
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.  
 
 

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám, 
nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám!  

Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme, 
co jest se nám přihodilo v městě Betlémě.  

 
 
Narodil se Kristus Pán, veselme se,  
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.  
Z života čistého, z rodu královského,  
nám, nám narodil se.  
Jenž prorokován jest, veselme se,  
ten na svět poslán jest, radujme se.  
Z života čistého, z rodu královského, 
nám, nám narodil se.  
Člověčenství naše, veselme se,  
ráčil vzít Bůh na se, radujme se.  
Z života čistého, z rodu královského, 
nám, nám narodil se.  
 

Obec sběř   

 Farnost Vysoké Veselí  

pořádají 

 

adventní  
koncert 

 

 

 

 

sobota 26. 11. 2022 od 16 hodin 

kostel nanebevzetí panny marie velešice 

účinkuje pěvecký sbor ad libitum přelouč 

 



program:  

 

1. j. pachelbel: alleluja 

2. m. franck: da pacem, domine 

3. J. Tavener: Mother of God 

4. T. Arbeau: Prameni světla, Kriste 

5. O Gjeilo: Ubi caritas 

6. J. Bock: Sváteční modlitba (Šumař) 

7. J. Busto: Nerea izango zen 

8. N. Šemer: Jeruzalém ze zlata 

9. K. Jenkins: Cantate Domino 

10. Děťátko se narodilo 

11. Již Slunce z hvězdy vyšlo 

12. Betlémskými pastvinami 

13. J. Hanuš: Vánoční mše 

14. L. cohen: hallelujah 

15. České koledy 

nesem vám noviny, poslouchejte,  
z betlémské krajiny, pozor dejte.  
//Slyšte je pilně a neomylně// 
rozjímejte.  
Syna porodila čistá panna,  
v jesličky vložila Krista pána, 
//jej ovinula a zavinula// plenčičkama.  

 
 
 
 

Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi;  
Matka, jež ponocovala, miláčkovi 

Spi nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh, 
 pěje ti v lásce celý ráj, pozemský luh.  

  
 
 
 
Veselé vánoční hody, 
zpívejte, dítky koledy 
o tom, co se vskutku stalo, 
že se lidem narodilo děťátko.  
o tom, co se vskutku stalo, 
že se lidem narodilo děťátko.  


