
                       Zvonkohra 
 

 

Rozprávač: Bim bam bom, bim bam bom - zvonov hlas 

  do chrámov, za svetlom volá nás 

  v jasavej zvonivej radosti 

  k jasličkám dieťatka za hostí. 

 

1. zvonček: Zvoním, volám: cin, cin, cin, 

  narodil sa Boží Syn. 

  V maštaľke Ho povila 

  Mária, matka spanilá. 

  Onej noci v Betleheme 

  obdaril Boh deti Zeme. 

  Z lásky sa k nám sklonil z neba, 

  pozýva mňa, zve i teba. 

  Poďte k Nemu, poďte všetci,  

  dejú sa tam divné veci. 

 

2. zvonček: Cingilingi zvestujem, 

  nech sa teší celá Zem. 

  Pán Boh nám dal Spasiteľa, 

  Jeho hviezda zažiarila 

  nad vrchmi a domami. 

  Nech len svieti nad nami 

  a rozháňa temnotu, 

  srdcia budí k životu! 

 

3. zvonček: Ceng, ceng, milo cengocem, 

  moje srdce zvučí, 

  prinášam vám Vianoce 

  z betlehemských lúčin. 

  Nebesá sa otvorili, 

  anjeli spievajú krásne, 

  k pastierom bdiacim na poli 

  zlietajú ľúbezné piesne. 

 

4.zvonček: Bim bam mocne vyzváňam,  

  hlásam svetu noviny, 

  Kristus narodil sa nám, 

  Vykupiteľ jediný. 

 

  Meno dostal od anjela: 

  Ježiš - Boh nám spásou je. 

  Biedna maštaľ - ovca biela, 

  prvý Jeho plač čuje. 

        

5. zvon: Slávnostne zvoním: bom, bom, bom, 

  na púti cudzím mudrcom.    

  Nádherné majú odevy,  

  idú sa klaňať Pánovi.    

         



   

                       Prišli sem veľmi zďaleka,   

  hľadajú princa - chlapčeka,     

  čo bude väčší než sú králi,    

  vraj z oblohy to vyčítali.    

 

  No, nenašli Ho v hlavnom meste,  

  kde sídli vládca Herodes. 

  Do Betlehema im na ceste 

  svietila jasná hviezda dnes. 

 

  Priniesli Mu vzácne dary: 

  kadidlo, zlato, vonnú masť, 

  by milosť na Jeho tvári 

  začala pre ľud kvitnúť, rásť. 

 

6. zvonček: Cing, cing, cingám pre vás, deti, 

  v ústrety vám srdce letí, 

  volá plné čistej lásky: 

  Nalaďte si nežné hlásky, 

  poďte rýchlo k Ježišovi, 

  zaspievajte Mu žalm nový! 

  Nech Ho víta pieseň vaša, 

  nad jasličkami sa vznáša. 

 

  Veď On z neba stúpil dolu, 

  tak naplnil Božiu vôľu, 

  aby ste s Ním, Bohu milí, 

  v pokoji a láske žili. 

 

7. zvon: Môj hlas krajom rozlieha sa   

  z výšky chrámu veže, 

  vianočné posolstvo hlása   

  ako rosa svieže:    

  To pre vás prišiel Kristus Pán,   

  On duše hriechom zmorené 

  chce poobmývať láskou sám,    

  by zažiarili blažene     

  očami - ako sniežik čisté,  

  zmierené v Jeho blízkosti.    

  A dokáže to, celkom iste. 

  Len príďte, nech vás pohostí. 

    

Rozprávač: 

  Zvonkohra - sladký zvonov hlas, 

  sťa potok spieva, žblnkoce, 

  k Slovu života volá nás 

  tak ako každé Vianoce.      

 

                                                Daniela Horínková 

 


