Vstávajte pastieri
1.Vstávajte pastieri, berte sa hor,
aká to novina, dajte pozor.
Aké to zázraky dejú sa na zemi
nikdy som nevidel, jak som starý,
na nebi vysokom takej žiari.
2. Len sa ma nebojte pastuškovia,
prichádzam k Vám ako anjel zhora.
Aby som zvestoval, že sa Vám narodil
Mesiáš v Betleme, Ježiš malý,
ktorého oddávna ste čakali.

Ach, fčera zvečera
/: Ach, fčera zvečera,:/
/: stala sa novina:/
/: Paňenka Mária, :/
/: poroďila sina.:/
/: Sina najmenšího, :/
/: Boha najvišího:/
/: Anďel na pomoci, :/
/: svetlo z ňeba točí.:/
/: Pastuškové malí, :/
/: f ten čas spolí fstáli.:/

Jak si krásne Jezuliatko
1. Jak si krásne Jezuliatko, prostred biedy úbožiatko,
pred Tebou padáme, dary Ti skladáme.
2. Ja Ti nesiem dve kozičky, by Ti zohriali nožičky?
ja zas mliečka málo, by sa líčko smialo.
3. Ja Ti nesiem veselého, barančeka bielučkého,
s ním sa môžeš hrávať, mile sa zabávať.
4. A čo Ti my núdzni dáme, darúvať Ti, čo nemáme,
my zagajdujeme, piesne zaspievame.

3. Iďte a nájdete kráľa kráľov
Ježiška malého, pána pánov.
V mestečku Betleme, v jasličkách na slame
leží náš spasiteľ narodený,
V chudobných plienočkách uložený.

Plesajte všetci ľudia
Plesajte všetci ľudia, už je narodený,
ten, ktorý skrz prorokov,
bol predpovedaný.
/: Anjeli zaspievajte, pastieri hrajte mu. Aj králi kľaňajte sa , jak Pánu svojemu :/
Rúčky má roztvorené, celý svet chce objať
chudobný , v jasliach na sene,
leží dieťa milé.
/: Anjeli.... :/

Šťastia, zdravia, pokoj svätý
Šťastia, zdravia, pokoj svätý vinšujeme Vám,
najprv pánu hospodáru a potom dietkam.
Zďaleka k Vám ideme, novinu Vám nesieme,
čo sa stalo, prihodilo v meste Betleme.
Narodil sa tam synáčik, posiela nás k Vám,
by ste mu koledu dali, nezabudne Vám.
Chlebík, ten nechce mati, nakŕmila ho mati,
radšej toliar, lebo dukát máte poslati.

Tichá noc, svätá noc
Tichá noc, svätá noc! Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pán, stráži dieťatko,
nebeský dar. Sladký Ježiško spí, sní,
nebeský tíško spí, sní.
Tichá noc, svätá noc! Anjeli zleteli, najprv pastierom
podali zvesť, ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus , Spasiteľ je tu, Tešiteľ sveta je tu!
Tichá noc, svätá noc! Nežná tvár, lásky žiar,
božsky rozsieva v jasličkách tam, bije záchranná
hodina nám, v Tvojom zrodení , Boh Syn,
Ježiško, láska, Boh Syn!

