
Pásli ovce valaši 
 
Pásli ovce valaši  
při betlémském salaši  
Hajdom, hajdom, tydlidom, 
hajdom,hajdom,tydlidom. 
 
Anděl se jim ukázal,  
do betléma jim kázal. 
Hajdom, hajdom, tydlidom, 
hajdom,hajdom,tydlidom. 
 
Jděte, lidé, pospěšte,  
Ježíška tam najdete. 
Hajdom, hajdom, tydlidom, 
hajdom,hajdom,tydlidom. 
 
On tam leží v jesličkách,  
ovinutý v plenčičkách. 
Hajdom, hajdom, tydlidom, 
hajdom,hajdom,tydlidom. 
 
Maria ho kolíbá,  
svatý Josef mu zpívá 
Hajdom, hajdom, tydlidom, 
hajdom,hajdom,tydlidom 
 
 
Půjdem spolu do Betléma 
 
Půjdem spolu do Betléma,  
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!  
 
Ježíšku, panáčku! 
Já tě budu kolíbati,  
Ježíšku, panáčku!  
Já tě budu kolíbat! 
 
 

A ty Janku na píštalku 
dudlitidy dudlitidy dudlitidy dá! 
 
Ježíšku, panáčku! 
Já tě budu kolíbati,  
Ježíšku, panáčku!  
Já tě budu kolíbat! 
 
Začni Kubo na ty dudy 
dujdaj dujdaj dujdaj dá! 
 
Ježíšku, panáčku! 
Já tě budu kolíbati,  
Ježíšku, panáčku!  
Já tě budu kolíbat! 
 
A ty Mikši na housličky 
hudlitidy hudlitidy hudlitidy dá! 
 
Ježíšku, panáčku! 
Já tě budu kolíbati,  
Ježíšku, panáčku!  
Já tě budu kolíbat! 
 
A ty Vávro, na tu basu 
rum rum rum ruma da! 
 
Ježíšku, panáčku! 
Já tě budu kolíbati, 
Ježíšku, panáčku! 
Já tě budu kolíbat! 
 
 

Šťastné a veselé Vánoce 
vám přeje 

Občanské sdružení na záchranu 
kostela sv.  Anny v Sedleci 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štědrovečerní bohoslužba 
slova 

 
v kostele sv. Anny 

v Sedleci 
 



Zahájení – varhanní Pastorela 
 
Vstupní modlitba 
 
Zpěv - Nesem vám noviny 
 
Nesem vám noviny, poslouchejte,  
z betlémské krajiny, pozor dejte.  
Slyšte je pilně a neomylně,  
slyšte je pilně a neomylně, 
rozjímejte 
 
Synáčka zrodila čistá panna,  
v jesličky vložila Krista pána, 
jej ovinula a zavinula, 
jej ovinula a zavinula, 
plenčičkama. 
 
K němužto andělé z nebe přišli,  
i také pastýři jsou se sešli,  
jeho vítali, jeho chválili,  
jeho vítali, jeho chválili,  
dary nesli.  
 
Vítej nám Ježíšku z nebe daný, 
který ses narodil z čisté panny. 
Dohlédni na nás, dál přijmi od nás, 
dohlédni na nás, dál přijmi od nás 
tyto dary. 
 
Čtení z Bible 
 
Zpěv - Jak jsi krásné neviňátko 
 
Jak si krásné neviňátko,  
v prostřed bídy nebožátko,  
před tebů padáme,  
dary své skládáme. 

 
Já ti nesu dvě kožičky,  
by zahřáli tvé udičky,  
já zas trochu mlíčka,  
by kvetla tvá líčka,  
 
Já ti nesu veselého,  
beranka ze stáda svého,  
s nim si můžeš hráti,  
libě žertovati. 
 
A co my ti nuzní dáme,  
darovati co nemáme,  
my ti zadudáme,  
písně zazpáváme. 
 
Pastuškové mu dudajů,  
zvuky dud se rozléhajů,  
slavně dudy dujů,  
písně prozpěvujů. 
 
Slovo k zamyšlení  
 
Zpěv - 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,  
prišed 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 srdečko plá,  
vstříc mu vděčně plá. 
 
Přímluvná modlitba 
 
Zpěv - 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 svítí mu hvězdičky. 
Ty, jež všechen oděv dáváš, 
samo' s nahé a nic nemáš, děťátko. 
 
Ty, jež všechen oděv dáváš, 
samo' s nahé a nic nemáš, děťátko. 
 
Přišli chudí pastuškové, 
zpívají ti chvály nové. 
Vítej nám, nebeský králi, 
tebe jsme zdávna žádali, děťátko. 
 
Vítej nám, nebeský králi, 
tebe jsme zdávna žádali, děťátko 
 
Vánoční přání a požehnání 
 
 

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 oloupen, veselme se,  
člověk jest vykoupen, radujme se.  
Z života čistého, z rodu královského,  
nám, nám narodil se. 
 
Já bych rád k Betlému 
 
Já bych rád k Betlému, 
k Ježíšku malému. 
Mám doma křepeličku a 
pěknou žežuličku, 
ty mu odvedu. 
 
Bude žežulička, 
vyrážet Ježíška. 
U hlavičky jeho sedávat, 
líbezně mu bude kukávat, 
ku, kuku 
ku, kuku. 
Zdráv buď (již) Ježíšku! 
 


