
VÁNOČNÍ KOLEDY 

Veselé vánoční hody 

1. Veselé vánoční hody, zpívejte, dítky koledy, 

[: o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko. :] 

 

2. Po tmě leží, nemá svíčičky, na nebi mu svítí hvězdičky. 

[: Ty, jež všechen oděv dáváš, samos nahé a nic nemáš, děťátko. :] 

 

3. Přišli chudí pastouškové, zpívají ti chvály nové: 

[: Vítej nám, andělský Králi, Tebe jsme zdávna žádali, děťátko. :] 

 

Dej Bůh štěstí 

1. Dej Bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu, 

malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. 

 

2. On rozdává štědrovníčky, jabka, hrušky i trojníčky, 

za naše zpívání, za koledování, dej nám Pán Bůh své požehnání. 

 
Jak jsi krásné neviňátko    

1. Jak jsi krásné neviňátko, vprostřed bídy, nebožátko, 

   před Tebou padáme, dary své skládáme. 

 

2. Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé nožičky, 

   já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka. 

 

3. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého, 

   s ním si můžeš hráti, libě žertovati. 

 

4. A co my ti, nuzní, dáme? Darovati co nemáme, 

   my ti zadudáme, písně zazpíváme. 

 

5. Pastuškové mu dudají, zvuky dud se rozléhají, 

   slavně dudy dují, všeci prozpěvují. 

 

Štěstí, zdraví, pokoj svatý 

1. Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám, 

   nejprv panu hospodáři pak našim dítkám. 

   Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme,  

   co se právě přihodilo v městě Betlémě. 

 

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

   byste mu koledu dali – však já mu ji dám. 

   Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti, 

   rač tolárek neb dukátek máte poslati. 

 

3. 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.   

http://pisnicky-akordy.cz/vanocni-koledy/vesele-vanocni-hody
http://pisnicky-akordy.cz/vanocni-koledy/dej-buh-stesti
http://pisnicky-akordy.cz/vanocni-koledy/jak-jsi-krasne-nevinatko
http://pisnicky-akordy.cz/vanocni-koledy/stesti-zdravi-pokoj-svaty


Štědrej večer nastal 

Štědrej večer nastal. Štědrej večer nastal, 

koledy přichystal, koledy přichystal. 

 

Panímámo, vstaňte. Panímámo, vstaňte, 

koledu nám dejte, koledu nám dejte. 

 

Panímáma vstala. Panímáma vstala,  

koledu nám dala, koledu nám dala. 

 

Z jedné strany chvojka 

1. Z jedné strany chvojka, z druhé borověnka 

   |: pásli ovce pastuškové, jedli kaši z hrnka. :| 

 

2. Přiletěl k nim anděl, aby jim pověděl, 

   |: že se Kristus Pán narodil, aby každý věděl. :| 

 

3. A my hoši malí, rádi bychom brali, 

   |: koledičku na ručičku, kdybyste nám dali. :| 

 

Pásli ovce Valaši 

1. Pásli ovce Valaši, při betlémském salaši: 

   hajdom hajdom tydlidom, hajdom hajdom tydlidom. 

 

2. Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal: hajdom...  

 

3. Vstaňte hore, pospěšte, Ježíška tam najdete: hajdom...  

 

My tři králové 

1. My tři králové jdeme k vám,   4. Co ty, černej, stojíš vzadu, 

   štěstí, zdraví, vinšujem vám.     vystrkuješ na nás bradu? 

 

2. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,  5. A já černej vystupuju, 

   my jsme k vám přišli z daleka.     a Nový rok vám vinšuju. 

 

3. Z daleka je cesta naše,   6. A my taky vystupujem 

   do Betléma mysl naše.       a Nový rok vám vinšujem.  

 

Rolničky 
 

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? 

Kašpárek maličký nebo děda Mráz? 

Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?  

Maminčiny písničky Vánoce a sníh. 

  

Sláva už je sníh, jedem na saních, 

kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich. 

http://pisnicky-akordy.cz/vanocni-koledy/stedrej-vecer-nastal
http://pisnicky-akordy.cz/vanocni-koledy/z-jedne-strany-chvojka
http://pisnicky-akordy.cz/vanocni-koledy/pasli-ovce-valasi
http://pisnicky-akordy.cz/vanocni-koledy/my-tri-kralove


Kouká na syna, uši napíná, 

co to slyší v rolničkách? 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 sníh.  

 

Zvonky dětských let, rozezvoňte svět, 

těm co už jsou dospělí, ať je znova pět! 

Zvoňte z lehýnka, stačí chvilinka, 

vzpomínka jak rolničky, 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 sníh. 


