
 

1. Ten vánoční čas 

1. Ten vánoční čas dočkali zme zas. Ptáčkové libě spívajú, pastuškové vytrubujú, co je 

nového, neslýchaného. 

 

2. Narodíl sa nám Ježíš, Bůh a Pán. Nemá žádnéj poduštičky, enem chatrné plénčičky. 

Tak je zrozený na ten svět bídný. 

 

2. Při Betlémě na salašu 

1. Při Betlémě na salašu, tam sa ovce dobře pasú  

/: poženem tam bratrové na ostruží zelené:/ 

 

2. Tam sa budu dobře pásti, my si móžem oheň klásti  

/: hodně sobě zatopiť aj obuchem zatočiť:/  

 

3. Mikšu s Janem noste dřeva, ichž nám bude hodně třeba 

/: mosíme sa zahříti, dobrú kašu vařiti:/ 

 

1. Ty Bartúšku oheň skládaj a na ovce pozor dávaj,  

/: aj ty malý Vavrúšku v roztrhaném kožúšku:/ 

 

 

3.Z večera usíná valašská dědina 

 

1. Z večera usíná valašská dědina, vánoční ticho sa nad ňú snášá. 

V izbečce dokola sedí kolem stola, při černéj hodince chasa naša. 

 

2. Koleda ozve sa, izbečkú nese sa, od stropu bělá sa nitka tenká 

a na ní zlehúčka točí sa bělučká ze dřeva řezaná holuběnka. 

 

3. Ta chrání rodinu, valašskú dědinu a celý náš dobrý, poctivý lid. 

Zlehúčka padá sníh, hlas zvonů vánočních hlásá po dědině pokoj a klid. 

 

 

4.Tak jsem sobě počal 

1. Tak sem sobě počál chutně spáti a začalo sa ně cosik zdáti. Že ptáci spívajů, zezulky 

kukajú, při salašu, při salašu. Staň, že ty Matúšu, pohlédni na ovce, gde sa pasú, gde sa 

pasú. 

 

2. Stávaj, že ty Kubo, pobízám ťa. Jak ťa hlobnu kyjem obudím ťa. Daj pokuj Juříčku, 

daj pokuj Juříčku, dříme sa mi, dříme sa mi. Nedávno sem přišél, nedávno sem přišél 

s ovečkami, s ovečkami. 

 

 

 

 

 



5.Pásli ovce valaši 

1. Pásli ovce Valaši při betlémskéj salaši /: Hajdom, hajdom, tydlidom:/ 

2. Anděl sa im ukázal, do Betléma im kázal /: Hajdom…:/ 

3. Běžte, běžte pospěště! Ježíška tam najdete. /: Hajdom…:/ 

4. On tam leží v jesličkách, ovinutý v plenčičkách. /: Hajdom…:/ 

5. Maria ho koléba, svatý Josef mu zpívá. /: Hajdom…:/ 

6.Štyry roky ovce pásli  

1. Štyry roky ovce pásli /: na tej dolině:/, /: a ešče sem já neslyšél o téj novině.:/ 

2. Že matička děťátečko /: měla porodiť:/, /: a panenství s mateřinstvím mělo sa spojiť:/ 

3. Vítaj milý Mesiášu /: z nebe zeslaný:/, /: od proroků byls od dávna předpovídaný:/ 

 

7.Posluchajte bratrové 

1. Poslúchajte, bratrové, povím vám neco nové, uvidíte. Šél sem v noci do pola, viďél 

sem tam anděla stáť na kopci.  

/: Nevím, co tam dělál, vím, že spíval, radosť nad radosťú nám povídá, po latinsky 

gloria, porodila Maria boha v noci. :/ 

 

8.Vinšuju vám dobrý den 

1. Vinšuju vám dobrý deň, jak sa máte? Lestli vy ňa od loňska eště znáte. 

Přišla sem spívati a koledovati, snáď ně neco dáte? 

 

2. Nesu si slaměnku na jablíčka, to ně poradili má matička,  

že ich hrubě máte a ich rozdáváte, dyž je koledička. 

 

3. Já sa z toho raduju, že su známá, že dostanu ořéškú s jablíčkama, 

a trnkový vdolek, najrači odkolek, to já budu ráda. 

 

9.Co sa stalo, přihodilo 

1. Co sa stalo, přihodilo v městě Betlémě? Nespěte a počúvajte noviny nové! Pospěšme 

už k Betlému, k Ježiškovi malému, co gdo máte, pozbírajte  a neste jemu! 

 

2. Ta Markétka Mikundova dá mu kohútka, Janek Vranú ten ušije botky doista. Jozef 

Vičan papučky a dá též tři ovečky. Michal Solánský mu dá zas vína do bečky. 

 

3. A strýc Slovák do Betléma z bryčkú pojede, ten ty dary Ježiškovi všecky doveze. A 

Stoklaska tři husy, že ona tam byť musí. Krhútěna, tá tam letí z velkú kumfúsí. 

 

 

 

 

 



10.Pastuškové, povím Vám  

1. Pastuškové povím vám, narodíl sa Kristus pán, v tom Betlémě malém městě, bez 

meškání tam pospěšme, /: pospěšme, pospěšme a Ježíška navštivme! :/ 

 

2. Lebo po prázdnu pújdem? Či neco bráti budem? A já vezmu kozlátečko a ty Francku 

jehňátečko, /: ty Janku dva žbány, dobrej slatkéj smetany. :/ 

 

3. A ty Juro lahvice dobréj slatkéj žinčice, jedna vpředu, druhá vzadu. Na obuch sýra 

nakladu. /: Do vreca, do vreca, veznem mu neco přeca! :/ 

 

4. A ty Ančo kožúšek, rád obleče Ježíšek. On je pěkný a vlnatý, od hlavičky až po paty. 

/: Darujem, darujem, do krpcú ho obujem. :/ 

 

5. A takto mu zahráme, muzigu uděláme. Vítaj nám milý Ježíšku, náš milučký 

pastýříčku! /: Vítaj k nám, vítaj k nám, ty si náš Spasitel sám! :/ 

 

11.Ančo, Kriško, děvčata 

1. Ančo, Kriško, děvčata, obúvajte krpčata a naberte léskovcú, bača sa tam šikuje, hrudu 

syra pichuje, podivme sa. 

Sýkoro štemuj husličky na ty vánoční pěsničky,/: ty, Černocký  basú rozveseluj 

chasu.:/  

Hopsa s kopca do doliny, půjdeme mu na maliny, /: on sa bude smáti a my budem 

hráti. :/ 

 

12.Ejhle, chasa naša 

1. Ejhle chasa naša, běží ze salaša, obuškama pleskajú, jakúsi radosť majú, skákajú, 

výskajú, gajdujú, tancujú, neb z oblakú od andělú radosť velikú čujú, běhajú, zháňajú, 

chytajú, lapajú, k Betlému pospíchajú a děťátku po kozlátku dávajú. 

 

2. Co ty Kubo vezneš? Ty spíš hneď jak lehneš. Nabij sobě svúj pluhák a vem na sebja 

sajdák, přichystaj, nachystaj, co chytneš s chuťú daj, co patří tomu děťátku, hleď, abys 

to nezmeškál, žinčice lahvicu, z pohanky krupicu naplň ňu plnú fasku, aby díťa živo 

bylo aj s matkú. 

 

3. Nuž my nemeškajme a jemu zahrajme na ty naše husličky, klekneme před jesličky. Ty 

milý Ježíšku, vztáhni svú ručičku, požehnaj nás, tvoje ovce,  náš milý pastýříčku! Ó 

milý Ježíšku, náš milý  panáčku, zahrajem ti valaskú. Až umřeme, proukaž nám Tvú 

lásku! 

 

 

 

 

 



13.Nesem Vám noviny 

1. Nesem Vám noviny, poslouchejte! Z betlémské krajiny, pozor dejte. /: Slyšte je pilně a 

neomylně!:/ Rozjímejte! 

2. Z panny se narodil tam synáček. Matička jej klade do jesliček. /: Jej ovinuje a 

zavinuje:/, do plenčiček.  

3. K němužto andělé z nebe přišli. I také pastýři jsou se sešli, /: jeho vítati, jeho chváliti:/. 

Dary nesli.  

 

 

14.Na Vánoce dlúhé noce 

1. Na vánoce dlúhé noce, nepřeletí křepelice. Hej , hej koleda, hej koleda, koleda. 

2. Pacholek v stodole mlátí, celý sa od zimy klátí. Hej, hej …. 

3. Hospodyň polévku střebe, křičí, že v nohy ozýbe. Hej, hej …. 

4. A přišel k nám jeden chlapec, abyzme šli šeci na pec. Hej, hej …. 

5. A my všeci pod peřinu, Mikuláš aj s Kateřinú. Hej, hej …. 

 

15.Včéra zme bratrové milí 

1. Včéra zme bratrové milí, muzigu v Betlémě měli, po valasky tancovali a Ježíška 

zahrávali, jemu zme veselo hráli a jeho zme přivítali. 

 

2. Ale to zme pochybili, že zme sa nedovtípili, neco sebú proňho donésť, ze salaša sebú 

přinésť, jeho v chudobě potěšiť a jemu sa tým zavděčiť. 

 

3. Já Lukáš valach z Podolí, veznu mu kamenej soli, k temu múky funty štyry, aj ze dva 

valaské sýry, velikú hrudu tvarohu, uzenú z barana nohu. 

 

16.Z jednej strany chvojka 

1. Z jednej strany chvojka, z druhej borověnka, //: pásli ovce pastuškové jedli kašu 

z hrnka ://. 

 

2. Přiletěl k nim anděl, aby jim pověděl, //: že sa Kristus Pán narodíl, aby každý věděl ://. 

 

17.Byla cesta, byla ušlapaná 

1. /:Byla cesta, byla ušlapaná:/, /: kdo ju šlapal, kdo ju šlapal, matka Krista Pána:/ 

2. /:Na Vánoce, ty vánoční hody:/, /: zamrzaly, zamrzaly, všude všecky vody:/ 

3. /: Enem jedna voda nezamrzla:/, /: co Maria, co Maria, Ježíška kůpala:/ 

 

 

 

 

 



18.Tichá noc 

1. Tichá noc, přesvatá noc, vše jal sen. Josef jen s Pannou Marií u jeslí bdí, tam, kde 

spanilý Ježíšek spí /: anděly opěvován:/. 

 

2. Tichý sen, bolestný sen, zakrátko plenky své změní v potupný nachový plášť, zpěvy 

andělské v krvavou zášť /: jesličky v bolestný kříž:/. 

 

 

19.Zdráv buď Ježíšku malý 

1. Zdráv buď Ježíšku malý, my Tebe vítáme! Z dávna zme ťa čekali, dary předkládáme.  

//: Rač nás v paměti míti, i salaše, po smrti vem do nebe duše naše. :// 

 

20.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 . . .  

3. Člověčenství naše, veselme se! Ráčil vzíti na se, radujeme se! Z života . . . 

4. Goliáš oloupen, veselme se! Člověk jest vykoupen, radujme se! Z života . . . 

 


