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HOROUŠAN - KOLEDY 2022 
 
 
1. Půjdem spolu do Betléma 
 

 

Půjdem spolu do Betléma,  

dudlaj, dudlaj, dudlaj dá!  

 

Ježíšku, panáčku!  

Já tě budu kolíbati,  

Ježíšku, panáčku!  

Já tě budu kolíbat! 

 

Začni Kubo na ty dudy 

dudlaj, dudlaj, dudlaj, dá! 

 

Ježíšku, panáčku! 

Já tě budu kolíbati, 

Ježíšku, panáčku! 

Já tě budu kolíbat! 

 

A ty Janku na píštalku 

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! 

 

Ježišku panáčku 

Já tě budu kolíbati, 

Ježíšku panáčku! 

Já tě budu kolíbat! 

 

A ty Vávro, na tu basu 

rumrum, rumrum, ruma, dá! 

 

Ježíšku panáčku! 

Já tě budu kolíbati, 

Ježíšku panáčku! 

Já tě budu kolíbat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Nesem Vám noviny 
 

 

Nesem vám noviny, poslouchejte,  

z betlémské krajiny, pozor dejte.  

Slyšte je pilně a neomylně,  

slyšte je pilně a neomylně, 

rozjímejte. 

 

K němužto andělé z nebe přišli,  

i také pastýři jsou se sešli,  

jeho vítali, jeho chválili,  

jeho vítali, jeho chválili,  

dary nesli.  

 

Andělé v oblacích prozpěvují,  

narození Páně ohlašují, 

že jest narozen, v jeslích položen, 

že jest narozen, v jeslích položen,  

oznamují. 
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3. Pásli ovce Valaši 
 

 

/:Pásli ovce valaši 

pri Betlemskom salaši:/  

/:Hajdom hajdom tydlidom, 

hajdom hajdom tydlidom:/ 

 

/:Anděl se jim ukázal, 

do Betléma jít kázal:/ 

/:Hajdom hajdom tydlidom, 

hajdom hajdom tydlidom:/ 

 

/:Běžte lidé, pospěšte, 

Ježíška tam najdete:/ 

/:Hajdom hajdom tydlidom, 

hajdom hajdom tydlidom:/ 

 

/:On tam leží v jesličkách,  

zavinutý v plenčičkách:/ 

/:Hajdom hajdom tydlidom, 

hajdom hajdom tydlidom:/

 

 
4. Jak jsi krásné neviňátko 
 

 

Jak jsi krásné, neviňátko,  

vprostřed bídy nebožátko 

Před tebou padáme,  

dary své skládáme. 

 

Já ti nesu dvě kožičky,  

by zahřály 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?  

Darovat ti co nemáme, 

my ti zadudáme,  

písně zazpíváme. 

 

Pastuškové mu dudají,  

zvuky dud se rozléhají, 

slavně dudy dují,  

všichni prozpěvují. 

 

 

 

 

5. Štědrej večer nastal 
 

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. 
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6. 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, 

by jste mu koledu dali - však já mu ji dám. 

Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti, 

rač 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. 

 
 

7. 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 mu svítí 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 mu chvály nové. 
Vítej nám, andělský králi, 
tebe jsme zdávna žádali, děťátko. 
Vítej nám, andělský králi, 
tebe jsme zdávna žádali, děťátko. 

 

 

 
 
 

8. My tři králové 
 

 
My tři králové jdeme k vám, 
štěstí, zdraví, vinšujem vám. 
 
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, 
my jsme k vám přisli 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 
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9. 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. 

 
 

 

10. Tichá 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, 
přišel s jasností v pastýřův stan, 
zní již z 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. 
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11. Rolničky 
 

Rolničky, rolničky, 

kdopak vám dal hlas, 

kašpárek maličký, 

nebo děda Mráz, 

rolničky, rolničky, 

co to zvoní v nich, 

maminčiny písničky, 

Vánoce a smích. 

 

Sláva už je sníh, 

jedem na saních, 

kluci křičí, zvonek zní, 

jenom táta ztich, 

kouká na syna, uši napíná, 

co to slyší v rolničkách 

a na co vzpomíná. 

 

Rolničky, rolničky, 

kdopak vám dal hlas, 

kašpárek maličký, 

nebo děda Mráz, 

rolničky, rolničky, 

co to zvoní v nich, 

maminčiny písničky, 

Vánoce a smích. 

 

 

 

 

 

 

Zvonky z dětských let, 

rozezvoňte svět, 

těm co už jsou dospělí, 

ať je znova pět, 

zvoňte zlehýnka, 

stačí chvilinka, 

vzpomínka jak rolničky 

vám 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 smích, 

maminčiny písničky, 

Vánoce a smích. 

 

 

 

 

VESELÉ VÁNOCE ! 


