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Přede mší sv. 

 

č. 288  

 

Ejhle, naše chasa běží ze salaša 

  k Ježíškovi malému,  

  Kristu Pánu krásnému,  

  k Ježíškovi malému,  

  Kristu Pánu krásnému.  

  Ve zpěvu děkují,  

  jemu se klanějí, 

  s anděly nad horami,  

  s ptáčky a ovečkami plesají. 

- 

Jděme a pospěšme,  

  též se mu klanějme!  

  [: On v městečku Betlémě leží v prostičkém chlévě. :] V jesličkách na seně,  

jsou při něm andělé,  

  Josef, pěstoun Ježíše,  

  kolébá jej tam tiše, Ježíše. 

- 

K nohám mu padněme,  

  dary obětujme,  

[: jemu libé zpívejme, ať se mu zalíbíme:]  

  křesťané upřímní,  

  znejme dobrodiní,  

  že k nám na zem sestoupil,  

by nás všechny vykoupil krví svou. 

- 

Drahé Jezulátko, rozmilé Děťátko, 

   [: zrozené jsi v chudobě, trpíš vše dobrovolně, :]  

   to pro nás, pro hřích náš,  

   abys vin zbavil nás.  

  Ty znáš srdce každého,  

   jak zlého, tak dobrého,  

všechněch 

 

 

 

 



Vstup 

 

č. 209  

 

Splnilo se Písmo svaté, 

   radujme se v Pánu, 

   slunko spásy světu vzešlo 

   z nadehvězdných stanů. 

   Z Panny čisté narozen, 

   v jesličkách je položen, 

   temná noc se proměnila divem Božím v jasný den.  

- 

Anděl Páně zvěstoval nám 

   poselství to slavné,  

   věrný Bůh že naplnil dnes 

   sliby svoje dávné. 

   S nebeskými anděly 

   všechno ať se veselí, 

   do Betléma pospíchejme, abychom se klaněli. 

 

 

 

Gloria 

 

č. 290  

 

Vzhůru, bratři milí,  

   v této noční chvíli anděl Páně zpívá Gloria!  

   Aj, co má to býti?  

   Nad Betlémem svítí nocí tmavou hvězda zářivá. 

- 

Zaplesaly hory s andělskými sbory, nad Betlémem jásá Gloria,  

   v jeslích Dítko krásné jako slunko jasné,  

  matkou jeho Panna Maria. 

- 

S andělskými davy Pánu věčné slávy zazpívejme všichni Gloria!  

  Vítej, Jezu Kriste,  

  Synu Panny čisté, vítej, spáso naše jediná! 

 

 



Evangelium 

 

č. 210  

 

V půlnoční hodinu 

    anděl se zjevuje, 

 radostnou novinu 

pastýřům zvěstuje.  

 

Nebes Pán naplnil 

  sliby své zajisté, 

  Kristus se narodil 

  z Matičky přečisté. 

 

Pastýři, vstávejte, 

pospěšte k Betlému, 

   zprávu tu povězte 

   na cestě každému. 

 

 

 

Věřím 

 

č. 219  

 

Jdou zástupy věrných s jásotem a chválou, my též do Betléma pospíchejme. 

 [: Vítejme Pána, Krále andělského, 

 Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému zpívejme. :] 

- 

Od stád v krajích spících pastýři jsou zváni k jeslím, kde spí Dítě nám slíbené. 

 [: Též s nimi spějme poklonit se Pánu, 

 Ježíši zrozenému… : ] 

- 

   Hle, sláva věčného Tvůrce všeho míra všem nám září v úsměvu Dítěte. 

 [: Bůh mezi námi, v plenkách nemluvňátko, Ježíši zrozenému… :] 

 

 

 

 

 



Obětování 

 

č. 222  

 

Nesem vám noviny, poslouchejte,  

z betlémské krajiny, pozor dejte.  

Slyšte je pilně a neomylně,  

slyšte je pilně a neomylně, 

rozjímejte. 

- 

Synáčka zrodila čistá panna,  

v jesličky vložila Krista pána, 

jej ovinula a zavinula, 

jej ovinula a zavinula, 

plenčičkama. 

- 

Andělé nebeští k němu přišli, 

a také pastýři hned se sešli,  

jeho vítali, jeho chválili,  

jeho vítali, jeho chválili,  

dary nesli.  

- 

My také, křesťané, nemeškejme, 

k těm svatým jesličkám pospíchejme,  

Ježíše svého, Pána našeho, 

Ježíše svého, Pána našeho, 

přivítejme. 

- 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



Svatý 

 

č. 227  

 

Co to znamenati má právě o půlnoci? 

   Hle, obloha je jasná,  

   záře vábí oči; 

   a neslýchané plesání 

   z nebe se snáší nad námi, 

   světlo tajemné. 

  [:Vzhůru, vzhůru, všichni tam pojďme.:] 

- 

Slávabuďnavýsosti 

Bohunebeskému, 

pokojvšem, kdo v zbožnosti 

díkvzdávajíjemu! 

Radujte se, národové, 

Ježíš se zrodil v tédobě, 

pospěšte k němu! 

[:Vzhůru, vzhůru, pospěšte k němu!:] 

 
 

Beránek Boží 

 

č. 226  

 

Vítaný buď Ježíšku, 

    v oltářní svátosti. 

    Podej nám svou ručičku, 

    vzácný nebes hosti. 

    Z Panny narozený, 

v jesličky vložený, 

poklade náš drahý. 

- 

My k tobě přicházíme 

   v tomto našem chrámě 

   A tebe velebíme 

   v oltářním Betlémě. 

   Vyslyš naše prosby, 

zbav nás světa zloby, 

kvítečku spanilý! 



Přijímání 

 

č. 220 

 

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. 

- 

Tobě jsem lůžko ustlala, 

   Spasiteli, k chvále tvé tvory svolala,  

   stvořiteli! 

   Zasvitl z nebe hvězdy jas v jesličkytvé, národy všechny světlem svým  

   k Betlému zve. 

- 

Dřímej, to matky žádost jest, holubičko, v tobě se duše raduje,  

   ó perličko! 

   Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest,  

   velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd. 

- 

Ó lilie, ó fialko, ó růže má, dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má! 

   Labuti má a loutno má, slavíčku můj,  

dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj! 

- 

Miláčku spi a zmlkněte, andělové,  

   před Bohem se mnou klekněte,  

   národové. 

   Sestoupil v pravdě Boží syn na naši Zem, přinesl spásu, pokoj svůj, národům 

všem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přijímání 

 

č. 221 

 

Místo Betléma pospěšme k oltáři a na kolena padněme s pastýři, 

  zde před Ježíšem v oltářní svátosti s ponížeností. 

- 

Tak nás miloval, z nebe k nám sestoupil, vše obětoval, aby nás vykoupil; 

od narození zakoušel úzkosti 

lidské bytosti. 

- 

V jesličkách ležel při svém narození, na kříži umřel pro naše spasení; 

nám se zanechal v oltářní svátosti z velké milosti. 

- 

Dobrý Ježíši, Spasiteli milý, 

rač naší duši přidat svaté síly, 

ať následujem vždycky tvé jednání; 

  dej požehnání. 

- 

Tebe chcem v chrámě často navštěvovat, tobě klanět, za všechno děkovat; 

dej, ať v nás hoří Boží lásky plamen bez konce. Amen 

 

 

 

 

č. 223  

 

Poslouchejte,křesťané,  

co se to stalo před léty dávno v Betlémě.  

Pozorně slyšte noviny jisté, tajemné. 

- 

Narodil se Kristus Pán, 

z chudičké Panny, on, Pán nad pány, přišel k nám; 

radosti málo, žalosti mnoho, trpěl sám. 

- 

V plenky jej zavinula, 

krásného Syna, Maria Panna spanilá; 

v jesličky malé andělů krále vložila. 

 

 



Díkuvzdání 

 

č. 224  

 

Tichá noc, přesvatá noc. 

   V spánku svém dýchá zem, 

   půlnoc odbila, město šlo spát, 

   zdřímli dávno i pastýři stád, 

   jen Boží láska, ta bdí, 

   jen Boží láska, ta bdí. 

- 

Tichá noc, přesvatá noc, 

   náhle v ní jásot zní, 

   vstávej, lide můj, 

   tmu z očí střes, 

   v městě Betlémě 

   Bůh zrozen dnes, 

   z lásky se člověkem stal, 

   z lásky se člověkem stal.  

- 

Tichá noc, přesvatá noc, 

   stín a mráz vůkol nás, 

   v hloubi srdce však 

   Gloria hřmí, 

   dík, že hříšník se 

   s důvěrou smí 

   u svaté rodiny hřát, 

   u svaté rodiny hřát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

 

 

č. 201  

 

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 ... 

- 

 

Člověčenství naše, veselme se, 

ráčil vzíti na se, radujme se, 

z života čistého ... 

- 

 

Goliáš oloupen, veselme se, 

člověk jest vykoupen, radujme se, 

z života čistého ... 


