
Milé děti,  

je to týden, co jsme slavili narozeniny Pána Ježíše. Před tajemstvím 

Ježíšova narození ztichne a zastaví se téměř celý svět. I lidé, kteří celý rok 

do kostela nechodí, často najdeme na návštěvě u jesliček. Pro některé ale 

rozbalením dárků Vánoce končí, škoda. Ježíšovým narozením ale přece 

všechno začíná. Vánoce ještě trvají…víte do kdy? Máme čas, až do svátku 

Křtu Páně, do neděle 10. ledna. 
 

Lk 2,16-21 

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené 

v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, 

podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a 

rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, 

jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak 

ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně. 

Lidé tu velikou radost potřebovali vyzpívat. Zpívali pořád dokola. Vánoční koleda, kalenda, 

souvisí se zimním slunovratem, do tmy se narodil Spasitel světa. Koledy nám oznamují všechno 

důležité, co se v Betlémě tenkrát, na začátku našeho letopočtu, stalo. Když je budete zpívat 

popořadě, dozvíte se, jak lidé Ježíšovo narození prožívali. A co my? Také se radujeme? V 

příloze najdete texty, kdybyste si náhodou nemohli vzpomenout, jak jdou sloky po sobě. 

Tichá noc, přesvatá noc – tajemná koleda nás přivádí k betlému, co se tam stalo? 

Pásli ovce Valaši - zpívají o andělu, který narození Ježíše hned v noci oznámil prostým 

pastýřům, kteří byli celí překvapení, protože nic tak velkého nečekali.  

Půjdem spolu do Betléma – všemu, co od anděla pastýři o Ježíšovi uslyšeli, uvěřili. Bez váhání 

se běželi nejen přesvědčit, ale i poklonit. Byli první z lidí. Radostí Mu zpívali...  

Jak jsi krásné neviňátko – z Ježíška byli pastýři unešeni, měli velikou radost, tolik se jim líbil. 

A nepřišli s prázdnou…dárky nešetřili 

Nesem vám noviny – všechno, co viděli, tu radostnou novinu, vypravovali každému, koho 

potkali. Zpráva o narozeném Spasiteli se šířila po celé zemi 

Narodil se Kristus Pán – to je ta důležitá zpráva, to podstatné, proč Ježíš přišel na svět. 

Svatá rodina – Marie, Josef a malý Ježíš - je nám vzorem, jak se máme k sobě hezky chovat. 

Papež František připomíná tři slova, která bychom měli doma často používat –  

dovolíš – děkuji – promiň 

- vážit si jeden druhého, být si navzájem vděční a umět se omluvit – jde nám to? 

Malého Ježíše přinesli do synagogy, aby mu dali jméno. Marie a Josef se o miminko Ježíše 

s láskou starali, jako všichni rodiče. I když by se to mohlo zdát zbytečné, řídili se při tom 

platnými nařízeními. Boží syn, Svatá rodina a mají dodržovat lidské zákony? Ukazují, jak i my 

máme dodržovat všechny předpisy a nařízení a být vzorem pro ostatní. Pozor, ale pouze ta 

nařízení, která vedou k dobrému! V tom nám rodiče poradí.  

Marie všechno tiše přijímá, nic neříká. Je odvážná, o všem přemýšlí. Jak plníme my Boží vůli? 

Protestujeme, hudráme, zjednodušujeme si to? Nebo tiše pokorně souhlasíme jako Marie a 

Josef? Věříme, že to i s námi náš nebeský Otec myslí dobře? 



1. Tichá noc, přesvatá noc. / V spánku svém dýchá zem, / půlnoc odbila, město šlo      spát, / 

zdřímli dávno i pastýři stád; [: jen Boží láska, ta bdí. :] 

2. Tichá noc, přesvatá noc, / náhle v ní jásot zní, / vstávej, lide můj, tmu z očí střes, / v městě 

Betlémě Bůh zrozen dnes, [: z lásky se člověkem stal. :] 

3. Tichá noc, přesvatá noc, / stín a mráz vůkol nás, / v hloubi srdce však Gloria hřmí, / dík, že 

hříšník se s důvěrou smí [: u svaté Rodiny hřát. :] 

 

1. Pásli ovce Valaši, při betlémské salaši: hajdom hajdom tydlidom, hajdom hajdom... 

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

3. Jděte, jděte, pospěšte, / Ježíška tam najdete: hajdom... 

4. On tam leží v jesličkách, / zavinutý v pleničkách: hajdom...  

5. Maria ho kolébá, / svatý Josef mu zpívá: hajdom... 

 

1. Půjdem spolu do Betléma, dujdaj, dudaj, dudajdá! 

     Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já tě udu kolíbat 

2. Začni, Kubo, na ty dudy: dudaj, dudaj, dudaj dá! Ježíšku... 

3. A ty Janku, na píšťalku, dudli, tudli, dudli dá! Ježíšku... 

4. A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá! Ježíšku... 

5. A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, rum dá! Ježíšku...  

 

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 mi ti nuzní dáme? Darovat ti co nemáme,  

my ti zadudáme, písně zazpíváme. 

5. Pastuškové mu dudají, zvuky dud se rozléhají,  

slavně dudy dují, všichni prozpěvují. 

6. Měj se dobře jezulátko, přespanilé pacholátko, 

 s tebou se loučíme, bohu poroučíme.  

 

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

    /:Slyšte je pilně a neomylně,:/ rozjímejte 

2. Synáčka zrodila čistá panna, v jesličky vložila Krista pána, 

    /:jej ovinula a zavinula,:/ plenčičkama. 

3. K němužto andělé z nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli, 

    /: jeho vítali, jeho chválili,:/ dary nesli. 

4. Vítej nám Ježíšku z nebe daný, který ses narodil z čisté panny. 

    /: Dohlédni na nás, dál příjmi od nás,:/  tyto dary.  

 

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 Bůh se, radujme se! Z života...  

4. Goliáš obloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se! Z života... 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

obrázek Svaté rodiny, který je na 1. stránce visí na faře, víte kde? 

 

a ještě slíbená fotka: 

 


