K hojné účasti zve všechny občany a přátele:
Základní a mateřská škola v Libranticích
Obec Librantice
Hospůdka na hřišti
Hudbou Váš zpěv doprovodí:
Příležitostná sešlost muzikantů z Borku, Borovice, Libníkovic,
Hradce Králové a Librantic pod vedením Elišky Vaňáskové

UŽ Z HOR ZNÍ ZVON
1) Už z hor zní zvon, už tmí se kraj
a s ním tvůj syn šel spát.
Všem přej týž sen, všem píseň hraj,
mír strun, mír snů mám rád.
2) Už z hor zní zvon a spí tvá stáj,
ten vzácný čas já znám,
slož v tmách svůj rýč a píseň hraj,
mír strun, mír snů přej nám.
3) Už z hor zní zvon a dřímá stráň,
proud líbá z vln svou hráz,
nech plát svou louč a píseň chraň,
mír strun, mír snů kol nás.
4) Nech znít ten zvon, nech spát tu stáj,
jen hlídej klid svých stád,
stůj dál jak strom a píseň hraj,
mír strun, mír snů mám rád.
5) Už z hor zní zvon, už tmí se kraj
a s ním tvůj syn šel spát.
Všem přej týž sen, všem píseň hraj,
mír strun, mír snů mám rád.

VESELÉ VÁNOCE
R: Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a
veselé.
1) Proč jen děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni
a pak, běda, marně hledá kapra pod skříní.
Naše teta peče léta na Vánoce vánočku,
nereptáme, aspoň máme něco pro kočku. Jó!
R:
2) Bez prskavek tvrdil Slávek na Štědrý den nelze být
a pak táta s minimaxem zavlažoval byt.
Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost,
říká táta vždy, když chvátá na pohotovost. Jó!
R:
3) Jednou v roce na Vánoce strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou tóny záhadné.
Strejdu vida děda přidá „Neseme vám noviny,“
čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný. Jó!
R:
4) A když sní se,co je v míse, televizor pustíme,
v izbě dusné všechno usne k blaženosti své.
Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc. Jó!
R:

JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU
1) Já bych rád k Betlému,
k Ježíšku malému.
Mám doma křepeličku a
pěknou žežuličku,
ty mu odvedu.
2) Bude žežulička
vyrážet Ježíška.
U hlavičky jeho sedávat,
líbezně mu bude kukávat,
ku, kuku, ku, kuku.
Zdráv budiž Ježíšku!
3) Bude křepelička
vyrážet Ježíška.
U hlavičky jeho sedávat,
"pět peněz" mu bude čítávat,
pět peněz! Pět peněz!
Ach, kýž jsem v nebi dnes.

POJĎTE CHLAPCI K NÁM
1) Pojďte, chlapci, k nám, koledy vám dám,
po jablíčku, po oříšku, oblečte se do kožíšku,
budem zpívati, koledovati,
budem zpívati, koledovati
2) Když je zima, mráz, slyším divný hlas,
ptáci v půlnoci zpívají, pastuškové vytrubují.
Co to nového neslýchaného,
co to nového neslýchaného.
3) V oblacích jasný anděl se vznáší,
divným hlasem prozpěvuje, všemu lidu oznamuje:
Narodil se nám spasitel a král,
narodil se nám spasitel a král!
4) Leží v Betlémě v jeslích na seně,
nemá žádné podduščičky, jenom chatrné plenčičky,
dítě zrozený na ten svět bídný,
dítě zrozený na ten svět bídný.

SLYŠTE, SLYŠTE, PASTUŠKOVÉ
1)

Slyšte, slyšte pastuškové, jaké znějí zpěvy nové
v této noční hodině u betlémské jeskyně.

2)

Andělé se tam zjevují, slávu a čest prozpěvují
pacholíčku zkroušeně, jenž si hoví na seně.

3)

Děťátko to jest syn Boží, od něho je všechno zboží,
a zde leží maličký, v klínu chudé matičky.

4)

Pěstoun Josef po Betlémě, hledal nocleh Pánu země,
nikdo neměl místečka, pro tohoto poutníčka.

5)

Tehdy matka v noční době, zvolila chlév za byt sobě,
a v kouteček nejnižší, sestoupil Pán nejvyšší.

6)

I my jdeme k chudé stáji, ta dnes podobá se ráji.
Zpěvy andělské tam zní, a sám Pán Bůh bydlí v ní.

VÁNOČNÍ
Sloky zpívají děti sólo, všichni se přidají v refrénu.
1)

Malý chlapeček strojí stromeček,
těší se, že pod ním najde večer dáreček.
Venku chumelí, on o sáňkách sní,
přeje si ať Ježíšek mu nové nadělí.

R:

Bim, bam, zvony zvoní, cink, cink, jako loni za chvíli dojíme večeři.
Salát, veku, rybu, spořádáme v klidu, Ježíšek je u dveří.
Bim, bam, zvony zvoní, cink, cink, jako loni každý koledy si notuje.
Zazáří stromečky pro holky, chlapečky, k nadílce se schyluje.

2)

Děti sousedů zpívaj koledu
o tom, jak ti Tři králové jeli k Betlému.
Dnes se postily, aby zakrátko
při večeři uviděly zlaté prasátko.
R:

3)

Štědrovečerní zvonků zvonění,
volá děti ke stromečkům, končí čekání.
Sen se splnil všem a pod stromečkem
byli všichni překvapeni milým dárečkem.
R:

4)

Hned na Boží hod sáňky přišly vhod,
na kopci je prohánějí děti o závod.
A na Štěpána, hned brzo z rána
hra „Člobrdo nezlob se“ už je rozehrána.
R:

TICHÁ NOC, SVATÁ NOC
1) 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.
2) Tichá noc, svatá noc!
Co anděl vyprávěl,
přišed s jasností v pastýřův stan,
zní již z výsosti, z všech země stran:
"Vám je dnes spasitel dán;
přišel Kristus Pán!"
3) Tichá noc, svatá noc!
Ježíšku na líčku
boží láska si s úsměvem hrá,
zpod zlaté řasy k nám vyzírá,
že nám až srdéčko plá,
vstříc mu vděčně plá.

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ
1) Dej bůh štěstí tomu domu,
my zpíváme, víme komu.
Malému děťátku, Kristu Jezulátku,
dnes v Betlémě narozenému.
2) On rozdává štědrovničky,
jabka, hrušky i troníčky.
Za naše zpívání, za koledování
dej vám Pán Bůh své požehnání.
3) K jesličkám teď poklekáme,
Ježíškovi zazpíváme.
Světa širou dálí zní mu píseň chvály.
Vítej, dítě, nebeský králi!

PURPURA
Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní,
nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým.
Snad jenom v podkroví básníci bláhoví pro ni slzy roní,
hrany jí odzvoní rampouchem křišťálovým.
Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní, rychle skloní,
a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc.
Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní,
po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo Vánoc.
Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní,
voněla předloni, za rok snad zavoní zas.
To jenom v podkroví básníci bláhoví pro ni slzy roní,
jejich sny růžový na okna dopoví mráz.
V hodině půlnoční, zvony když vánoční zvoní, tiše zvoní
nesou nám novinu, že pokryl krajinu sníh.
Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní,
nastal čas lásky a rampouchů křišťálových.

NARODIL SE KRISTUS PÁN
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 čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
3) Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzít Bůh na se, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
4) Goliáš oloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.

