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Vánoce,
magické slovo vyvolávající mnoho představ a vzpomínek.
Vanilkovou vůni maminčiných rohlíčků, smolný závan jehličí,
vonný dým purpury, františků a svíček. Dychtivost nedočkavých
dětských očí. Radost z dárků i společného stolování…
… a společný zpěv.
Ve vánočním čase je ukryto bohatství prastaré tradice. Tradice
nejen křesťanské, ale i té mnohem starší, pohanské, staroslovanské,
předávané po staletí z pokolení na pokolení. Tradice jsou pamětí,
jsou našimi kulturními kořeny. Bez kořenů hyne každá rostlina
a bez kořenů kulturních tradic by snadno odumřela i naše malá,
ale krásná bylinka v pestrém záhonu evropského společenství.
Zmínili jsme společný zpěv. Ten patří ke všem slavnostním
chvílím, tedy i k těm vánočním. Kancionály, rorátní písně a koledy
jsou významnou součástí českých Vánoc. Bohužel jsou dnes
vánoční koledy často komerčně zneužívány. My je ale zpíváme
s úctou a radostí v čase, který jim náleží…
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Anděl pastýřům zvěstoval

1.

Anděl pastýřům zvěstoval,
aby se každý radoval.

Ref.: Radujme se, veselme se z jeho narození.
2.

3.

Česká

Zrozen jest nám k vykoupení
od věčného zatracení.

Ref.: Radujme se, veselme se z jeho narození.

Že se narodil Kristus Pán,
od Boha otce nám poslán.

Ref.: Radujme se, veselme se z jeho narození.
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Byla cesta, byla ušlapaná

Moravská

1. Byla cesta, byla ušlapaná, byla cesta, byla ušlapaná,
kdo ju šlapal, kdo ju šlapal? Matka Krista Pána.

5. [: Máš ho zrodit na ty slavné hody, :]
když zamrznú, když zamrznú v studénenkách vody.

2. [: Postřetla ju tam svatá Alžběta; :]
Kam ty kráčíš, kam ty kráčíš, sestřičko má milá?

6. [: Aj, co by to za novina byla, :]
kdyby panna, kdyby panna syna porodila.

3. Idu, sestro, idu do kostela, :]
poslúchat mše, poslúchat mše svátého Nešpora.

7. [: Porodila v ty vánoční hody, :]
co zamrzly, co zamrzly všecky všady vody.

4. [: Nechoď, sestro, nechoď do kostela, :]
povídajú, povídajú, že porodíš syna.

8. [: Není ptáčka ani křepelice, :]
samé zimy, samé zimy, samé metelice.
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Co to znamená medle nového?

1. Co to znamená medle nového?
Neviděl sem tak nebe jasného!
Hvězdy překrásně svítí,
musí to něco býti.

4. Narodil se vám král o půlnoci,
který má nebe i zem v své moci.
V Betlémě v jeslech leží,
všecko tam k němu běží.

2. Ptáčkové libým hlasem zpívají,
pastýři o půlnoci troubějí.
Nikdy to nedělali,
by v noci troubívali.

5. Buď za to chvála Tobě, náš králi,
že sme ten slavný hod dočekali,
Božího narození,
k našemu potěšení.

Moravská

3. Anděl v oblacích krásný se vznáší,
všemu stvoření radosť přináší:
Sláva na nebi Bohu,
na zemi pokoj lidu.
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