
Betlém 2017
Obsazení:
Kapela 
Vypravěčky: Zuzka a Jiřinka
Pastevci: Honza, Petr, Pepa, Jirka
Josef a Marie: David a Petra Delievová
Andílci: Petra Škvrnová st., Lucka a Mája Koudelků,  Barunka Dušků, Anička Ferebauerová, 
Nikolka, Krystýnka P.
Koledníci: Naďa a Lucka Janochů, Kozlovky, Kastlovi, , Lucinka a Ondrášek Pavlíčků, Barunka 
Bártová
panímáma: Jana Stluků
Tanečnie: Bohunka, Kačka M, Anička K, Terezka Moserová, Terezka Hniličková, Klára Koudelků, 
Martina F, Petra Škrvnů mladší, Bětka
Tři Kárlové: Anička K, Bětka, Petra Š. ml.

Rekvizity:
koledníčci: košíček
pastevci: kožešiny, polokroj, dole naše kalhoty, nahoře nějaký kožich, vestu, beranici
Jana: stolička, nůše a jablka
Andílci: svatozář, bílé dlouhé košile, Křídla Vám objednám hromadně, at jste stejní :-)
Tři králové: oblek na krále, korunu na hlavu, truhličku do ruky

Oblečení: všichni polokroj, dole naše sukně, bílé pučocháče, zástěrka, teplé boty ale ne růžové, 
tmavé barvy, nahoře kožíšek, šátek přes ramena... na hlavu může být tenká čepice bez bambule a 
přes to náš červený šátek povinně

Úvodní píseň:
Při vánoci dlouhé noci dlouho můžem spát – hraje kapela, zpívá Nada, Anička, Dorotka

Přichází Josef, Marie, vedou oslíka, Josef drží pochodeň

Vypravěčky: 

Kdysi šli muž a mladá žena 
s oslíkem cestou do Betléma. 

Kopýtka slábnou oslíkovi 
a tma už padá. Dojdou? Kdo ví. 

K večeru došli do městečka, 
nenašli místo, kde noc přečkat. 

Když na pastvinách mezi kopci 
pastýři hnali stádo ovcí, 

hlas mezi nebem, zemí, 
oznámil světu narození: 

Syn Boží narodil se v seně 
Marii, dívce vyvolené. 

Na nebi nová hvězda vzplála, 



cestičku k jeslím ukázala. 

Písnička: Pásli ovce valaši, při betlémské salaši – 3 pastuškové přicházejí k ohni... děti, které hrají 
později koledníky  za nimi nesou ovečky, někdo vede živého kozlíka, přijdou k ohni a uloží se na 
kožešiny

Vypravěč: 
Vyspávali dva pastýři v salaši, 
když je náhle vzbudil anděl:
Anděl:  (anděl vychází na kůr a pokyne rukama)
Vstávejte, braši.
Narodil se spasitel, všeho světa velitel.
Vzbuďte všechno, co kde spí, at novinu každej zví.
Vypravěč: 
Běžel Vojta, co měl síli, na Blata. - rozběhne se jeden,  a začne bušit na vrata u dvora, vyjde Jana a 
on jí to jako vypráví a běží zpět k ohni.
Tonda zase vzbudil v lese všechna zvířata. - ohne se přes ohrádku ke zvířátkům a začne na ně mávat
Narodil se spasitel, všeho světa velitel.
Vzbuďte všechno, co kde spí, at novinu každej zví.

Přiběhne další pastevec:
1: Hopsa Bratrové, k vám pospíchám, tak spešně běžím, sotva dýchám.
2: Pročpak běžíš Jeníčku, proč nejdeš pomaloučku chodníčkem k nám?
1: Běžím rychle rovinú a nesu vám novinu,
2: Copak tě v noci nese, či si zabloudil v lese? 
1: Ó bratrové nejmilejší, radujte se.
Že se narodil Mesiáš, o němš slýchával tatíček náš, že se má naroditi a k nám na svět přijíti Spasitel 
náš.
2: Když tam k němu půjdeme, co mu tedy vezmeme? 
1:Já tě k němu povedu, vezmi sebou kus medu a ty mu dej fasku brynzy na koledu.

Píšnička  zpívají chlapi spolu s kapelou:
Nespi vávro vstávej vzhůru, pohled na nebeskou hůru, jaké je to znamení, na obloze nebeský.
Náš pradědek předpovídal, když jsem s ním u stáda býval, že bůh nočního času, poteší naši chasu.

Pastýři:
1: Gloria in excelsis Deo, že se dítě narodilo
2: A Kde?
1: V městě Betlémě
2: Kudyž tam půjdeme, když cesty nevíme?

Písnička:
Zpívají andílci kteří vyběhli zpoza kůru a tančí:Sem , sem, sem, pastýři, sem do betléma brzy, sem 
sem pojďte, nemeškejte, at vás cesta nemrzí...
Zpívají hoši: co na nás tak voláš, že nám ani spát nedáš, co anděle posle z nebe, copak nám to 
povídáš
andílci běží k ježíškovi a ukazují na něj
Všichni: Narodil se jest nám , v jeslích položen jest tam, náš spasitel, vykupitel, právě vo půl noci.



Andílci básnička:
V půlnoční hodinu anděl se zjevuje,  radostnou novinu pastýřům zvěstuje. 
Nebes Pán naplnil sliby své zajisté, Kristus se narodil z Matičky přečisté. 
Pastýři, vstávejte, pospěšte k Betlému, zprávu tu povězte na cestě každému. 

Vypravěč: 
Všechno k betlému běží, 
velký i malý,
muzika se rozlíhá
housle, píšťaly.

Dudky mele Eliáš
housle řeže Dobiáš
troubu troubí Mikoláš
basu Honza náš.

Přichází děvčata a dudačka a houslistka a zpívají a tančí:
Sem pojďte poběhněte, stáda svá zanechejte, pastýři nad stádem bdící, stráž noční nad ním držící,k 
Betlému, chvátejte, Ježíška Vítejte.
Vemte sebou moldánky, dudky, také píšťalky, štemujte výborně hlasy, at se malé dítě těší, robátko, 
poupátko, v jeslích pacholátko.

Vypravěč:
Tu hnedky hráli, malému králi.
Na housličky, na dudečky, bubnovali mu písničky
hop hop hopsasa
zpívá všechna chasa.

Josef kolíbá, Vůl a osel dýchá 
zahřívají Jezulátko, krásné malé pacholátko, 
by neplakalo, zimou nemrzlo.

Andílci recitují a mají sepnuté ruce a dívají se celou dobu směrem k ježíškovi
V jeslích Jezulátko dřímá tiše, vůl a osel teple na něj dýše.
Panna Maria snivě na ně hledí, svatý Josef mlčky v koutku sedí.
V tom ta hvězda vzešla na nebesa a celý svět plesá, dary nesa.
"Do Betléma pojďme převesele pozdraviti světa Spasitele."
Pastýři jsou přišli, muzikáři, lovci ženy, děti, mladí, staří.



Koledníci poskakují přes podium a recitují.
Koleda koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně? 
Nesu nesu koledu upad sem s ní na ledu.
Psi se na mně zběhli, koledu mi snědli.
Co mám smutný dělati?
Musím jenom žebrati.

Panímáma Jana vyjde před vrata. 
Koledníci o půlnoci,
co chcete u Dvora,
Štědrýho večera?

Přijdou koledníci a recitují:
Panímámo od sousedů, přišla jsem si pro koledu, nemáte-li dva dukáty, dejte aspoň ořech zlatý, 
vypůjčte si od pantáty.
Donesu ho Jezulátku, chudobnému pacholátku.
Nenechte mě v síni státi, musím dále pospíchati, holubička u zahrádky, čeká na mě mezi vrátky.

Panímáma rozdává dětem jablíčka do košíčků, ale na 3 nezbyde

Větší skupinka se ptá: Cos dostala?
Tři odpovídají: Jednu prázdnou, druhou vysypanou, v třetí nic.

Všichni: pozdrav Pámbu, svatý Ján, když jsme dostali, půjdem dál, pozdrav Pámbu svatý Vít, když 
jsme dostali můžem jít.

Písnička: 
Zpívají všichni
Jak si krásné neviňátko, vprostřed bídy nebožátko, 
před Tebou padáme, dary své skládáme.

Zpívají ženy a někdo nese kožičky, někdo mlíčko
Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé nožičky, 
já zas trochu mlíčka, by zkvedla tvá líčka.

Zpívají chlapi a skládají beránky k jesličkám
Já ti nesu veselého , beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti, libě žertovati

Zpívají všichni:
A co my ti nuzní dáme, darovat ti co nemáme, 
my ti zadudáme, písně zazpíváme.



Vypravěčky:
A co divné jest a nové,
přijeli tam tři králové.
Dary mu vzácné dávali,
božskou úctu vzdávali.
Radujme se, veselme se, v Betlémě tom malém městě.

Zpívají všichni, přicházejí 3 králové:
Bystřina – Tři Králové

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
 
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.
 
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
 
Co ty černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.
 
A já černej vystupuju
a nový rok Vám vinšuju.
 
A my taky vystupujem
a nový rok vám vinšujem.

Malé děti přicházejí ze dvou stran od Betléma dopředu, dvě dospělé ženy s nimi:
Hola, hola, hola, hola, už nám nastala koleda. S radostí, s veselostí, půjdeme po celý vsi.
Když nám budete dávati, budem vám vypravovati o Ježíšku v Betlémě, my tam vodtuď teď jdeme. 

Písnička zpívají úplně všichni:
Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme víme komu, 
Malému dětátku, Kristu Jezulátku, dnes v betlémě narozenému.

On rozdává štědrovničky, jabka hručky i troníčky, 
za naše zpívání, za koledování, dej nám pánbůh své požehnání.


