
  



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

radujme se, veselme se v tomto novém roce.
2. Abysme k vám za rok přišli

a vás ve zdraví zas našli,
radujme se, veselme se v tomto novém roce.

3. Pobudem veselí spolu,
připijem

piva, vína, páleného na zdraví druhého.

1. Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.

Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.
2. Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět 

Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.
3. Člověčenství naše, veselme se,

ráčil vzíti na se, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

4. Goliáš oloupen, veselme se,
člověk jest vykoupe

Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

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

radujme se, veselme se v tomto novém roce.
2. Abysme k vám za rok přišli 

a vás ve zdraví zas našli, 
radujme se, veselme se v tomto novém roce.

3. Pobudem veselí spolu, 
připijem jeden druhému, 

piva, vína, páleného na zdraví druhého.
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.

Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.
Jenž prorokován jest, veselme se,

ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se. 

Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.
Goliáš oloupen, veselme se, 

člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

1. Den přeslavný jest k nám přišel, 

radujme se, veselme se v tomto novém roce. 
 

radujme se, veselme se v tomto novém roce. 

piva, vína, páleného na zdraví druhého. 

Narodil se Kristus Pán, veselme se, 
z růže kvítek vykvet nám, radujme se. 

Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se. 
Jenž prorokován jest, veselme se, 

poslán jest, radujme se. 
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se. 

Člověčenství naše, veselme se, 

Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se. 
 

n, radujme se. 
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se. 


