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TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 
„Čas radosti, veselosti nastal světu nyní“ 

 

HRAJÍ & ZPÍVAJÍ HORA FUGIT  POD VEDENÍM BEATY ALTIOR 
 

Martina Ditrichová   a dobrotami nás zahrnuje  
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& možná i další 
Edward Burne-Jones 

Klanění tří králů (1904) 
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ČAS RADOSTI VESELOSTI (Jiří Třanovský, kancionál Cantus Catholici, 1655) 

 

1. Čas radosti veselosti / světu nastal nyní /  

neb Bůh věčný nekonečný / narodil se z Panny. /  

V městečku Betlémě / v jesličkách, na slámě /  

leží malé pacholátko na zimě. 
 

2. To jsme všichni lidé hříšní / radostně čekali /  

co anjelé dnes vesele / nám jsou zvěstovali. /  

A protož plesejme / všichni se radujme / 

pacholátku, nemluvňátku zpívejme. 
 

3. Spasiteli Kvítku milý / Pane náš Ježíši /  

z čisté Panny narozený / poklade nejdražší! /  

Králi náš, Pane náš / skloň se k nám jako Pán /  

dej milosti tvé radosti dojít k nám. 

 

CO TO ZNAMENÁ MEDLE NOVÉHO (nápěv z Moravy) 

 

1. Co to znamená / medle nového? / Neviděl jsem tak / nebe jasného /  

hvězdy překrásně svítí /: musí to něco býti. :/ 
 

2. Ptáčkové hlasem / libým zpívají / pastýři o půlnoci troubějí /  

nikdy to nedělali /: by v noci troubívali. :/ 
 

3. Anděl v oblacích / krásný se snáší / všemu stvoření / radost přináší: /  

„Sláva na výši Bohu /: na zemi pokoj lidu. :/ 
 

4. Narodil se nám / Král o půlnoci / který má nebe / zemi v své moci /  

v Betlémě v jeslech leží /: všecko tam k němu běží. :/ 
 

5. Buď za to chvála / tobě, náš Králi / že jsme se toho / hodu dočkali /  

Božího narození /: k našemu potěšení. :/ 

 

Již Slunce z Hvězdy vyšlo (J. J. Božan, kancionál Slavíček rájský, 1719) 

 

1. Již Slunce z Hvězdy vyšlo / radůjte se lidé /  

aby na tento svět přišlo / pro naše spasení /  

aby se naplnilo / drahé zaslíbení. 
 

2. Proroctví se naplnilo / zdávna ohlášené /  

od prorokův Duchem Svatým / nám předpověděné /  

poslal nám Bůh z výsosti / již Emmanuele. 



3. Řka Panna má poroditi / Světa Spasitele /  

a on má vysvobodit lid od Nepřítele /  

Život z Života vyšel / byť nám milost našel. 
 

4. O předivné Narození / pro naše Spasení /  

Syna lidského Vtělení / jaké ponížení /  

Lidskému pokolení pro jich zvelebení. 
 

5. Že maje Boha Otce / mocného na Nebi /  

ráčil jest míti Matku chudičkou na zemi /  

aby nás obohatil / svou Láskou na Nebi. 
 

6. Pro nás ráčil pracovati / hlad, žízeň trpěti /  

a potom umučení trpké podstoupiti /  

nám Pokrm i Nápoj chtě / tudy způsobiti. 
 

7. Buďmež již všickni vděční / z jeho narození /  

ať on nám ráčí dáti / věčné požehnání /  

s Otcem svatým i s Anjely / v Nebi přebývání. Amen. 

 

  

Stephan Lochner (1410 – 1451, oltářní obraz v katedrále sv. Petra v Kolíně nad Rýnem): Klanění tří 

králů. 



Veselé vánoční hody (V. M. Šteyer, Kancional český, 1683) 

 

1. Veselé vánoční hody / zpívejte dítky koledy: / 

O tom co se vskutku stalo / že se lidem narodilo / Děťátko. 

 

2. Onť jest světa Spasitelem / Slovo učiněno Tělem: / 

Syn Boží a syn člověka / Otec budoucího věku / Děťátko. 

 

3. Vůl a Oslíček tu stáli / a na Pána sou dychali: / 

Zahřívali Nemluvňátko / roztomilé Pacholátko / Děťátko. 

 

4. Košilky ani Pasničky / nemá od chudé Matičky: / 

Jehož všudy hněte sláma / nemůž opatřiti Máma / Děťátko. 

 

5. Potmě ležíš nemáš svíčičky / na Nebi svítí ti Hvězdičky: / 

Ty jenž všechen oděv dáváš / sám jsi nahý a nic nemáš / Děťátko. 

 

6. Chudí duchem Pastuškové / vydali se v chvály nové: / 

Vítej k nám Anjelský Králi / tebeť sme zdávna žádali / Děťátko. 

 

Zelená se louka 

 

1. Zelená se louka / na tý louce chvojka  

/: pásli ovce pastuškové / jedli kaši z hrnka. :/ 

 

2. Přiletěl k nim anděl / toto jim pověděl  

/: že se Kristus Pán narodil / aby každý zvěděl. :/ 

 

3. Oni nemeškali / hned tam pospíchali  

/: k Ježíškovi do Betléma / za Pána ho znali. :/ 

 

Já bych rád k Betlému 

 

1. Já bych rád k Betlému / k Ježíšku malému. / Mám doma křepeličku / 

a pěknou žežuličku / ty mu odvedu. 

 

2. Bude žežulička / vyrážet Ježíška / u hlavičky jeho sedávat /  

líbezně mu bude kukávat: / Ku ku ku, ku ku ku. / Zdráv budiž Ježíšku. 

 

3. Bude křepelička / vyrážet Ježíška / u hlavičky jeho lítávat /  

pět peněz mu bude čítávat: / Pět peněz, pět peněz. /  

Ach, kýž jsem v nebi dnes! 



Byla cesta byla ušlapaná 

 

1. /: Byla cesta, byla ušlapaná :/ /: Kdo ju šlapal :/ Matka Krista Pána. 

 

2. /: Postřetla ju tam svatá Alžběta :/ /: Kam ty kráčíš :/ sestřičko má milá. 

 

3. /: Kráčím sestro, kráčím do kostela :/ /: poslúchať mše :/ svatého nešpora. 

 

4. /: Nechoď sestro, nechoď do kostela :/ /: povídajú :/ že porodíš syna. 

 

5. /: Máš zrodit na ty slavné hody :/ /: když zamrznú :/ v studénenkách vody. 

 

6. /: A co by to za novina byla :/ /: kdyby Panna :/ syna porodila. 

 

7. /: Porodila v ty vánoční hody :/ /: co zamrzly :/ všecky všady vody. 

 

8. /: Není ptáčka, není křepelice :/ /: samé zimy :/ samé metelice. 

 

9. /: Enem jedna voda nezamrzla :/ /: kde Maria :/ pro vodu chodila. 

  
Ten vánoční čas 

 

1. Ten vánoční čas / dočkali jsme zas. / Ptáčci v oblacích zpívají /  

pastuškové vytrubují / co to nového / neslýchaného? 

 

2. Narodil se nám / Ježíš, Bůh a Pán. / Nemá žádné poduštičky /  

ani chatrné plenčičky / tak je zrozený / na ten svět bídný. 

 

3. A vy děvčátka / a pacholátka / zejděte se, velcí, malí /  

neste Ježíškovi dary / co který máte / jemu podáte. 

 
Den přeslavný jest k nám přišel 

 

1. Den přeslavný jest k nám přišel / v němž má býti každý vesel /  

radujme se veselme se / v tomto novém roce. 

 

2. Nového léta vinšujem / syna neb dceru darujem /  

léto mine a pomine /dobrého vám přejem. 

 

3. Abysme k vám přes rok přišli / a vás ve zdraví zas našli /  

léto mine a pomine / vás ve zdraví našli. 



Abeceda (koleda z Třebíčska) 
 

1. A, a, a, radostná novina / Maria ctná Matička / 

porodila Synáčka / a, a, a, radostná novina. 

 

2. Bé, bé, bé, to dítě je z nebe / zpívají andělové / 

slyšeli pastýřové / bé, bé, bé, to dítě je nebe. 

 

3. Cé, cé, cé, plesej lidské srdce / dostalo Spasitele / 

světa Vykupitele / cé, cé, cé, plesej lidské srdce. 

 

4. De, de, de, ach jak se mu vede / do jeslí je vloženo / 

zimou mrazem ztrápeno / de, de, de, ach jak se mu vede. 

 

5. E, e, e, můj milý Josefe / jakpak ses takhle zmejlil / 

že jsi ho v jesle vložil / e, e, e, můj milý Josefe? 

 

6. Ef, ef, ef, odpovídá Josef / v městě místa nebylo / 

by dítěti sloužilo / ef, ef, ef, odpovídá Josef. 

 

7. Ha, ha, ha, Maria ubohá /seno, slámu shrabuje / 

kolíbku připravuje / ha, ha, ha, Maria ubohá. 

 

8. Í, í, í, to dítě klade do ní / spi synáčku, mu zpívá / 

vůl a osel zahřívá / í, í, í, to dítě klade do ní. 

 

9. Je, je, je, má milá naděje / Ježíška hosta míti / 

medem, kaší krmiti / je, je, je, má milá naděje. 

 

10. Ka, ka, ka, kýž jsem jako liška / obrala koroptvičku / 

ušila poduštičku / ka, ka, ka, kýž jsem jako liška. 

 

11. El, el, el, aby můj Spasitel / v pokoji mohl spáti / 

libě odpočívati / el, el, el, aby můj Spasitel. 

 

12. Em, em, em, pročež i vůl s oslem / na jesličky dejchají / 

děťátko zahřívají / em, em, em, pročež i vůl s oslem. 

 

13. En, en, en, Ježíšku mě si vem / k službě, k práci, k pomoci / 

chci sloužit ve dne v noci / en, en, en, Ježíšku mě si vem! 

 

14. O, o, o, pročež Jméno jeho / zpívat budu děťátku / 

rozmile Jezulátku / o, o, o, pročež Jméno jeho. 



15. Pe, pe, pe, neb mě není lépe / jako s tebou bydleti / 

uctivě kolébati /pe, pe, pe, neb mě není lépe. 

 

16. Quu, quu, quu, spanilý Ježíšku / tvou mě podej ručičku / 

dám líbeznou hubičku / quu, quu, quu, spanilý Ježíšku! 

 

17. Er, er, er, z jesliček se odeber / já tobě můj holečku / 

jinde dám kolíbečku / er, er, er, z jesliček se odeber! 

 

18. Es, es, es, přijď ke mně ještě dnes / já ti sladce zazpívám / 

a také pokolíbám / es, es, es, přijď ke mně ještě dnes! 

 

19. Te, te, te, těš se celý světe / že přišel tvůj Mesiáš / 

jakou mu odplatu dáš / te, te, te, těš se celý světe! 

 

20. U, u, u, silnou čiň poklonu / Emanueli našemu / 

a Spasiteli svému / u, u, u, silnou čiň poklonu! 

 

21. Uv, uv, uv, celý kůr anjelův / slávu, chválu vzdávejte /  

Ježíška přivítejte / uv, uv, uv, celý kůr anjelův! 

 

22. Iks, iks, iks, lepšího není nic / co by světu učinil / 

jako když se mu vtělil / iks, iks, iks, lepšího není nic. 

 

23. Ypsilon, ponížil se jest On / za své nesmírné božství /  

oblíbil člověčenství / ypsilon, ponížil se jest On. 

 

24. Zet, zet, zet, popřej mu celý svět / Ježíšku buď pochválen / 

na věky věkův amen / zet, zet, zet, popřej mu celý svět! 

 

  

Mozaika se třemi králi v bazilice Sant' Apollinare Nuovo v Raveně, která byla postavena v letech 493–526. 



₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ PROGRAM ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

NA BOŽÍ HODY VÁNOČNÍ 
 

1. Čas radosti veselosti 

2. Jo jo jo joj (halekačka z moravsko-slovenského pomezí) 

3. Hopsa pacholátka (koleda z Táborska) 

4. Co to znamená medle nového 

5. Již Slunce z Hvězdy vyšlo 

6. V. K. Holan Rovenský: Nastal přeradostný čas (Capella regia musicalis, 1693) 

7. Veselé vánoční hody 

8. Zelená se louka 

9. Já bych rád k Betlému 

10. Byla cesta byla ušlapaná 

11. Ten vánoční čas 

 

NA NOVÝ ROK 
 

12. Den přeslavný jest k nám přišel 

13. J. J. Božan: Nový rok běží (Slavíček rájský, 1719) 

 

NA TŘI KRÁLE 
 

14. V. K. Holan Rovenský: Den slavný k nám přišel (Capella regia musicalis, 1693) 

15. J. J. Ryba: Zpěv tří králů  

16. V. K. Holan Rovenský: Král mocný (Capella regia musicalis, 1693) 

 

NA ZÁVĚR 
 

17. Bedřich Bridel: Děťátko rozkošné (Jesličky staré nové Písničky, 1658) 

18. Abeceda 

 

 

 příležitosti završených osmi let činnosti 

hudebního uskupení Hora Fugit bilancujeme 

naše působení a připravujeme výroční zprávu.  
 

Obracíme se tímto na všechny naše členy a příznivce, aby 

nám napsali svoje podněty a přání, co by chtěli, aby se 

zlepšilo a kam by chtěli, aby se naše činnost v dalších 

letech ubírala, neboť nadešel čas zabývat se směřováním, 

formou i financováním našeho uměleckého uskupení 😊 
 

Za Horu Fugit Beata Altior beata.altior@gmail.com 

za kaple Marie Kuldová marie.kuldova@gmail.com 
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