
 

 

Trojkráľový sprievod 

Spevník 

Aké to svetlo 

1. Aké to svetlo odrazu zlietlo ponad nás? 
/:Aký to bájny, neobyčajný počuť hlas?:/ 
 
2. Badáme všetci, podivné veci dejú sa.  
/:Čudesné žiare tu cez chotáre stelú sa.:/ 
 
3. A tú tvár jasnú, úžasne krásnu vidíte?  
/:Či, bratia i vy strach úzkostlivý cítite?:/ 
 
4. Ó, neľakaj sa, pastierska chasa, s vami Pán!  
/:Ja, anjel jeho, blaha všetkého, spievam vám.:/ 
 
5. Dnes objavil sa, dnes narodil sa Spasiteľ.  
/:Váš a celého rodu veľkého Tešiteľ.:/ 
 
6. Hľa, tu blesk jasný, tam plod prekrásny v jasličkách.  
/:Dieťa, Syn Boží, na sene leží v plienočkách.:/ 
 
7. Nuž ta sa majme, ta pospiechajme, druhovia,  
/:kde poletujú a prespevujú duchovia:/ 
 

 



 

 

Aký je to svit 

 
1. Aký je to svit, čože to má byť v Betleme? 
/:Hore sa majme, hneď povstávajme zo zeme:/ 
 
2. Ej, ej, pastieri, aké to chýry, aký hlas? 
/:Či sa mi sníva, či anjel spieva, a zve nás?:/ 
 
3. No nemeškajme, hore sa majme, je iste  
/: niečo nového, neslýchaného pri meste:/ 
 
4. Z neba mal stúpiť, smrťou vykúpiť celý svet  
/: predpovedaný, zrodený z Panny ako kvet:/ 
 
5. To sa ten istý z Panenky čistý narodil 
/:Boží Syn tu dnes, ako to z nebies hlas tvrdil:/ 
 
 

Buďme všetci potešení 

1. Buďme všetci potešení, Ježiško je narodený. 
 
R: Dnes plesajme a spievajme,  
Ježiška v jasličkách privítajme. 
  
2. Z neba, by svoj ľud vykúpil, v Betleheme na svet 
vstúpil. R: 
3. Nebo žiari od jasnosti, od plesania, veselosti. R: 



 

 

4. Sláva Bohu na výsosti, jeho večnej velebnosti. R: 
 

 
Daj Boh šťastia tejto zemi 

1. Daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom v nej, 
nech im slnko jasne svieti, každý boží deň.  
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá, 
daj Boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom v nej. 
 
2. Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom.  
Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom.  
Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného,  
daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom. 
 
3. Dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie,  
nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.  
Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj,  
dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie. 
 
 

Dobrá novina, šťastná hodina 

1. /:Dobrá novina, šťastná hodina:/ 
Čo sa tejto noci stalo, nebo svetu svetlo dalo,  
dobrá novina, šťastná hodina.  
 
2. /:Počuli sme hlas, ktorý tešil nás:/ 



 

 

Slovo v tele o polnoci, zrodilo sa z Božej moci.  
Nám sa zjavilo, by nás spasilo. 
 
3. /:Jasnosť spanilá nás osvietila:/ 
Žiara padla na salaše, osvietila hory naše.  
Dobrá novina, šťastná hodina. 
 
 

Dobre bolo Kubovi 

Dobre bolo Kubovi, Kubovi pokiaľ bol mladý. 
Preskakoval kríčky, búčky, aj staré hrady. 
Len to zle urobil, že sa neoženil,  
[:pokiaľ bol mladý. :] 
 
 

Do hory, do lesa valasi 

1. Do hory, do lesa, valasi, či horí v tom našom salaši.  

Radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje.  
Kráčajte bratkovia k jasličkám, aby ste zjavili všetko 
nám. 

2. Počkajte nás milí bratkovia, nebeskí lietajú 
duchovia.  
Sláva Bohu! Prespevujú, pokoj ľuďom ohlasujú,  
vtáčkovia prekrásne spievajú a do Betlehema volajú. 
 



 

 

3. Zrodila Panenka Dieťa nám, v jasličkách vložené leží 
tam.  
Mesiáša čakaného, Boha na svet vteleného, 
poďme a vítajme vznešené Dieťatko, ležiace na sene.  
 
4. Ó, Boží Synáčku z výsosti, dajže nám zo svojej 
milosti, 
by sme večne ťa chválili, meno Božie velebili. 
Žehnaj nás, drahý náš Spasiteľ, žiadaný náš ty 
Emanuel. 
 
 

Keď tá jasná hviezda 
 

1. Keď tá jasná hviezda z neba zasvietila, 
/:vtedy Panenka Mária Syna porodila:/ 
 
2. Keď ho položila, tak ho povinula 
/:a do mesta Betlehema ta ho uložila:/ 
 
3. Keď ho povinula, tak mu zaspievala: 
/:Hajaj, búvaj, môj synáčik, aj ja by som spala:/ 

 
 
Narodil sa Kristus Pán 

1. Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa,  
z ruže kvietok skvitol nám, radujme sa. 



 

 

/:Z života čistého, z rodu kráľovského  
Kristus Pán narodil sa.:/ 

 
2. Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa,  
    na svet nám je poslaný, radujme sa.  
    /:Z života čistého, z rodu kráľovského  
    Kristus Pán narodil sa.:/ 
 
3. Človek je učinený, veseľme sa,  
    by bol večne spasený, radujme sa. 
    /:Z života čistého, z rodu kráľovského  
    Kristus Pán narodil sa.:/ 
 

 
Povedzte nám pastierovia, čo ste videli 

1. Povedzte nám pastierovie, čo ste videli,  
    keď ste sa tak o polnoci všetci rozbehli? 
    Videli Dieťatko, krásne Pacholiatko,  
    narodené v Betléme.  
 
2. Ktože vám čo o Dieťati tomto povedal? 
    Ja by som bol s vami ta šiel, keby som bol znal.  
    Anjeli spievali, nám oznamovali, 
    že sa Kristus narodil. 
 
3. A kdeže je na hospode s Matkou sveta Kráľ,  
    by som i ja ta šiel s vami a ho privítal. 



 

 

    V chudobnej maštali, tam mu aj postlali,  
    tam je jeho hospoda. 

 
 

Poďme, že už poďme 

Poďme, že už poďme, už nám čas prichodí,  
valaská zornička za horu zachodí.  
Za horu zelenú za háj kalinový  
drobná rosa padá na lístok limbový.  
 
 

Raduj sa, veseľ sa 

1. Raduj sa, veseľ sa betlehemská chasa, 
    Pán Boh nám požehnav nového Juhása. 
    /:Čo nám bude ovce pásti aj kozičky jalové. 
    Dajme mu halenku aj bačkorky nové.:/ 
 
2. Staňmeže, poďmeže, jeho privítati, 
    aby sme mu mohli dačo darúvati. 
    /:To červené jabĺčko, to je pre Ježiška, 
    aby sa raduvav v tých malých jasličkách.:/ 
 

  



 

 

Po ukončení sprievodu pozývame  
do Františkánskeho kostola  

na výstavu betlehemov z rôznych kútov sveta 
a 20-minutový hudobný program Scholy minor  

(pred omšou o 16.30).  
 
 

Zároveň dávame do pozornosti možnosť  
prezrieť si betlehemy vystavené u františkánov  

v skoršom popoludní  
 pred sprievodom (13.00 – 14.30). 


