
12.
Jan Neckář /Václav Kopta
HLÍDÁ JE BŮH

Pouští jdou za oázou
Jdou za hvězdou a svítá
Nocí jdou a sami jsou
Jen prázdný chlív je vítá

Únavou se sklání
Blízko jsou svítání
Pouští jdou za oázou
Jdou za hvězdou a svítá

sbor: Hlídá je Bůh
Dá jim svůj plášť
Ne chléb a sůl
Vítá je zášť

Nocí jdou za kometou
Pastýřů pár si zpívá
Pouští jdou a s únavou
Přináší dar
Co zbývá

Únavou se sklání
Blízko jsou svítání
Pouští jdou za oázou
Jdou za hvězdou a svítá

sbor: Hlídá je Bůh
Dá jim svůj plášť
Ne chléb a sůl
Vítá je zášť

Ztrácí je Bůh
Skrývá svůj plášť
Ne chléb a sůl
Vítá je zášť

Pouští jdou za oázou
Jdou za hvězdou už svítá
Nocí zlou a sami jsou
Jen prázdný chlív je vítá

Únavou se sklání
Blízko jsou svítání
Pouští jdou za oázou
Jdou za hvězdou a svítá

sbor: Hlídá je Bůh
Dá jim svůj plášť
Ne chléb a sůl
Vítá je zášť

Ztrácí je Bůh
Skrývá svůj plášť
Ne chléb a sůl
Vítá je zášť

Hlídá je Bůh

13. KOLEDY

14.
Jan Neckář / Eduard Krečmar
JEŽÍŠKU Z DÁVNÝCH DNÍ

Ježíšku z dávných dní,
hodný a záhadný,
to tenkrát prý ty sám
nosil jsi dárky nám,

já věřil mámě svý
to, že ty vážně jsi,
když jsme ti s bráškou mým
pod jmelím
zpívali:

sbor: 
|: Pam pam pam Pa Di Dam pam
pam pam pam Pa Di Dam pam
Pam pam pam Pa Di Dam pam 
Pa Di Dam pam
Pa Di Dam pá dam:|

Ježíšku z dávných dní,
čas je jak zblázněný,
po létech zas můj syn
věřil, že vážně jsi

a já mu z lásky snad
nechtěl tu víru brát,
když jsme ti s kloučkem mým
pod jmelím
zpívali:

sbor: 
|: Pam pam pam Pa Di Dam pam
pam pam pam Pa Di Dam pam
Pam pam pam Pa Di Dam pam 
Pa Di Dam pam
Pa Di Dam pá dam:|

Ježíšku z dávných dní,
už je tu následník,
to můj vnuk právě si
říká, že vážně jsi

a já to náhle vím:
sdílím tu víru s ním,
když ti tu s vnoučkem mým
znovu pod jmelím
spolu zazpíváme:

sbor: 
|: Pam pam pam Pa Di Dam pam
pam pam pam Pa Di Dam pam
Pam pam pam Pa Di Dam pam 
Pa Di Dam pam
Pa Di Dam pá dam:|

15.
STÍN KATEDRÁL

Dětský sbor zpívá unisono 
+ solo sbor zpívá vocal (á -)

16.
DR. DAM DI DAM

Dětský sbor tleská, 
zpívá v trojhlasu 
Dam, Dam 
+ Dam diDam, 
Dam diDam Dam
+ na konci 2x zadupe 
(2x vyskočí) a 2x luskne

17.
ŠA - LA - LA - LA - LI  

Dětský sbor zpívá s Václavem 
všechna „Ša-la-la-la-li“
+ dvojhlasně „Mohu přijít 
zítra?“ + jé, ó - jé...

18. nezpíváme

19.
Jan Neckář / Eduard Krečmar
ŠTĚDRÝ DEN

Štědrý je den
Koukej se ven
Z chaloupky z hlíny a trámů
Horský kraj spí
Zakouzlený
Celý je zamoučený

1.ref.
Slunce spát šlo za pohoří
Ráno k nám zas pohovoří
sbor:
NĚCO 
O DÁRCÍCH SVÝCH,
O VÁNOCÍCH
JAK UMÍ 
ROZPOUŠTĚT SNÍH

2. ref.
Slunce spát šlo až za špičák
A ty chtěl bys být noční pták
sbor:
AŤ TI 
DO SNŮ ZNÍ SBOR, 
ZVONKOVÝ CHÓR
POSLEDNÍCH 
KONÍČKŮ HOR.

3. ref.
Solo (1-2 děti): 
DOSPĚLÍ SPÁT 
NECHODĚJÍ 
Zamknou vás a vyvádějí
sbor:
DNESKA ŠTĚDRÝ 
BYL DEN, 
NEKOUKEJ VEN
HVĚZDIČKY 
MĚJ VE SNU SVÉM.

20.
Jaromír Švejdík, Dušan Neuwerth, 
Jan P. Muchow / Jaromír 99 
PŮLNOČNÍ

Jedu domů po trati,
jedu přes kopce.
Za okny padá,
padá sníh, budou Vánoce.

Chmury, trable, starosti,
nechal jsem ve městě.
Už slyším lidi na půlnoční
zpívat v kostele.

+sbor
Halleluja, 
Hallelu-u-u-u-u-ja

Ježíš na kříži ztrápený,
občas se usměje.
Na ty co v zázrak uvěří,
na ty co zpívají.

+sbor
Halleluja, 
Hallelu-u-u-u-u-ja

Beránku náš na nebesích,
stůj při nás, až přijde tma.

+sbor
Halleluja, 
Hallelu-u-u-u-u-ja

Stojím v prázdném kostele,
hvězdy nade mnou.
Z kříže zbyl jenom stín,
ale přesto slyším.

+sbor
Halleluja, 
Hallelu-u-u-u-u-ja

Beránku náš na nebesích, 
stůj při nás, až přijde tma.
Beránku náš na nebesích,
neopouštěj nás, 
až začnem se bát,bát.
Halleluja, 
Hallelu-u-u-u-u-ja,
Halleluja, 
Hallelu-u-u-u-u-ja, 
Halleluja


