
Časy se mění 

Časy se mění, 

dřív o Vánocích... 

sen propadal snění, 

když venku padal sníh. 

 

To k Vánocům patří, 

tak jak Děda Mráz, 

jak svíčky a kapři, 

jak víra co je v nás, 

jak láska a jmelí, 

jak zvony co zní. 

Pár hodin nás dělí, 

od překvapení. 

 

A ten kdo se postí, 

má na večer hlad, 

a na rybí kosti, 

si pozor musí dát... 

 

Ref.:To k Vánocům patří, 

tak jak Děda Mráz, 

jak svíčky a kapři, 

jak víra co je v nás, 

jak láska a jmelí, 

jak zvony co zní. 

Pár hodin nás dělí, 

od překvapení. 

 

2. hlas: Bílou plání  

k nám se snáší  

tajná přání  

áááá 

Bílou plání  

k nám se snáší  

tajná přání  

áááá  

 

Dárky se třídí, 

co komu, co kam, 

a nikdo z lidí, 

by neměl být sám... 

 

Ref.:To k Vánocům patří, 

tak jak Děda Mráz, 

jak svíčky a kapři, 

jak víra co je v nás, 

jak láska a jmelí, 

jak zvony co zní. 

Pár hodin nás dělí, 

od překvapení. 

 

2. hlas: Bílou plání  

k nám se snáší  

tajná přání  

áááá 

Bílou plání  

k nám se snáší  

tajná přání  

áááá  

  

(Všichni:) I: Bílou plání k nám se snáší tajná přání áááá.:I 

 

 

 

 

 

 

 



Vánoční modlitbička 

Ref.: Prosím vás, mějte se rádi,  

         ničí nás nenávist.  

         Otočme se k ní zády,  

         obraťme suchý list.  

 

Člověk se narodil, aby tu s lidmi žil.  

V úžasu dítěte  

znova se najdete. 

Z jesliček dívá se boží neviňátko,  

každý tu šanci má,  

ale jen hrozně krátko. 

 

Ref.: Prosím vás, mějte se rádi,  

         ničí nás nenávist.  

         Otočme se k ní zády,  

         obraťme suchý list.  

 

Na českou krajinu napadá čistý sníh  

v půlnoční hodinu, 

odpustíme si hřích. 

V krajině upíří lidé se usmíří,  

hleďme si do očí,  

než nás čas rozloučí. 

 

Ref.: I: Prosím vás, mějte se rádi,  

         ničí nás nenávist.  

         Otočme se k ní zády,  

         obraťme suchý list.:I 

 

Závěr: Můj sen, že prý je kýč, 

       dar Vánoc je to spíš, 

      I:pozemský nebeklíč.:I  

              

Fine recit: Prosím vás, mějte se rádi 

 

Panáček spí 

1. Puer natus in Betlehem  

    hale – haleluja!  

    Unde gaudet Jerusalem,  

    haleluja, hale - haleluja!  

 

2. Poutníků zástup kráčí tmou  

    hale – haleluja,  

    i králové hold vzdáti jdou  

    haleluja, hale - haleluja!  

 

3. Slyš troubení, slyš jásání  

    hale – haleluja, 

    toť místa nám ukázání  

    haleluja, hale - haleluja!  

 

4. V Betlémě stáj a právě v ní  

    hale – haleluja, 

    na slámě tam panáček spí  

    haleluja, hale - haleluja!  

 

5. Jen spinkej, spinkej, kníže náš,  

    hale – haleluja, 

    až přijde čas, ať sílu máš,  

    haleluja, hale - haleluja!  

 

6. Puer natus in Betlehem  

    hale – haleluja!  

    Unde gaudet Jerusalem,  

    haleluja, hale - haleluja! 

 

 

 

Dva lidé   

1. Dva lidé jdou k Betlému tmou,  

    jdou cestou necestou  

    muž se ženou již nadějnou  

    snad nocleh seženou.  

 

2. Cesta je zlá, noc nevlídná  

    a kůži pálí mráz.  

    Či dobrota je přivítá,  

    kdo ustrne se z nás.  

 

3. Dům i srdce na petlice  

    v Betlémě všichni maj.  

    Pryč kráčí už se ženou muž,  

    jdou dál, jen Bůh ví kam.  

 

4. Tam ve stáji se potají  

    má zrodit Bůh a Pán.  

    Už zakrátko to děťátko  

    si najde cestu k nám.  

 

 

 

 

 



Prosinec 

Je prosinec a vrabec prosí: 

Mějte lásku v duších! 

A listonoši klapky nosí 

na promrzlých uších. 

 

I: Spí včelí úl, spí bílá zahrada 

spí světa půl, mráz řeku opřádá:I 

 

Slyš, koledu si dítě zpívá, 

hlas má trochu tklivý, 

však v jablku se hvězda skrývá, 

budem dlouho živí. 

 

I: Spí včelí úl, spí bílá zahrada, 

spí světa půl, mráz řeku opřádá:I 

 

Postůj chvíli, chvíli, chvíli, 

budeš bílý, bílý, bílý, 

protože se krásně chumelí. 

Bílou plání, plání, plání, 

pán a paní, paní, paní, 

do lesa si vyšli na jmelí. 

 

Je prosinec a vrabec prosí: 

Mějte lásku v duších! 

A listonoši klapky nosí 

na promrzlých uších. 

 

I: Spí včelí úl, spí bílá zahrada, 

spí světa půl, mráz řeku opřádá:I 

 

Lalalala, lalalala 

spí světa půl, mráz řeku opřádá 

 

Adeste fideles 

1. Adeste, fideles, laeti triumfantes:  

Venite, venite in Bethlehem:  

Natum videte Regem Angelorum:  

Venite, adoremus, venite adoremus,  

venite adoremus Dominum! 

 

2. Ó, vzhlížejme vzhůru k andělskému kůru, 

 co troubí, co zpívá své Gloria. 

Pán kázal jíti za hvězdou, co svítí. 

Tak spějme přes ty pláně tam ku nebeské bráně, 

kde bdí nad synkem Páně Maria. 

 

 

 

 

 



Padá sníh 

Zase rozkvetou okna jeslí, 

děda Mráz tam kvítky kreslí, 

zase pojedem na saních, 

padá sníh, padá sníh, padá sníh. 

 

Zase vyběhnem na klouzačky, 

budou pády, nářky, plačky, 

zimy neužít byl by hřích, 

padá sníh, padá sníh, padá sníh. 

 

Ptám se, kdepak své koště mám? 

Asi sněhulák vám jej vzal. 

Tak ať zamete chodník sám! 

Proč by jen nečinně stál? 

 

Že však sněhulák v krinolíně  

vypadá jak známo líně  

asi utonem v závějích.  

Padá sníh, padá sníh, padá sníh 

 

Koule lítají sem a tam, 

Taky já už jsem jednu slíz, 

sněhu za krkem spoustu mám, 

taková zima má říz. 

 

Zase klouzačky vítr brousí, 

střecha stříbrné má vousy, 

nám však červená v tváři smích, 

I:padá sníh, padá sníh, padá sníh.:I 

padá sníh, padá sníh, padá  -  sníh. 

 

 

Purpura 

1. Tiše a ochotně purpura na plotně 

 voní, stále voní, 

 nikdo si nevšímá, 

 jak život mění se v dým. 

  

2. Snad jenom v podkroví básníci bláhoví 

 pro ni slzy roní, 

 hrany jí odzvoní 

 rampouchem křišťálovým. 

 

I: Slunce se vynoří, hned však se k pohoří 

skloní, rychle skloní, 

a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc. 

 

3. Tiše a ochotně purpura na plotně 

 voní, stále voní, 

 po ní k nám vklouzlo 

 to tajemné kouzlo Vánoc. :I 


