ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU V NĚMČICÍCH N/H – 29. 11. 2013 v 17,00hod.

Pěvecký sbor Skřivánek
1. .Rolničky

2.,Tichou zimní nocí

1. Sláva- už je sníh, jedem na saních,
kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.
Kouká na syna, uši napíná.
Co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?

PŘEDEHRA

Ref.: Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky , Vánoce a sníh.

1. V chaloupkách se svítí, voní cukroví,
každý svoji modlitbičku v duchu vysloví,
každý svoji modlitbičku v duchu vysloví.

2. Zvonky dětských let, rozezvoňte svět,
těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět!
Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka:
vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká.
Ref.: Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky, Vánoce a sníh.

3.lVánoce - hrajou gloria – Petr Kotvald
Ref.: Vánoce - hrajou gloria. ( haleluja gloria )
Ber, kde ber, kapsy prázdný mám. ( haleluja gloria )
Přesto vím, co ti nadělím. ( haleluja gloria )
Pod smrček vedle gauče letos položím se já.

4.lFlétna, housle - duo

Ref.1.: Tichou zimní nocí tajemství jde k nám,
zvonky saní v dálce slyší i ten, kdo je sám,
zvonky saní v dálce slyší i ten, kdo je sám.

2. Šťastné hvězdy do závějí lidských duší padají,
vzpomínky nám zůstávají, bílé vločky roztají.
MEZIHRA
Ref.1.: Tichou zimní nocí tajemství jde k nám,
zvonky saní v dálce slyší i ten, kdo je sám,
zvonky saní v dálce slyší i ten, kdo je sám.
MEZIHRA
Ref.2.: Tichou zimní nocí přišla velká zvěst,
ozářila jako měsíc zasněženou ves,
ozářila jako měsíc zasněženou ves.
3. V chaloupkách se svítí, voní cukroví,
každý svoji modlitbičku v duchu vysloví,
každý svoji modlitbičku v duchu vysloví.
4. Šťastné hvězdy do závějí lidských duší padají,
vzpomínky nám zůstávají, bílé vločky roztají.
MEZIHRA

5.lVeselé Vánoce
Ref.: Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.

Ref.2.: Tichou zimní nocí přišla velká zvěst,
ozářila jako měsíc zasněženou ves,
ozářila jako měsíc zasněženou ves.
DOHRA

6. Zpěv – sólo ( Hurt – Christina Aguilera )
7.lJednou nebe zavolá - Petr Kolář
b
Ref.: Jednou nebe zavolá,
díky Vám,
taky naše hříchy těl
anděl by nám záviděl.
Málokdo ti odolá,
znám to sám,
co je touha má
a co slíbit mám.

8.bTichá noc, svatá noc – F. Gruber
ů
1. lTichá 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..

