
SBOR 2019 – PÍSNĚ (pořadí se určitě změní)

PROSINEC                                                                                                                Uhlíř, Svěrák

sólo Je prosinec a vrabec prosí mějte lásku v duších
a listonoši klapky nosí na promrzlých uších.

sólo R: Spí včelí úl, spí bílá zahrada, spí světa půl mráz řeku opřádá.
sbor R: Spí včelí úl, spí bílá zahrada, spí světa půl mráz řeku opřádá.

sólo Slyš, koledu si dítě zpívá, hlas má trochu tklivý,
však v jablku se hvězda skrývá, budem dlouho živí.

sólo R: Spí včelí úl, spí bílá zahrada, spí světa půl mráz řeku opřádá.
sbor R: Spí včelí úl, spí bílá zahrada, spí světa půl mráz řeku opřádá.

sólo Postůj chvíli, chvíli, chvíli, budeš bílý, bílý, bílý
sbor protože se krásně chumelí.
sólo Bílou plání, plání, plání, pán a paní, paní, paní,
sbor do lesa si vyšli na jmelí.

sbor Je prosinec a vrabec prosí mějte lásku v duších
sbor a listonoši klapky nosí na promrzlých uších.

sbor R: Spí včelí úl, spí bílá zahrada, spí světa půl mráz řeku opřádá.
sbor R: Spí včelí úl, spí bílá zahrada, spí světa půl mráz řeku opřádá.

VÁNOCE NA MÍRU                                                                                                      Eva Farná

sólo Postavím vodu na čaj, ulice venku zní tak tiše, 
je pět a večer už začal, jen práskaní ohně je slyšet sbor   Nánánánáná

sólo Konečně zase spolu, na oknech námraza, a my u jednoho stolu, 
na loňsky rok jsme navázali, 
sbor   Vychází první hvězda, hezčí den v roce neznám.

sbor   Jestli si můžu něco přát, v balícím papíru Vánoce na míru, 
 jestli si můžu něco přát, probudit zas to dítě v nás 

sólo Už nelítáme tam a zpět, ve vzduchu je to tajemné cosi, 
Sníh zakryl všechen spěch, a zvony se rozléhají nocí, 

sbor   Vychází první hvězda, hezčí den v roce neznám, 

sbor   |: Jestli si můžu něco přát, v balícím papíru Vánoce na míru, 
   jestli si můžu něco přát, probudit zas to dítě v nás :|



POHÁDKY PRO EMU                                                                                                  Michal Hrůza
sólo Teď už nejsem sám okno zavírám najednou mám Tebe

tak málo Tě znám co s tím nadělám spadla si mi z nebe 
sbor   tohle není náhodou je to příběh o nás dvou 

sólo Budeme si hrát, večer povídat, než zavřeš svoje oči
můžeš se mě ptát, jestli Tě mám rád, hlava se mi točí 

sbor   tohle není náhodou, je to příběh o nás dvou
 
sbor   Přišla z nenadání probudila můj život trochu vratký

svítí bez přestání, volá tati stůj, vrať se ke mě zpátky
Přišla z nenadání, probudila můj uzavřený svět
svítí bez přestání volá tati stůj já jsem tady a teď

 
sólo Teď už nejsem sám, okno zavírám, zázraky se dějí

tak málo Tě znám, co s tím nadělám, hvězdy to tak chtějí 
sbor   tohle není náhodou, je to příběh o nás dvou
 
sbor   Přišla z nenadání… … já jsem tady a teď.

ALELUJA                                                celá píseň sólo, sbor refrén Aleluja brumendo, Nezmaři

Je všude klid a padá sníh do bílých ulic svátečních 
Jen tichá píseň nocí tiše krouží 
Když její tóny doznějí tak všichni lidé s nadějí A pokorou zpívají 

Aleluja Aleluja, aleluja, aleluja, alelu…ja 
 
Melodii už dávno znáš odkud – jen sotva vzpomínáš 
A přesto tvoje srdce rozechvívá 
Ta píseň stará stovky let co v myšlenkách tě vrací zpět 
a srdce zvonů znějí Aleluja 

Aleluja Aleluja, aleluja, aleluja, alelu…ja 
 
A tóny lehké jako dým se snáší ztichlým náměstím 
Kde nad Betlémem září hvězda bílá 
Ta píseň něžná jako dech teď zní žebrákům na schodech 
I zlatým trůnům králů Aleluja 

Aleluja Aleluja, aleluja, aleluja, alelu…ja 
 
Tak poslouchej ten její hlas co vrací se ti zas a zas 
A zlatá záře nad obzorem sílí 
Ať strach a zloba pominou nad zasněženou krajinou 
Teď letí k hvězdám nápěv Aleluja 

Aleluja Aleluja, aleluja, aleluja, alelu…ja 



JOSEF                                                                                                                           Brontosauři

sólo Cesta dlouhá vedla pouští, Josef za ruku si vedl osud náš,
Marie o synka se bála, chtěla vodu a něco jíst, 
rabín v oáze jim přes den chodil z Bible verše číst.

sbor   R: Hleďte, v Betlémě snad svítá, ta krásná, jasná zář, 
už narodil se z vůle boží syn,
vemte každý, co má navíc, a spěchejte, je čas,
vemte ovečky a plátno, nocí povede nás hlas.
Ježíš říkají mu všichni, v jeslích leží na senách,
prý i králové se poklonit tam jdou,
vyšla hvězda, vyšlo ráno, Magdaleno, synka vem,
všichni lidé budou slavit dnešní den.

sólo Pastýř od dveří svý stádo stále shání, aby zástup mohl poklonit se jít,
aby položit moh každý dar, co z mála z domu vzal,
Marie tiše něco zpívá, aby nevzbudil se, spal.

sólo Oslík s volkem teplo dýchá, večer přinesl už chlad,
a lidí neubývá, každý syna zahlédl by rád,
tesař děkuje a kývá, olej v lampách dolévá,
odkudsi jasně trubky zní a z hvězdy zář se rozlévá.

Bim Bam                                                                        sloky sólo, refrén sbor, Spirituál kvintet

Hvězda zářila a vzduch se chvěl, hvězda zářila a vzduch se chvěl,
hvězda zářila a vzduch se chvěl, jasná noc nad Betlémem stála.

R: Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili - bim bam,
   přišli lidé z dáli, povídali a chodili sem tam.

   Ó, jak se máte? Ó, proč se ptáte?
Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili - bim bam.

|: V chlévě dítě jako z růže květ, :| (3x) králové vzdávají mu díky.
|: Látky, šperky, radost pohledět, :|  (3x) k tomu datle a čerstvé fíky. R:

|: K ránu všichni tiše usnuli, :|  (3x) k jejich štěstí či k jejich smůle.
|: Hvězda zářila a vzduch se chvěl, :|  (3x) pokoj všem lidem dobré vůle. R:



Anělská     celá píseň sólo, sbor refrén brumendo, Zuzana Navarová

Bože, podej mi ještě ten kalich to víno, co s nocí se měnívá na líh
Snad nad ránem na dně se dočtu, že v kastlíku andělskou počtu mám Tu ru tu tuu

A že hoře se skutálí do jedné slzy. ta slza se vsákne a pak ji to mrzí
Že po prvním slunci se nadechnea kometa zamíří nad Betlém tu ru tu tu

Zatím

R.: Počítám nebe světla, kam nedostanu
Miluju tebe a pak usnu a vstanu tak tu ru tu tuu 

Tak podej podej mi ještě ten kalich to víno, co s nocí se měnívá na líh
Snad na dně se perlama zaleskne pak vyměním veselé za teskné. Písně
Tu ru tu tu

A pak hoře se skutálí do jedné básně ta báseň se vsákne a na zemi zasně-ží
A po prvním slunci a s první tmou Ta kometa zamíří nad Letnou
Tu ru tu tu. Zatím

R: Počítám nebe Pusy, co nedostanu
Miluju tebe a pakusnu a vstanu A tak tu ru tu tu

Tak podej podej mi ještě ten kalich to víno, co s nocí se měnívá na líh
Snad nad ránem na dně se dočtu, že v kastlíku andělskou počtu mám
Tu ru tu tu Zatím

R: Počítám nebe světla, kam nedostanu
Miluju tebe a pak usnu a vstanu A tak
Počítám nebe. Pusy, co nedostanu
Miluju tebe a pak usnu a vstanu A pak…



ŠTĚDREJ VEČER                                                                                                celá koleda sbor

Štědrej večer nastal, Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal.
Paní mámo vstaňte, paní mámo vstaňte, koledy nám dejte, koledy nám dejte.
Paní máma vstala, |: paní máma vstala, koledy nám dala, koledy nám dala. :|

ŠTESTÍ, ZDRAVÍ                                                                                                  celá koleda sbor

Štěstí zdraví pokoj svatý vinšujeme vám, 
nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám.
Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme, 
co jest se nám narodilo v městě Betlémě.

Narodil se tam synáček, posílá mě k vám, 
byste mu koledy dali, však já mu ji dám.
Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti, 
radš tolárek neb dukátek máte poslati.

Pěkně prosím odbuďte mě nemám tu kdy stát, 
ještě musím do Betléma dítko kolíbat.
To dítko je bohatý v nebi vám to zaplatí, 
že se budete po smrti s ním radovati.

POJĎTE CHLAPCI K NÁM                                                                             celá koleda sbor 

Pojďte chlapci k nám, koledy vám dám,
po jablíčku, po oříšku oblečte se do kožíšků,
budem zpívati, koledovati.

Když je zima, mráz, slyším divný hlas,
ptáci v půlnoci zpívají, pastuškové vytrubují.
Co to nového, neslýchaného.

|: V oblacích jasný anděl se vznáší
divným hlasem prozpěvuje, všemu lidu oznamuje: 
Narodil se nám spasitel a král! :|

Pojďte chlapci k nám, koledy vám dám,
|: po jablíčku, po oříšku oblečte se do kožíšků, budem zpívati, koledovati. :|

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA                                                         sloky sólo, refrén sbor

Půjdem spolu do Betléma, duj-daj, duj-daj, duj-daj dá! 

Ježíšku, panáčku!  Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku!  Já tě budu kolíbat!

Začni Kubo na ty dudy duj-daj, duj-daj, duj-daj dá! 
A ty Janku na píšťalku dudli-tudli dudli-tudli dudli-tudli dá!
A ty Mikši na housličky hudli-tydli hudli-tydli hudli-tydli dá!
A ty Vávro, na tu basu rum-rum rum-rum rum-rum dá!



NARODIL SE KRISTUS PÁN                                                                         celá koleda sbor 

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 vzít Bůh 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.

RYCHLE BRATŘI                                                                                             celá koleda sbor 

Rychle bratři rychle vstávejme do Betléma honem chvátejme
dary s sebou vezměme a Ježíška pozdravme, takto jemu zvučně zahrajme!

|: Dudlaj, dudlaj, dudlajdá :|  Takto jemu zvučně zahrajme!

Vítáme tě, Ježíšku malý, pěkné my ti neseme dary.
dary tobě dáváme, které sami jen máme, k tomu tobě zvučně zahráme.


