
Koledovanie a roznos Betlehemského svetla vo Vajnoroch 2013  

Stretnutie :  pred kostolom vo Vajnoroch, utorok 24.12.2013 o 8.15 

Vedúci:  Či nám dovolíte Váš dom navštíviť a dobrú novinu Vám ohlásiť? 

Všetci:  Novinu radostnú nesieme Vám, že sa dnes narodil Kristus Pán.  

pieseŇ : Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám, či ste starí, lebo deti nezáleží nám, 

zďaleka sa berieme, novinu Vám nesieme, čo sa stalo dnešnej noci v meste Betleme. 

Narodil sa chlapček malý, posiela nás k Vám. Aby ste mu niečo dali, zaniesť mu to mám, 
chlebík ten už nechce brať, bo ho nakŕmila mať, radšej toliar, lebo dukát ráčte mu poslať. 

Prosím pekne vybavte nás nieto času stáť, veď nám treba do Betlema ísť ho kolísať, 
on je veľmi bohatý všetko štedro odplatí, uložte si k nemu poklad tam sa nestratí. 

1.  vinš:   
Nateraz nechceme inšie,  
len tieto krátke vinše,  
žeby sme Vám povedali,  
a radostné sviatky Vám zapriali. 

2. vinš:   
Tu je svetlo z Betlehema,  
večné svetlo nášho Pána,  
nech Vám svieti vo dne v noci,  
minimálne do polnoci.  

3. vinš:   
Vinšujem vám veselé  
pondelky aj nedele, 
zemiaky jak melóny, 
úrody na tri stodoly. 

4. vinš (všetci):   
Keď sme Vám už vinšík dali 
a zo srdca zaspievali, 
tak by sme Vás prosiť chceli, 
že by ste nám pre detičky, 
niečo tu do pokladničky 
z lásky darovali. 

 

Tu je čas na:  
- pohostenie sa,  
- odpálenie Svetla,  
- porozprávanie sa 
s domácimi... 

poĎakovanie (všetci): 
Za tie dary, čo ste dali, poďakovať by sme chceli. 
Za seba i za deti v Afrike, myslíme na ne aj v modlitbe. 
Pokoj v dome, radosť v srdci, to vám prajeme, 
zvestovať tú správu ďalej, hneď sa berieme. 

pozdrav (všetci):  S Pánom Bohom! 
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