Narodil sa Kristus Pán
Postavy: Anjelik, anjel, bača, roľník, baník, robotník, starenka, lekár, pacient,
anjeliček, synček, dcérka, otec, mama, anjel
Anjelik:

Sláva na výsostiach Bohu,
pokoj ľuďom na zemi.
Zvestujem vám radosť mnohú,
Spasiteľ je zrodený.
V Betleheme narodil sa
ten Boží Syn, kňaz a kráľ.
Pozrite len na nebesá,
koľký svit ich rozihral.

Anjel:

Počujte, ľudia vo svete!
On prichádza i dnes k vám.
Nesie život, strach váš zmetie,
stále volá k výšinám.
Učí láske, zvady merí,
srdcia plní pokojom.
Len či nájde tu dosť viery?
Či tu bude vo svojom?

Bača:

Čo to čujem? Hora spieva,
či to zvonce zvonili?
Pastier, čo sa vlka nebál
býval som vždy zmužilý.
Ale teraz – toľká žiara
a tajomný čísi hlas.
Čo ak mi dnes život skára;
abo prišiel súdu čas?

Roľník:

Hlasy z neba vravia ku mne.
Čudná to vec na poli.
Keby priali hojnosť v humne,
rád by som im povolil.
Oznamujú Spasiteľa.
Nuž, keď prišiel, dobre tak.
Nech požehná žitka veľa.
A ja Mu dám – za päták.

Baník:

Vôkol mňa je hlboká tma,
záľaha uhlia a skál.
Anjela zvesť však našla ma,
akoby tu v bani stál.
Ďakujem ti, posol Boží,
prichádzaš až do hlbín,
by si v dušu nádej vložil,
prosbu v tiesni vyplnil.
Ochraňuj ma, Pane Kriste,
Aj tých, čo so mnou sú tu.
Veď si z lásky prišiel iste
na svet hriešny v noc svätú!

Robotník: Z neba hlasy, svetlá, piesne?
Nechcem počuť takú reč.
Iba musím robiť presne,
od tajomstiev radšej preč!
Stroje, práca za odmenu,
to je môj svet každý deň.
Len či ozaj nemá cenu
zvesť, čo práve počujem?
Starenka: Ach, vitajže, Spasiteľu!
Vďaka Ti, ó, Otče náš!
Stará som, no obeť vrelú
srdca môjho tu, hľa, máš!
Za tú radosť, dar vianočný,
za príchod môjho Pána
ďakovať Ti chcem deň po dni,
veď nie som viacej sama.
Si mi pomocou v slabosti,
útechou v biednom žiali,
Ježiši – Ty kráľ večnosti,
raz budem s Tebou v raji.
Lekár:

Z oblohy sa žiara leje.
“Pán sa zrodil!” – zneje hlas.
Vraj Boží Syn! Ale kde je?
Pomoc by sa zišla raz.
Chorých liečiť, vracať zdravie –
sám na to vždy nestačím.
Hoc´ som lekár, všetko neviem.

Pacient:

Vie pomôcť On? Ako, čím?!
Prišiel si, Pane Ježiši,
Zavítal si medzi nás.
Tvoj dych aj bolesť utíši.
Zostaň pri mne v tento čas.
Keď ma nemoc trápi, súži,
zmietam sa jak v bludisku.
Keď po Tebe srdce túži,
buď mi, prosím, na blízku!

Anjeliček: Klop. Klop deťom na srdiečka,
ťuk, ťuk všetkým na dvere,
tam, kde z lásky horí sviečka,
anjelik sa vyberie.
Nesiem dary z Božej slávy
i darčeky pre radosť.
Pán Ježiš, ten darca pravý
Má pre všetkých dosť a dosť.
Synček:

Anjelik už tuším ťuká,
jeho zvonček cingoce.
Iste vie, že v izbe dnuká
dieťa čaká Vianoce.
Ježiško k nám prišiel, vravíš?
Anjeliček, ďakujem!
A na Jeho príchod si vinš,
aj srdiečko hotujem.

Dcérka:

Vitaj, milý náš Ježiško,
Vitaj, Boží synáčik!
Prichádzaš na svet tak tíško,
vo svete sám - inakší.
Tvoje dary nie sú veci,
preto toľkí neznajú,
že u Teba nájdu všetci
pokoj, šťastie, nádeju.

Otec:

Večnosť, radosť, nádej milá,
To sú slová prekrásne.
Dôležitá je však sila
a schopnosti priekazné.
Kdeže by sa človek podel
zahľadený do neba!
Zlý na zemi máva údel,
kto zabúda na seba.
Preto, drahé deti moje,
Plňte si povinnosti!
Tak vám Boh požehná zdroje
úspechov i hojnosti.

Mama:

Nie tak, otec, to je mýlka!
Modliť sa i pracovať!
Pre vieru musí byť chvíľka,
ak si ju chceš zachovať.
Škoda len, že nemám času:
Varím, riadim, nákupy,
keď len trošku zmením trasu,
práca sa hneď nakopí.
Avšak veľký sviatok je dnes:
Narodil sa Kristus Pán.
K Jeho pocte srdce priniesť
ponáhľam sa v svätý chrám.

Anjel:

Tak Boh miloval ten svet náš,
že mu svojho Syna dal.
Hľa, k nám sklonil sa Mesiáš,
aby už nik nestrádal.
Prečo by ste neverili?
Čohože sa bojíte? Radujte sa vzácnej chvíli,
domov si Ho pozvite!
Daniela Horínková

