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Tento ilustrovaný zpěvník přináší soubor 100 vánočních písní obsahující
20 rorátních zpěvů, některé již z doby Karla IV., které byly naposledy vydány 
v kancionálové verzi z roku 1929 a jsou určeny pro dobu adventu. Druhá část 
je věnovaná 80 národním vánočním koledám. 

Úprava písní je záměrně volena tak, aby vyhovovala interpretačním poža-
davkům smíšených pěveckých sborů všech kategorií. Díky možnosti různých 
nástrojových kombinací uvedených v úvodu publikace se mohou na realizaci 
písní podílet soubory ryze instrumentální či sólisté s doprovodem různých
hudebních nástrojů.

V závěrečném obsahu jsou k jednotlivým písním připojeny i základní
akordické značky.

Svým rozsahem, širokými možnostmi využití a zpracováním včetně gra-
fické úpravy je tato kniha vhodným doplňkem hudební vánoční literatury.
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Úvod

Tato publikace obsahuje staročeské rorátní zpěvy a lidové vánoční koledy v úpravě
pro čtyřhlasý smíšený sbor. Jejich harmonizace je nesena duchem diatonické čistoty 
adventních i vánočních písní. Je záměrně volena tak, aby vyhovovala všem kategoriím 
sborů.

Jednotlivé písně lze zpívat buď bez doprovodu hudebních nástrojů (a capella)
nebo s průvodem klávesového nástroje. 

Vokální hlasy však mohou být interpretovány i instrumentálně, a to jak ve spojení 
se sborem, tak pouze v nástrojové podobě.

Nástrojové možnosti (jejich kombinace) mohou být:

Soprán: klávesové nástroje, flétna (v oktávové transpozici), hoboj, klarinet, 
sopránový saxofon, sopránová zobcová flétna, trubka, housle

Alt: klarinet, altový saxofon, altová zobcová flétna, trubka, housle

Tenor: klarinet, fagot, tenorový saxofon, tenorová zobcová flétna, lesní roh,
pozoun, viola

Bas: fagot, barytonový saxofon, basová zobcová flétna, pozoun, tuba, violoncello,
kontrabas

Při instrumentálním provedení je vhodné vnitřní hlasy (alt, tenor) ligaturovat,
aby výsledný dojem byl plynulý.

V obsahu na konci knihy jsou k jednotlivým písním připojeny základní akordické
značky určené k doprovodu jednotlivé melodie.

Nápěvy jednotlivých zpěvů jsou vybrány z následujících pramenů:

1. Orel Dobroslav; Hornof Vladimír Český kancionál, Praha: Státní nakladatelství 1921.
2. Seidl Jan Zpěvy betlémské, Praha: L. Mazáč, 1943.
3. Horák Josef Krkonošské koledy, Lázně Bělohrad: Josef Krbal, 1939.
4. Svoboda Pavel Zpěvy doby vánoční, Praha: Editio Supraphon – Aeterna, 1992. 
5. Cmíral Adolf Slovanské koledy, Praha, 1946.
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2. „Zdráva budiž nade všechny, Panno Bohu milá,
dobrota Nejvyššího, tebe vyvolila.

3. Z Ducha počat nebes divem, Boží Syn se vtělí,
na věky panenství tvé, svět ctít bude celý.“
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2. Pán, hle, Synu svému dá,
vládu světa slavnou,
stolec krále Davida,
říši jeho dávnou.
V domě Otce Jakuba,
Králem bude mocným,
věčně bude kralovat,
synům israelským.
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2. Tebeť my, Otče, prosíme, řiď nás Svatým Duchem svým, 
před tebou ať nehřešíme, ale tento celý den tebe, Pána svého, ctíme.

3. Zažeň od nás ducha zlého, vzdal též od nás člověka 
lstivého a nepravého, z nebe k naší ochraně, anděla nám sešli svého!

4. Na tvou lásku spoléháme, poroučíme tobě vše,
co s tvé štědré ruky máme, dejž, ať doby večerní ve zdraví též dočekáme!
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2. Život za nás v oběť dal, z vůle Otce svého,
shladil hřích světa všeho, vešel v říš ráje nebeského;
přijde soudit nás z nebes slávy,
vládce náš, Bůh a člověk pravý.
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2. Již je blízko, pospíchá 
svůj lid navštíviti,
pokoj s sebou přinésti,
zarmoucené obveseliti,
z moci hříchu vysvoboditi,
svou milostí obohatiti.

+
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2. Již od věčnosti, tys u velebnosti,
roven Otci, s ním jeden v podstatě,
Bůh, i v moci.
Od počátku bylo vše učiněno skrze tebe,
slunce, hvězdy, zem i nebe.

3. Život pověčný, sám v sobě bezpečný,
chováš vždycky; jen tebou obrozen
život lidský.
Smrti zlé se nebojí, kdo v tvé víře pevně stojí,
ze světa jde ku pokoji.

4. Opatruj nás sám, vždyť Otcem sluješ nám,
na své děti rač milostivě dnes
pohleděti!
Osvoboď nás od zlého, a též syna kajícného
přiveď do království svého!



18

2. Počneš v čase slíbeném, jak tobě pravil Pán,
Syna Boha našeho, jenž k spáse lidu dán.


