
Adeste fideles
Adeste fideles, laeti triumphantes, venite, venite in Betlehem.
Natum videte Regem angelorum. ||: Venite adoremus :|| Dominum.

Jdou zástupy věrných s jásotem a chválou, my též do Betléma pospíchejme.
Vítejme Pána, Krále andělského, ||: Ježíši zrozenému :|| zpívejme.

Od stád v kraji spících pastýři jsou zváni k jeslím, kde spí Dítě nám slíbené.
Též s nimi spějme poklonit se Pánu, ||: Ježíši zrozenému :|| zpívejme.

Bůh s námi je spřízněn, lidský úděl sdílí, jej chválami vroucími vítejme.
[: Láskou za lásku Pánu odpovíme, ||: Ježíši zrozenému :|| zpívejme.:] 

V     půlnoční hodinu  
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 po cestě každému.:]

Chtíc, aby spal
Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi, matka, jež ponocovala, miláčkovi:
Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh, přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh.

Dřímej to matky žádost je, holubičko, v tobě se duše raduje, ó, perličko!
Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest, velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd.

Pastýři, nespěte!
Pastýři, nespěte, ej, pastýři nespěte. K Betlému pospěšte, ej, k Betlému pospěšte.
Zda-li jste to znamení neviděli na nebi. Co se stalo o půlnoci při slavném narození,     
o příchodu Mesiáše jaké to podivení.

Poslyšte bratrové slyšet koledy nové v  městečku Betlémě leží dítě na seně.
Všichni už tam spěchají, dary své mu dávají. Pojďte rychle Kubo, Bárto,              
Jezulátko spatříme, v Betlémě tam u jesliček jemu se pokloníme.

Narodil se Kristus Pán
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 vzíti na se, radujme se!
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

Ó milosti božská, budiž s námi, dejž ať zlost ďábelská nás nezmámí.
Pro syna milého, nám narozeného, smiluj se nad námi.

Dej dobré skončení, ó Ježíši, věčné utěšení, věrných duší!
Přijď nám spomožení, zbav nás zatracení, pro své narození.
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1. Nesem vám noviny
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.

K němužto andělé z nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli,
[:jeho vítali, jeho chválili:] dary nesli.

Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují, 
[:že je narozen v jeslích položen:], oznamují.

2. Půjdem spolu do Betléma
Půjdem spolu do Betléma Duj daj, duj daj, dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat.

Začni, Kubo, na ty dudy: Duj daj, duj daj, dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat.

A ty, Janku, na píšťalku: Dudli, dudli, dudli, dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat.

A ty, Mikši, na housličky: Hudli, tydli, hudli, dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat.

A ty, Vávro, na tu basu:Rum, rum, rum, rum, ruma dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat.

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

Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi mu svítí hvězdičky.
[:Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo nahé a nic nemáš, děťátko!:]

Přišli chudí pastuškové, zpívali jsou chvály nové;
[:Vítej nám, andělský králi, tebe jsme z dávna žádali, děťátko!:]

My s nimi také zpíváme, k betlémské chýši spěcháme,
[:Vítej, milý pacholíčku, synu Boží, náš bratříčku, děťátko!:]

4. Pásli ovce Valaši
Pásli ovce Valaši pri betlémskom salaši. [: Hajdom, hajdom tydli dom :]

Anjel sa jim ukázal, do Betléma jít kázal. [: Hajdom, hajdom tydli dom :]

Vstaňte hore a choďte, Pána Krista najděte. [: Hajdom, hajdom tydli dom :]

Najdete ho v jesličkách, vinutého v plenčičkách. [: Hajdom, hajdom tydli dom :]

Maria ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá. [: Hajdom, hajdom tydli dom :]
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5. Jak jsi krásné, neviňátko
Jak jsi krásné neviňátko, vprostřed bídy ubožátko!
Před tebou padáme, dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé údičky.
Já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti, libě žertovati.

A co my ti, nuzní, dáme? Darovati co nemáme.
My ti zadudáme, písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudají, zvuky dud se rozléhají.
Slavně dudy dují, všichni prozpěvují.

6. Dej Bůh štěstí tomu domu      
Dej Bůh štěstí tomu domu. My zpíváme Pánu Bohu,
malému děťátku, Kristu Jezulátku, v Betlémě dnes narozenému.

On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i troníčky, 
za naše zpívání, za koledování, dej vám Pán Bůh své požehnání. 

7. Já bych rád k     Betlému  
Já bych rád k Betlému, Ježíšku malému. Mám doma křepeličku a pěknou žežuličku,
ty mu odvedu.
Bude žežulička vyrážet Ježíška. U hlavičky jeho bude sedávat, líbezně mu bude 
kukávat:
Kukuku! Kukuku! Zdráv budiž Ježíšku!

8. Slyšte, slyšte, pastuškové
Slyšte, slyšte, pastuškové, jaké znějí zpěvy nové,
v této noční hodině u betlémské svatyně.

Hvězda svítí nad Betlémem, nebe plesá, zem zní zpěvem.
Světlem září jeskyně jako rajská svatyně.

Hostem jejím syn je Boží, v jehož ruce Pán vše složí.
A zde leží maličký v klínu chudé matičky.

Andělé se tam zjevují, slávu a čest prozpěvují    
pacholíčku zkroušeně, jenž si hoví na seně.

I my jdeme k chudé stáji, ta dnes podobá se ráji.
Bůh sám z nebe přišel k nám, změnil zemi ve svůj chrám.

9. Zelená se louka
Zelená se louka, na tej louce chvojka, pásli ovce pastuškové, jedli kaši z hrnka.

Přiletěl k nim anděl, toto jim pověděl, že se Kristus Pán narodil, aby každý věděl.

A my hoši malí, rádi bychom brali, koledičku na ručičku, kdybyste nám dali.
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10. Padla rosa studená
Padla rosa studená, Kriste nebeský.          
Chodí po ní Maria. Aleluja zdrávas, Maria.

Kampak kráčíš, Maria? Kriste nebeský.          
Do Betléma Judova. Aleluja zdrávas, Maria.

Do Betléma vkročila, Kriste nebeský.          
Synáčka porodila. Aleluja zdrávas, Maria.

Čím ho křtíti budeme? Kriste nebeský.               
V Jordáně v čistej vodě. Aleluja zdrávas, Maria.

Svatej Štěpán, svatej Jan, Kriste nebeský.  
ten nám bude kmotrem sám. Aleluja zdrávas, Maria.

11. Štěstí, zdraví, pokoj svatý
Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám, nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám!
Zdaleka se bereme, novinu vám neseme, co jest se nám přihodilo v městě Betlémě. 

Narodil se tam synáček, posílá mne k vám, byste mu koledu dali a já mu ji dám.
Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti. Rač tolárek neb dukátek máte poslati.

Pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát, ještě musím do Betléma dítko kolíbat.
Dítko je to bohatý, v nebi vám to zaplatí, Že se budete po smrti s ním radovati.

12. Byla cesta, byla ušlapaná
[: Byla cesta, byla ušlapaná :]. [: Kdo ju šlapal? :] Matka Krista Pána.

[: Potkala ju tam svatá Alžběta :]. [: Kam ty kráčíš :], sestřičko má milá?

[: Kráčím, sestro, kráčím do kostela :]. [: Poslúchat mše :], svatého nešpora.

[: Nechoď, sestro, nechoď do kostela :]. [: povídajú :], že porodíš syna.

[: Porodila v ty vánoční hody :]. [: co zamrzly:] kolem všecky vody.

[: Enem jedna voda nezamrzla:]. [: kde Maria :] pro vodu chodila.

13. Štědrý večer nastal
Štědrý večer nastal, štědrý večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal.

Panímámo, vstaňte, panímámo, vstaňte, Koledu nám dejte, koledu nám dejte.

Panímáma vstala, panímáma vstala, koledu nám dala, koledu nám dala.

14. Tichá noc
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.:]

Tichá noc, svatá noc! Co anděl vyprávěl, přišed s jasností v pastýřů stan, 
zní již z výsosti, z všech země stran:[: „Vám je dnes Spasitel dán, přišel Kristus 
Pán!:]
Ztrácí noc, své tmy moc, zář se skví u jeslí, jas jde s Dítětem do lidských bran, 
chvála jde světem: „Slávu má Pán, [:svůj pokoj lidu dá, v němž svou zálibu má.“:]
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