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Pojďte s námi zpívat koledy
v kostele  v Jedlce

Pět koled zpívaných v jeden čas spojuje již 
tradičně celou Českou republiku. Kulturně – historický 
spolek Vás zve i letos do kostela sv. Anny v Jedlce, kde si 
společně, stejně jako v loňském roce, zazpíváme koledy.

Texty koled budou připravené, vytištěné. Na varhany 
a klávesy opět zahraje Iveta Dolanová – a přidat se mohou i 
další muzikanti, kteří přijdou. 

Připraveno bude i malé občerstvení - pečivo, čajíček 
(pro neřidiče a zletilé i s rumíkem). Určitě si všichni společně 
vytvoříme krásnou atmosféru. A také si v kostele můžete 
zapálit svíčku za někoho, kdo už tu s vámi není a přesto na něj 
stále vzpomínáte...

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

slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně  a neomylně, rozjímejte.
2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána. 

Jej ovinula a zavinula, jej ovinula a zavinula plenčičkama.
3. K němužto andělé z nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli. 

Jeho vítali, jeho chválili, jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.
4. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, který ses narodil z čisté Panny, 

pohlédni na nás a přijmi od nás, pohlédni na nás a přijmi od nás tyto dary.
Pohlédni na nás a přijmi od nás, pohlédni na nás a přijmi od nás tyto dary.

Veselé vánoční hody
1. Veselé vánoční hody, zpívejte s dítky koledy, 

o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko,
o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.

2. Potmě leží, nemá svíčičky,na nebi svítí mu hvězdičky.
Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo’s nahé a nic nemáš,děťátko!

Ty, jenž všechen oděv dáváš,samo’s nahé a nic nemáš,děťátko!
3. Přišli chudí pastuškové, zpívali jsou chvály nové;

vítej nám, andělský králi, tebe jsme z dávna žádali, děťátko!
Vítej nám, andělský králi, tebe jsme z dávna žádali, děťátko!

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.

Půjdem spolu do Betléma
1. Půjdem spolu do Betléma,  dujdaj, dujdaj, dujdaj dá! 

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!
2. Začni, Kubo, na ty dudy, dujdaj, dujdaj, dujdaj, dá! 

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!
3. A ty, Janku, na píšťalku, dudli, dudli, dudli, dá! 

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat!
4. A ty, Mikši, na housličky, hudli, tidly, hudli, dá! 

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já tě  budu kolíbat!
5. A ty, Vávro, na tu basu, rum, rum, rum, rum, ruma, da! 

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



Pásli ovce Valaši
1. Pásli ovce Valaši při betlémském salaši. 

Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom …
2. Anděl se jim ukázal, do Betléma jim kázal. 

Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom …
3. Běžte rychle, pospěšte, Ježíška tam najdete. 

Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom …
4. On tam leží v jesličkách, ovinutý v plenčičkách. 

Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom …
5. Maria ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá. 

Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom …

A na závěr přidáme nejen oblíbenou vánoční píseň Vánoce, Vánoce přicházejí , ale můžeme 
společně přidat i další písně, koledy….

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 děda, marně hledá kapra pod skříní,
Naše teta peče léta na Vánoce vánočku, nereptáme aspoň máme něco pro kočku.

Jo… Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí …
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.
Jo… Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí … 

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.

Jo… Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí …
4. A když sní se,co je v míse, televizor pustíme, v jizbě 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.
Jo…… Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé.

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí. Šťastné a veselé!

Takto jsme zpívali koledy v minulém roce.
Advent v kostele v Jedlce

Advent je období čtyř neděl před vánočními svátky. Zapálit svíčky můžete i v kostele.
Bude otevřen 4. a 18. prosince 2016 od 16 hodin, od 16,30 bude následovat bohoslužba.

Vánoční hra - pozvánka
V úterý 27. prosince od 16 hodin v kostele v Jedlce účinkuje Bel canto z Ústí nad Labem.

Hru připravila, nastudovala a oblékla Jana Scholzeová – Hodulíková.

Hokej 
Po třetím kole jsou všechny děčínské týmy na postupových místech do finálové čtyřky.
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