 

podej nám ručičku 

popřej nám tě kolébat, 

vesele prozpěvovat, 

popřej nám tě kolébat, 

vesele prozpěvovat. 

Ježíšku rozmilý, 

smiluj se nad námi. 

Naplň nás svou milostí, 

uveď nás do radosti 

Buď s námi. 

14. Byla cesta, byla ušlapanáPočet položek: 0 

Byla cesta, byla ušlapaná, 
kdo ju šlapal, kdo ju šlapal? Matka Krista Pána. 
 Postřetla ju tam svatá Alžběta, 
 kam ty kráčíš, kam ty kráčíš, sestřičko má milá? 
 Kráčím, sestro, kráčím do kostela, 
 poslúchať mše, poslúchať mše, svatého nešpora. 
 Nechoď sestro, nechoď do kostela, 
 povídajú, povídajú, že porodíš syna.  
Máš ho zrodit na ty slavné hody, 
 když zamrznú, když zamrznú, ve studénkách vody. 
 A co by to za novina byla, 
 kdyby panna, kdyby panna syna porodila. 
 Porodila v ty vánoční hody, 
 co zamrzly, co zamrzly všecky všady vody. 
 Není ptáčka, není křepelice, 
 samé zimy, samé zimy, samé metelice. 
 Enem jedna voda nezamrzla, 
 kde Maria, kde Maria pro vodu chodila, 
 by Ježíšku, by Ježíšku kúpel udělala.  
 



   
 
 

2. Vítáme Tě, Ježíšku malý, / pěkné my Ti neseme dary: / dary Tobě dáváme, které sami jen máme, / 
k tomu Tobě zvučně zahráme: / [: dudlaj, dudlaj, dudlajdá, :] / k tomu Tobě zvučně  zahráme. 

 
 

3. Andělé tam sestupují, / čest a slávu prozpěvují / pacholíčku zkroušeně, / jenž si hoví na seně. 
 
4. Děťátko to Syn je Boží, / od něho je všechno zboží, / a zde leží maličký, / synek chudé matičky. 
 
5. Pěstoun Josef po Betlémě / hledal nocleh Pánu země; / nikdo neměl místečka / pro tohoto 
poutníčka. 
 
6. Tehdy Matka v noční době / zvolila stáj za byt sobě, / v kouteček ten nejnižší / sestoupil Pán 
nejvyšší. 
 
7. V jeslích leží pacholátko, / plesej, plesej, blahá Matko, / byť i Betlém neznal tě, / ty zde nejsi v 
samotě. 
 
8. Andělů sbor jak své paní / s uctivosti se ti klaní, nemluvňátko líbají, / radostně je vítají. 
 
9. Nejsi více chudá žena, / pastýři zde na kolena / před tvým Synem padají, / písně chvály zpívají. 
 
10. Také od východu z dáli / pospíchají moudří králi, / aby vzdali chválu, čest / tomu, jenž Pán králů 
jest. 



 
11. I my jdeme k chudé stáji, / ta dnes podobá se ráji, / andělské tam zpěvy zní / a sám Pán Bůh bydlí 
v ní. 
 
12. U Syna rač, drahá Máti, / laskavě se přimlouvati, / ať svou ruku vztáhne k nám, / laskavě ať žehná 
nám. 
 

16. CO TO ZNAMENÁ  

Co to znamená medle aj nového? 

Nebylot dávno již,nebe tak jasného. 

Měsís překrásně svítí,musí to něco býti 

Zpívají líbim hlasem andělé: 

Sláva bohu na výsosti vždy prozpěvují, 

Sláva bohu na výsosti vždy prozpěvují: 

18.  TEDY  POŽENEM 

Tedy (: poženem , a honem, tam do Betléma pudem.:) 

         (: Ty vezmeš housličky, já dudy mám, půjdeme k Jesličkám, zahrajem tam. :) 

tedy  (: poženem, a honem, tam do Betléma pudem.:) 

 

19. Tichá noc, svatá noc  

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,  
prišed s jasností v pastýřův stan,  
zní již z výsosti, z všech země stran:  
&quot;Vám je dnes spasitel dán;  
přišel Kristus pán!&quot;  
 
Tichá noc, svatá noc!  
Ježíšku na líčku  
boží láska si s usměvem hrá,  
zpod zlaté řasy k nám vyzírá,  
že nám až srdečko plá,  
vstříc mu vděčně plá. 

20. 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, já tě budu kolíbati, 
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat. 
 



A ty Janku, na píšťalku, dudli, tudli, dudli dá! 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, 
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat. 
 
A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá! 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, 
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat. 
 
A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá! 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, 
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat. 

21. Z jedné strany chvojka  

Zjedné strany chvojka, 
z druhé borověnka. 
pásli ovce pastuškové, 
jedli kaši z hrnka, 
páli ovce pastuškové  
jedli kaši z hrnka. 
 
Přiletěl k nim anděl, 
aby jim pověděl  
že se Kristus Pán narodil, 
aby každý věděl, 
že se Kristus Pán narodil, 
aby každý vělěl. 
 
A my hoši malý, 
rádi by chom brali. 
Koledičku na ručičku, 
kdybyste nám dali, 
koledičku za ručičku  
kdyby jste nám dali. 

22.  SEM,  SEM,  SEM,  PASTÝŘI 

1. Sem, sem, sem, pastýři, sem do Betléma brzy, 

    (: sem, sem pojďte, nemeškejte, ať vás cesta nemrzí !:) 

 

2. Co na nás tak voláš, že nám ani spát nedáš ?  

    (: Co anděle, posle z nebe, copak nám tu povídáš ? :) 

 

3. Narodil se jest, v jeslích položen jest 

    (: náš spasitel, vykupitel, právě o půlnoci dnes. :) 

 

23. Štědrý večer nastal  

Štědrej večer nastal, 
Štědrej večer nastal , 
koledy přichystal, 
koledy přichystal. 
 
Štědrej večer nastal, 
koledy přichystal,  
koledy přichystal. 
 
Paní mámo, vstaňte, 



paní mámo, vstaňte, 
koledy nám dejte, 
koledy nám dejte. 
 
Paní mámo vstaňte, 
koledy nám dejte, 
koledy nám dejte. 
 
Paní máma vstala 
Paní máma vstala 
koledy nám dala 
koledy nám dala 
 
Paní máma vstala 
koledy nám dala 
koledy nám dala 

24. 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 oloupen, veselme se,  
člověk jest vykoupen, radujme se.  
Z života čistého,  
z rodu královského,  
nám, nám narodil se. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K O L E D O V Á N Í 

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.  
 
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. 

55.  HEJ,  VÁNOCE 

1. Hej, Vánoce, dlouhý noce, jsou tam velký chumelice, hej, hej, koleda. 

2. Pacholek v stodole mlátí, až se zimou celý klátí, hej… 

3. Dívka v řece šaty pere, naříká si, že ji zebe, hej… 

4. A hospodář s hospodyňou leží doma pod peřinou, hej… 
zpět 

56.  STOJÍ  VRBA  KOŠATÁ 

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

2. Přišel tě k ní kmotr vlk, hej, hej, koleda, natahoval na ní krk, hej, hej, koleda. 

3. Paní kmotra, pojď dolů, hej, hej, koleda, a já dolů nepudu, hej, hej, koleda. 

4. Ty máš velký zubiska, hej, hej koleda, natáh bys mně kůžiska, hej, hej, koleda. 

Pojďte chlapci k nám 
Pojďte, chlapci, k nám, 

koledy vám dám, 
po jablíčku, po oříšku, 
oblečte se do kožíšku, 
budem zpívati, 
koledovati.  
Když je zima, mráz, 
slyším divný hlas, 
ptáci v půlnoci zpívají, 
pastuškové vytrubují. 
Co to nového 

neslýchaného. 

V oblacích jasný 
anděl se vznáší, 
divným hlasem prozpěvuje, 
všemu lidu oznamuje: 
Narodil se nám 

spasitel a král! 


