
Narodil sa Kristus  

1. 

Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, 

z ruže kvietok vzkvitol nám, radujme sa.      

  

Z života čistého, z rodu kráľovského 

nám Pán narodil sa. 

 

2. 

Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa, 

na svet nám je poslaný, radujme sa. 

 

Z života čistého, z rodu kráľovského 

Kristus Pán narodil sa. 

NARODIL SA KRISTUS PÁN 

Narodil sa Kristus pán, veseľme sa, 

z ruže kvietok vzkvitol nám, radujme sa. 

Z života čistého, z rodu kráľovského 

nám Pán narodil sa. 

 

Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa, 

na svet nám je poslaný, radujme sa. 

Z života čistého, z rodu kráľovského 

Kristus pán narodil sa. 

BÚVAJ, DIEŤA, KRÁSNE 

Búvaj, dieťa, krásne, 

uložené v jasle. 

Búvaj, búvaj, pachoľa, 

milostivé Jezuľa, 

budeme Ťa kolísať, 

aby´s mohol dobre spať. 

Ježišku náš milý, 

aby sa Ti snili 

veľmi krásne sny, veľmi krásne sny. 



Drozdy a hrdličky, 

spievajte pesničky, 

nech sa dieťa poteší 

na tom našom salaši, 

spev škovránka, slávika, 

k tomu pekná muzika. 

My budeme s vami 

spievať za jasľami 

synu milému, synu milému. 

 

Hory ticho buďte, 

dieťa nezobuďte, 

nech si ono podrieme 

na slame a na sene. 

A vy, milé fialky, 

zaváňajte do diaľky. 

Privejte mu vône, 

Pánovi na tróne, 

ticho sladúčko, ticho sladúčko. 

 

NESIEM VÁM NOVINY 

Nesiem vám noviny, počúvajte, 

z betlémskej krajiny, pozor dajte. 

[:Čujte ich pilne, sú neomylné,:] 

rozjímajte. 

 

Syna nám zrodila čistá Panna. 

V jasličky vložila Krista pána. 

[:K sbe vinula a povinula,:] 

požehnaná. 

DAJ, BOH, ŠŤASTIA TEJTO ZEMI 

(Chrenovec, okr. Prievidza, 19. stor.) 

 

Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej. 

Nech im slnko jasne svieti každý boží deň. 

Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá. 



Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej. 

 

Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom. 

Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom. 

Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného. 

Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom. 

 

Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie. 

Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme. 

Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj. 

Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie. 

 

 

 

JAK SI KRÁSNE, JEZULIATKO 

Jak si krásne, Jezuliatko, 

prostred noci, neviniatko. 

[:Pred tebou padáme, 

dary ti skladáme.:] 

 

Ja ti dávam dve kozičky, 

by zahriali tvé nožičky. 

[:Ja zas trochu mliečka, 

by kvitli tvé líčka.:] 

 

A čo my ti hudci dáme? 

My pre teba nič nemáme. 

[:My ti zadudáme, 

piesne zaspievame.:] 

Búvaj dieťa krásne 

Búvaj, dieťa krásne, uložené v jasle. 

Búvaj, búvaj pachoľa, milostivé Jezuľa! 

Budeme ťa kolísať, abys` mohol dobre spať. 

Ježišku náš milý, aby sa ti snili 

veľmi krásne sny, veľmi krásne sny. 



Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky, 

nech sa dieťa poteší na tom našom salaši. 

Spev škovránka, slávika, k tomu pekná muzika. 

My budeme s vami, spievať za jasľami 

Synu milému, Synu milému. 

Hory, ticho buďte, Dieťa nezobuďte, 

nech si ono podrieme na slame i na sene. 

A vy milé fialky, zaváňajte do diaľky, 

zavejte mu vône, pánovi na tróne, 

ticho sladúčko, ticho sladúčko. 

 

 

 

 

 

 

Tichá noc, svätá noc 

Tichá noc, tichá 

Svätá noc, svätá 

Všetko spí, všetko sní 

Sám len svätý bdie dôverný pár 

Stráži dieťatko, nebeský dar 

Sladký Ježiško spí, sní 

Nebeský ticho spí s ním 

Tichá noc, noc 

Svätá noc, noc 

Anjeli zleteli 

Najprv pastierom podali zvesť 

Ktorá svetom dnes dáva sa niesť 

Kristus Spasiteľ je tu 

Tešiteľ sveta je tu 

 

 


