
 

NARODIL SE KRISTUS PÁN 

 

 C  D   G   C   G    D            G            G7 

1. Narodil se Kristus Pán veselme se, z růţe kvítek 

C            G   C  F C   G7  C   

vykvet nám, radujme se.  

C        Am  G7  C  C     Am     G7  C7  F     Dm   G  G7   

Z ţivota čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil  

C 

se. 

2. Jenţ prorokován jest, veselme se, 

ten na svět poslán jest, radujme se. 

Z ţivota… 

3. Člověčenství naše, veselme se,  

ráčil vzít Bůh na se, radujme se. 

Z ţivota… 

 

 

JAK JSI KRÁSNÉ, NEVIŇÁTKO 

 

 C         G7   C                               G7     C 

  

1. Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy, neboţátko! 

               G7     C                 G7      C 

Před tebú padáme, dary své skládáme. 

 

2. Já ti nesu dvě koţičky, by zahřály tvé údičky, 

já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka. 

3. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého; 

s ním, si můţeš hráti, libě ţertovati 

4. A co my ti nuzní dáme? Darovat ti co nemáme; 

my ti zadudáme, písně zazpíváme! 

5. Pastuškové mu dudajú, zvuky dud sa rozléhajú; 

slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú. 

NESEM VÁM NOVINY 

 

 

        D G      D     G   D    A7    D                G     D    G 

1. Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny,  

D    A7   D 

pozor dejte.  

   A7          D         A7  

Slyšte je pilně a neomylně , slyšte je pilně a neomylně, 

D     A7   D 

rozjímejte! 

 

2. K němuţto andělé s nebe přišli, i také pastýři jsou se 

sešli. Jeho vítali, jeho chválili, dary nesli. 

3. Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují. 

Ţe jest narozen, v jeslích poloţen, oznamují. 

 

 

ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ 

 

 D  A7         D   A7       D  

1. Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám,  

                 A7                D     A7        D 

nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám! 

     A7      D                       A7   D      

Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme, co jest nám se  

A7          D          A7      D 

přihodilo v městě Betlémě. 

 

2. Narodil se tam synáček, posílá mě k vám, byste mu 

koledy dali – však já mu ji dám. 

Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti, radši tolárek 

neb dukátek máte poslati. 

 


