
1. NECH TEN CHRÁM 

1. Nech ten chrám zaplaví  

svetlo sviec jagavé 

nech nám z úst znejú  

zvolania jasavé. 

Nech ten chrám naplní  

zástup sŕdc veselých, 

mužov, žien, detí, 

 nech jasá svet celý. 

R:/: Lebo Pán je živý,  

lebo Pán je živý, 

žije v nás, žije v nás.:/ 

2. ZÍDENÍ AKO RODINA  

Zídení ako rodina  

sme spolu pred tebou. 

Jednotní, spievame zo srdca  

Kráľovi kráľov. 

Nech znie: Abba, Otče,  

vzácny si pre nás 

Nech znie: Abba, Otče, 

sväté meno máš 

3. POĎ A VZDAJ 

1. /: Poď a vzdaj vďaku Pánu 

má Ťa rád. :/ 

R: Keď si sám, keď nemáš čas,  

Pán ho má pre nás vždy a zas, 

ó Pane buď vždy s nami. 

2. /: Nalám chlieb  

všetkým ľuďom ako On. :/ 

3. /: Rozdávaj víno  

lásky ako On. :/ 

4. PRICHÁDZAME  

K TEBE, PANE 

R: /:Prichádzame k tebe, Pane, 

so srdcom plným radosti 

a spoločne ti chceme 

poďakovať.:/ 

1. Za dni, ktoré nám dávaš,  

Ti ďakujeme. 

Za všetky plody zeme,  

Ti ďakujeme. 

A tiež za prácu, za radosti života, 

Ti ďakujeme. 

2. Za všetky tvoje slová,  

Ti ďakujeme. 

Lebo si nám dal život,  

Ti ďakujeme. 

A tiež za Cirkev, ktorá nás spája, 

Ti ďakujeme. 

5. PRISTÚPME,  

CHVÁĽME HO 

1. Pristúpme, chváľme ho,  

to je Syn Boží a lásky dar. 

On život svoj dal rád nám, 

zamiloval si nás. 

Nech zvučí pieseň chvál,  

ako obetu ti skladáme. 

Tú radosť nemôže dať nik,  

ktorú ty dávaš nám. 

R: /:Pristúpme, chváľme ho,  

slávme ho, On je Kráľov Kráľ.  

Piesňou chvály zvelebujme ho:/ 

6. DNES PRED TVÁROU 

PÁNA 

1. /:Dnes pred tvárou Pána  

pokorme sa:/ 

Pán sám povýši nás, 

Jeho je vesmír a čas, Pán sám 

povýši nás. 

2. /:Oslavujme Pána  

po všetky dni:/ 

Pán sám… 

3. /: Všetky svoje bôle  

oddajme mu:/ 

Pán sám poteší nás, jeho je… 

4. /: Zaspievajme  

Pánovi ešte raz:/ 

Pán sám… 

7. VŠADE TAM, KDE SÚ 

Všade tam, kde sú ľudia zídení 

v mene Ježiš v láske zjednotení. 

Práve tam, Boh zasľúbil, 

že bude prítomný. 

Dnes viem, že náš Boh je 

na tomto mieste prítomný. 

R: /: Privítajme Pána v tomto 

chráme, 

nech ho Božia sláva naplní, 

svojmu Bohu spievame a hráme 

pieseň spasených. :/ 

8. MÔJMU BOHU 

Môjmu Bohu, Kráľovi,  

budem spievať a hrať  

teraz i naveky vekov. Amen. 

Aleluja, aleluja, aleluja. Amen 

9. TOTO SÚ DNI ELIÁŠA 

1. Toto sú dni Eliáša, 

keď preniká svet Pánov hlas 

a toto sú dni,  

keď Tvoj sluha Mojžiš 

obnovil zákon Tvoj zas. 

A hoci sú dni veľkej skúšky, 

keď hlad, temno 

vzpiera sa v nás, 

sme stále tým hlasom 

na púšti kričiac: 

„Tak priprav sa –  

prichádza Pán!“ 

R: Hľa vchádza Pán 

na oblakoch k nám, 

ako slnka jas, poľnica už znie, 

zdvihni hlas je tu milostivý čas, 

zo Siona spása príde k nám. 

2. To je čas Ezechiela,  

keď kosti suché oživnú, 

a toto je čas, keď Tvoj  

sluha Dávid, 

zaspieval pieseň novú. 

To je čas Pánovej žatvy,  

keď obilie čaká na nás, 

a my sme tí pozvaní  

Jemu slúžiť a ohlásiť,  

čo zveril nám. 



10. TVOJ ĽUD 

1. /:Tvoj ľud dnes  

sa s láskou schádza, Bože náš:/ 

/:K tebe kráčame, lebo ty si 

dobrotivý, k tebe kráčame, 

ty Pán a Otec náš.:/ 

2./:Aj ja chcem tu v úcte stáť, 

môj Boh a Pán:/ 

/:Svojim blížnym a tebe slúžiť  

zo všetkých síl, 

plný nádeje ti šepkať, 

Otče náš.:/ 

11. POĎ TERAZ JE ČAS 

Poď, teraz je čas vzdať chválu.  

Poď, srdce svoje mu s láskou daj. 

Poď taký, aký si, chváľ ho. 

Poď, predstúp pred Kráľa, 

prijme ťa. Tak poď! 

Každý jazyk v ten deň vyzná: 

Ty si Pán.  

Každý ti raz úctu vzdá.  

Tým, čo teraz s láskou Ťa 

hľadajú, Ty poklad vzácny dáš. 

12. ŽALM 131 

1. Pane, moje srdce  

sa nevystatuje,  

moje oči nehľadia povýšene.  

Neženiem sa za veľkými vecami 

ani za divmi nedosiahnuteľnými. 

R: /:Ako nasýtené dieťa 

v matkinom náručí,  

ako nasýtené dieťa,  

tak je moja duša vo mne:/ 

2. Ale ja som svoju dušu  

upokojil a utíšil.  

Dúfaj Izrael v Pána  

odteraz až naveky. 

13. ŽALM 126 

1. Keď Pán privádzal  

späť sionských zajatcov, 

boli sme ako vo snách.  

Ústa sme mali plné radosti  

a jazyk plný plesania. 

R: Veľké veci urobil s nami Pán 

a máme z toho radosť,  

veľké veci urobil s nami Pán.  

2. Vtedy sa hovorilo  

medzi pohanmi: 

„Veľké veci urobil s nimi Pán.“ 

Veľké veci urobil s nami Pán 

a máme z toho radosť.  

3. Zmeň Pane naše zajatie 

ako potoky na juhu krajiny.  

Tí, čo sejú v slzách,  

s jasotom budú žať. 

4. Keď odchádzali,  

idúcky plakali 

a osivo niesli na siatie 

no keď sa vrátia,  

vrátia s s jasotom 

a svoje snopy prinesú. 

14. ŽALM 116 

1. Dôveroval som, aj keď som 

povedal, som veľmi pokorený.  

V rozrušení som vyriekol,  

všetci ľudia klamú.  

2. Čím sa odvďačím Pánovi,  

za všetko čo mi dal? 

Vezmem kalich spásy,  

budem vzývať meno Pánovo. 

3. Pánovi splním svoje sľuby  

pred všetkým jeho ľudom.  

V Pánových očiach má veľkú 

cenu smrť jeho svätých. 

R: Pane som Tvoj sluha  

a syn Tvojej služobnice.  

Ty si mi putá rozviazal,  

obetu chvály Ti prinesiem  

a budem vzývať meno Tvoje,  

Najvyšší. 

4. Pánovi splním svoje sľuby  

pred všetkým jeho ľudom,  

v nádvoriach domu Pánovho, 

v tebe, Jeruzalem.  

15. ŽALM 121 

1. Svoj zrak upieram na vrchy,  

príde mi odtiaľ pomoc? 

Pomoc mi príde od Pána,  

ktorý stvoril nebo i zem. 

R: Pán ťa stráži,  

Pán je tvoja záštita. 

Za dňa ťa slnko nezraní,  

ani mesiac za noci. 

2. Nedovolí, aby sa tvoja  

noha zachvela,  

ten, čo ťa stráži nezdriemne. 

Nedrieme, veru ani nespí,  

ten, čo stráži Izraela. 

3. Pán ťa bude chrániť  

od všetkého zlého,  

Pán ti bude chrániť život. 

Pán bude chrániť tvoj odchod  

i príchod odteraz až naveky. 

16. ŽALM 23 

R:/:Pán je môj Pastier,  

nič mi nechýba: pasie ma  

na zelených pašienkach.  

Vodí ma k tichým vodám,  

dušu mi osviežuje. Vodí ma  

po správnych chodníkoch, 

verný svojmu menu:/ 

1. I keby som mal ísť  

tmavou dolinou,  

nebudem sa báť zlého.  

Tvoj prút a Tvoja palica,  

tie sú mi útechou. 

2. Prestieraš mi stôl,  

pred očami mojich protivníkov. 

Leješ mi olej na hlavu a kalich  

až po okraj napĺňaš. 

3. Dobrota a milosť budú  

ma sprevádzať po všetky dni 

môjho života. A budem bývať  

v dome Pánovom,  

mnoho a mnoho dní.  



17. ŽALM 139 

1. Kam môžem ujsť Pane  

pred Tvojim Duchom,  

kam utiecť pred Tvojou tvárou. 

Ak vstúpim do neba do podsvetia, 

počujem volať Ťa kráľom. 

R: /: Chválim Ťa Pane môj,  

za všetky Tvoje diela, 

obdivuhodné vždy sú,  

a veľmi dobre to viem :/ 

2. Na šírom mori dnes plavím  

sa sám, myslím si unikol som.  

Azda ma tma skryje, zahalí noc, 

Tebe však tma je svetlom. 

3. Pane, Ty skúmaš ma a vieš  

všetko, poznáš ma z lona matky.  

Utkaný v hlbinách zeme som bol, 

za takýto čas krátky. 

4. Bože môj skúmaj ma moje  

srdce, všímaj si moje cesty.  

Pozri sa či nejdem bludným  

smerom a veď ma do večnosti. 

18. PANE MÁLO MÁM  

ŤA RÁD 

Pane, málo mám Ťa rád,  

sklamal som Ťa toľko krát. 

Preto chcem Ti dať  

niečo na oltár.  

/: Tak prijmi aj to málo  

čo my máme, 

no s vďakou Ti všetko dáme, 

aj svoj život. :/ 

19. BOŽE DOBRÝ,  

OTČE LÁSKAVÝ 

Bože dobrý, Otče láskavý,   

prinášame Ti tieto dary. 

Chlieb, ktorým si nás obdaril, 

víno i život oddaný. 

                            - i život oddaný 

Prijmi od nás tieto dary  

                 (od nás tieto dary, tak) 

Prijmi od nás život celý  

                (od nás život celý, tak) 

Prijmi život plný snahy  

                       (život plný snahy) 

ú Ten život veselý. 

Bože dobrý... 

Plný lásky a viery, 

plný, plný nádejí. 

20. CHLIEB TI A VÍNO    

R: /:Chlieb Ti a víno prinášame   

prijmi tie dary prosíme.:/ 

1. Mám prázdne ruky, Pane,   

že skutkom som ich nenaplnil,   

mám ťažké nohy, Pane,   

k blížnemu som sa nepriblížil. 

2.Mám nemé ústa, Pane,   

veď súcit svoj som nevyslovil,   

mám choré oči, Pane,   

pred biednym som ich 

neotvoril. 

3. Mám v srdci bolesť, Pane,   

že som ťa v blížnych neobjavil,   

mám veľkú túžbu Pane,   

bys´ láskou srdcia nám naplnil. 

21. CHLIEB, KTORÝ SA  

PREMIEŇA    

1. Chlieb, ktorý sa premieňa  

v Pánovo telo, z mnohých zrniek 

pšeničných pochádza. 

Víno, čo sa Krvou Ježišovou  

stalo, z mnohých kvapiek 

hroznových sa zlialo. 

R: Jak ten chlieb, čo spojil zlaté  

klásky, nech nás všetkých spojí  

sila jeho lásky. Ako kalich,  

ktorý objal kvapky vína, 

tak aj Cirkev svätá nás objíma.  

2. Dobrý pastier priveď  

do svojho ovčinca  

stratené ovečky, ktoré hynú. 

Zjednoť Cirkev svoju,  

aby sme tvorili  

v láske tvojej jedinú rodinu. 

3. Na ramená svoje vezmi,  

dobrý Pane, tých, čo s nami ísť  

už nedokážu. A nech zjednotenia  

všetkých div sa stane, vrúcne 

prosme: vyslyš prosbu našu. 

22. NESIEME PANE  

CHLIEB A VÍNO 

Nesieme Pane chlieb a víno, 

nesieme celý život náš, 

nesieme Pane chlieb a víno, 

a hľadáme Tvoju tvár,  

Tvoju tvár, Tvoju svätú tvár.  

23. DOBROREČÍME TI 

   BOŽE 

1. Dobrorečíme Ti  

Bože, Pane svetov, 

že sme z Tvojej štedrosti  

prijali tento chlieb.  

Obetujeme ho Tebe,  

ako plod zeme  

a práce našich rúk, 

aby sa nám stal chlebom života. 

R: /: Zvelebený Boh, zvelebený  

Boh, zvelebený Boh, naveky. :/ 

2. Dobrorečíme Ti,  

Bože Pane svetov, 

že sme z Tvojej štedrosti  

prijali toto víno.  

Obetujeme ho Tebe, 

ako plod viniča  

a práce našich rúk, 

aby sa nám stalo  

duchovným nápojom. 

24. PRIJMI, PANE, OBETU 

1. Prijmi, Pane, obetu,  

ktorú Ti tu skladám, 

naše malé snaženia,  

v ktorých veľkosť hľadám. 

2. Verím, Pane, že si tu,  

každý deň a všade,  

všetky naše tajomstvá  

nech sú v tvojej sláve. 

R: Všetkým nám  

raz si dal zákon tvojej lásky, 

všetkých nás máš nás rád,  

nech Ti spieva každý. 



25. PROSÍM, PREMEŇ MA 

1. Spolu s vínom a chlebom 

prinášam Ti, Pane, seba.  

Spolu s vínom a chlebom 

túžim premeniť sa v Teba.  

R: Chcem sa dívať na svet  

Tvojimi očami a ľuďom  

priniesť Ťa svojimi rukami, 

ó premeň ma, prosím premeň ma,  

srdce láskou spáľ,  

veď ma milosťou, 

 životom neistým. 

Ty nádej dávaš nám, stačí vnímať  

denne hlas, čo jediný povedie nás. 

2. Keď sa víno s chlebom 

premení na Tvoje Telo, 

zrakom viery Ťa vidím:  

svoju lásku dávaš vrelo. 

26. PRIJMI TIETO  

   NAŠE DARY    

1. Prijmi tieto naše dary, Pane, 

ukry sa vo víne a chlebe. 

Nech sa naša túžba  

skutkom stane, tieto dary  

nesieme z lásky ku Tebe. 

2. Táto obeť je obeťou mladých, 

ktorí chcú svoj život obnoviť. 

Podľa Tvojich príkazov vždy  

chcú žiť, nikto, Pane, 

nemôže Teba nahradiť. 

27. ZO VŠETKÉHO  

  ČO MÁME 

1. Zo všetkého čo máme, 

odteraz nám nepatrí nič   

prinášame plody Zeme,  

ktoré Ty rozmnožíš. 

Tu sú naše ruky,  

použi ich pre svoj plán, 

aby si svetu vždy dával chlieb, 

ktorý darúvaš nám. 

R1: Len kvapku malú si  

vložil do mojich rúk, 

len kvapku malú  

si teraz pýtaš späť   á....   

Táto kvapka v tvojich rukách 

sa na hojný dážď zmení,   

čo celú zem zúrodní.    

R2: Kvapky z našich rúk,  

premenené na dážď   

plodnou vlahou budú  

pre náš budúci svet   á...   

Vtedy zem pre nás pripraví,  

noví sviatok chleba,   

ktorý všetky národy nasýti.    

2. Cestám vtedy vietor  

diaľky náhle otvorí,   

obilím prejde a preto  

do vône nás ponorí.   

Láska vtedy právom  

celú žatvu rozdelí   

Zázrak lámania chleba  

znova celý svet uvidí. 

28. JE TO KRV 

1. Je to Krv čistá, svätá, 

Krv Tvoja, čo život nám dá. 

Je to Krv, čo očistí 

ako sneh  

belších nás učiní, posvätí. 

Je to Tvoja Krv svätá, predivná, 

môj Ježiš si seba za nás dal. 

2. Je to Krv, mocná, svätá, 

Krv Tvoja, čo víťazstvo má. 

Je to Krv, Krv Kristova, 

ktorej moc  

nám zlým sa skrýva, víťazí. 

Je to tvoja Krv mocná, predivná, 

/: môj Ježiš, si seba za nás dal. :/ 

29. JEŽIŠ MÔJ  

1. Ježiš môj pred tvojou stojím 

obetou, stal si sa bláznom,  

zomrieť si šiel. Mnohokrát,  

ja žasnem ako máš nás rád  

/: a stojím tu dnes ešte raz. :/ 

R: /:A znova hľadím na kríž, 

kde si svoj život dal, 

som pokorený láskou  

srdce zlomené mám. 

Znova ďakujem ti, 

ďakujem svoj život ti dám:/ 

2. Najvyšší si teraz Ježiš na nebi,  

Nebeský vládca, raz budem tam  

stáť. Teraz však, ja žasnem  

ako máš ma rád  

/: a chválu ti vzdám ešte raz. :/ 

30. KAŽDÝ DEŇ JE  

   VEĽKÝ DAR 

1.Každý deň je veľký dar,   

každý deň, dar k obeti,   

o Tvojej láske Pane rozjímam,   

ktorá všetko dobré posvätí.   

Deň prináša radosti,   

ale aj smútok, trápenie,   

keď všetko s Pánom prežívam,   

pripájam sa k jeho obeti.   

R: Pridajme všetci na oltár   

k vínu a chlebu ten svoj dar,  

každú snahu príkorie,   

ale aj to čo poteší.   

Premieňaš tajomne tento chlieb, 

víno a vchádzaš doňho sám,   

spoj nás v jedno Pane náš,   

spoj nás v svätej obeti.  

2. Každý deň je veľký dar 

každý deň, dar k obeti, 

o Tvojej láske Pane rozjímam, 

ktorá všetko dobré posvätí. 

Nič nie je samé od seba, 

ako víno tak aj chlieb, 

všetko máme od Teba, 

za všetko Bože ďakujem 



31. OBETA SRDCA 

1. Túžim priniesť na oltár,  

život, čo v sebe mám,  

Tvojou láskou zlomený  

chcem Ťa chváliť môj Pán. 

Chcem Ti vydať práve dnes,  

každú časť života. 

Viem, že príjimeš každý dar  

zlomeného srdca. 

R: Povedz, čo ti smiem dať,  

čo priniesť ti smiem. 

si môj láskavý Kráľ,  

ja len miznúci tieň. 

Ježiš viac nemám slov,  

pieseň doznieva tiež. 

Aj keď nehodný som,  

chcem Ti niečo priniesť, 

možno len tichý plač,  

len bolesť, čo mám. 

Svoju hĺbku srdca Ti dám,  

môj láskavý Pán. 

2. Kvôli Tebe dýchať smiem,  

môj dlh splatil si sám, 

život svoj si za môj dal  

bol to víťazný plán, 

sňal si hanbu z mojich pliec,  

bol to posledný boj. 

Otvoril si bránu nebies,  

dnes som iba Tvoj! 

32. DÁVAM VŠETKO  

  ČO MÁM 

1. Chcel by som Ti dať,  

to čo v srdci mám. 

Dávam na oltár, k Tvojím nohám 

kráľov Kráľ.  

Dnes kladiem svoje sny,  

ja sa zriekam svojich práv,  

už nechcem pyšný stáť,  

chcem nový život mať.  

R: /: A dávam všetko,  

to čo mám, Tebe Kráľ:/ 

2. Keď túto pieseň hrám,  

pod krížom stojím sám,  

a všetky bohatstvá  

za smeti pokladám.  

Chcem poznať Teba Kráľ,  

slávu mena, ktoré máš,  

tá radosť nekončí,  

aj keď s Tebou trpieť mám.  

33. PANE SOM TAK VEĽMI  

   RÁD 

Pane som tak veľmi rád, 

život s tebou som už skúsil. 

Tak Ti spievam pieseň chvál, 

spoznať Teba vždy som túžil. 

Z nebies zostúpil si k nám  

na túto zem, tu na kríži  

musels mrieť za môj hriech, 

kríž pred hrobom v krvi stál,  

z hrobu Otec si ťa vzal,  

tak Ti spievam pieseň chvál. 

34. TERAZ POKLOŇME SA  

   PRED KRÁĽOM 

/: Teraz pokloňme sa  

pred kráľom, kľaknime  

pred naším Stvoriteľom :/ 

Veď On je náš Boh  

a my sme ovce pastvín jeho,  

stádom, ktoré sám vodí,  

rukou svojou, Boh nás vodí. 

35. VYVYŠUJEM TEBA, 

    PANE 

Vyvyšujem Teba, Pane, 

 nad týmto dňom. 

Vyvyšujem Teba, Pane,  

nad každým človekom. 

Vyvyšujem Teba, Pane,  

nad všetkým, čo stvorené je. 

Vyvyšujem Teba, Pane,  

nad svojím životom. 

/: Vyvyšujem Tvoje meno  

nad každé meno. :/4x 

36. TY SI PANE STÁLE  

  PRI MNE 

Ty si, Pane, stále pri mne,  

ja Ťa však necítim. Ty sa mi 

ukazuješ, ja Ťa však nevidím. 

Moje zatvrdlivé srdce nepustí  

Ťa k sebe, moje oči od mamony  

sú zaslepené. 

Daj mi dole závoj z očí,  

by som Ťa uvidel a za Tebou, 

ó, môj Pane, vždy rád som šiel. 

37. NECH DOBRÝ PÁN 

1. /: Nech dobrý Pán  

je stále s nami, 

všetko zlé nech premáha, 

pokoj, lásku, našim srdciam  

rozdáva. :/ 

R: /: S láskou, ó, s láskou  

Pán Ježiš sám prichádza. :/ 

2. Do ríše tmy a temných nocí 

prichádza a svieti nám,  

kde bol plač, 

tam slzy smútku zotrie nám. 

Nech dobrý Pán je stále s nami, 

všetko zlé nech premáha, medzi 

nami mier a lásku rozdáva. 

38. STRETOL MA DNES 

   PÁN 

Stretol ma dnes Pán 

a novú radosť mi do srdca vlial, 

z tej radosti chcem 

spievať a tlieskať Pánovi. 

Tak všetci spolu chváľme Ho, 

za to, že drží nás v náručí. 

39. PÁN JE KRÁĽ 

Pán je Kráľ a vládca čias, 

Pánov trón je večný. 

Stále stáť bude Pánov chrám, 

Pánov chrám bezpečný. 

Chválim zákon,  

stály lásky chrám, 

zákon Pána, ožíva kvôli nám. 



40. LEN NÁŠ PÁN    

1. Čas jak vietor sa rúti,  

dnešný doniesol deň.   

Pýtaš, pýtaš sa stále,  

či je to fakt a či sen.   

Koľko krát si už padol  

a koľko krát zase vstal.   

Nikdy však nesmieš sa vzdávať,  

nech cestou vedie ťa Pán. 

R: Len náš Pán, len náš Pán,  

len náš Pán ti to všetko dal   

len náš Pán, len náš Pán,  

len náš Pán vždy za tebou stál 

Tak stále sa smej, 

že môžeš si spievať,   

tak stále sa smej,  

že má ťa tak rád.   

Ten náš Pán, veľa lásky ti dal, 

ten náš Pán. 

2. Veď prídu zas pokušenia,  

keď dušu obchádza tieň,   

viera ti nech v srdci kvitne,  

nech láska napĺňa deň.   

Pán však kroky ti vedie,  

tak neboj sa nie je to sen.   

Nikdy však nesmieš sa vzdávať,  

stačí si zaspievať len. 

41. BLÍZKOSŤ TVOJEJ  

   TVÁRE 

Blízkosť Tvojej tváre  

ma naplňuje radosťou,  

vrcholom radosti je byť s Tebou. 

42. VĎAKA JEŽIŠ  

Vďaka  Ježiš ,vďaka  

za dnešný deň, vďaka Ježiš, 

s Tebou prežiť ho chcem, 

vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš, 

volám Abba, Abba Otče, 

volám Abba, Abba Otče. 

43. BOŽIA LÁSKA JE TAK  

   KRÁSNA    

1. Božia láska je tak krásna   

a toľkí pred ňou unikajú.   

Božia láska je tak krásna,   

že nič nie je nad jej moc.    

R: Keby sme sa ponorili    

všetci do lásky Kristovej,   

bol by celkom inakší svet,   

všetky naše bôle by sa  

dali ľahšie niesť.    

2. Božia láska je tak krásna   

pochop, že nás tak miloval,   

že nám svojho Syna poslal   

a v Ňom nám spásu dal.    

3. Božia láska je tak krásna   

už poznám cenu Golgoty,   

že Ježiš zomrel pre môj hriech   

a večný život zvíťazil.   

4. Božia láska je tak krásna   

pochop, že nás tak miloval, 

Matku Máriu, že nám poslal, 

keď Ho najväčší bôľ spaľoval. 

44. JE KRÁSNE   

1. Je krásne ísť a rozdať viac  

než káže zvyk a v dávaní sa tešiť, 

dávať kým nik nevidí. 

Ráno vstať a vidieť úsmev 

v tvári brata, nájsť ho tam  

aj večer skrášlený,  

keď cez deň trápenie ho očistí.    

R: Hej Bohu vďaka nech znie.   

Hej Bohu vďaka, že prišiel   

k nám nie je to zlé.    

2. Je krásne hlásať všetko,  

čím sa náš Boh blysol z lásky  

k nám a že ju stále k nám a  

k svetu má. 

Dá sa zvládnuť život,  

dá sa znášať bolesť s nádejou,   

že zbierka prísľubov, čo nechal   

v písme Pán, je pravdivá. 

45. ZVELEBUJTE PÁNA 

Zvelebujte Pána, 

ľudské srdcia, ako zvony 

padni na kolená 

pred ním človek ubiedený. 

On osuší tvoje slzy, 

v trápení ťa neopustí, 

u jeho nôh padni v prach, 

lebo je Boh všemohúci. 

Nemá hraníc jeho múdrosť, 

svätý, svätý, plný lásky. 

Spievaj Pánu zem, vzdávaj 

Pánu, chválu, všetko s nami 

46. TEBE PATRÍ CHVÁLA 

1. Tebe patrí chvála a sláva, 

pozdvihnime svoje ruky, 

a slávme sväté  meno. 

R1: Lebo Ty si Pán,  

veľké veci robíš nám, 

/: nikto nie je ako Ty :/ 

2. Spievame Ti s láskou  

a úctou, máme srdcia  

plné vďaky za to,  

že sme Tvoje deti. 

R2: Ty si mocný,  

Tvoja ruka presvätá, 

/: k Tebe nik nedosiahne :/ 

3. Chceme Ti vždy slúžiť  

a hlásať, že si nám dal  

svojho syna, ktorý  

naše hriechy sníma. 

47. BOŽE, OTČE,  

     TERAZ VIDÍM 

Bože, Otče, teraz vidím,  

aký som bol slepý, 

Ty však si môj Otec láskyplný, 

starostlivý Pán. 

Teraz som Tvoj syn prijatý, 

patrím medzi Tvoje deti. 

Samotu viac nepoznám,  

veď Boha Otca pri sebe mám. 

/: Budem spievať chvály, 

budem spievať chvály, 

budem spievať chvály,  

kým život mám. :/ 



48. JE STÁLE PRÍTOMNÁ 

Je stále prítomná Tvoja láska. 

Radostne spievame  

o Tvojej sláve. 

/: Nech pieseň zazvoní  

v každej chvíli, Teba chválim, 

Pane môj, ako najlepšie viem. :/  

49. TISÍCE DNÍ 

1. Život mi núka tisíce dní, 

môžem ich zvládnuť,  

taktiež premárniť. Pohľadom  

k sebe si pokazím zrak, 

ľudia chcú pomoc,  

tak sa musím dívať tam. 

2. Niekomu verím a niekomu nie, 

ty veríš všetkým, je to záhadne. 

Toho, čo sklame, odsúvam preč, 

ty si ho všimneš, ruku ponúkneš,  

učíš ma žiť. 

R: Chvála buď na nebi,  

chvála aj na zemi, 

veď mocný Pán  

každú slabosť odpustí. 

3. Len ten, čo už klesol  

a ochutnal pád, pochopí toho,  

čo nemá síl vstať. Spása je skrytá 

v úryvkoch dní, nemôžem čakať, 

musím využiť aj tento deň. 

50. BOH JE LÁSKA 

Boh je láska a zákon lásky 

nám On dal, miluj blížneho  

tak ako seba, vraví Ježiš nám. 

51. IMANUEL 

1. Boh je stále medzi nami,  

je stále blízko nás, 

pozná všetky Tvoje rany,  

pred Ním sa neschováš. 

Boh je práve blízko pri nás,  

môžeš až k Nemu prísť, 

chce obmyť to, čo skrývaš,  

báť sa už nemusíš.  

R: Imanuel, je blízko nás,  

Imanuel, dotkni sa nás, 

Imanuel, nemáme síl,  

Imanuel, Ty musíš prísť. 

2. Ty si teraz medzi nami,  

si blízko znavených, 

poznáš všetky naše rany,  

pred Tebou niet kam ísť. 

Ty si práve blízko pri mne,  

tu končím pred Tebou, 

nech Tvoj Duch vanie ku mne,  

už viacej nemám slov.  

52. JEŽIŠ, TY SI SKALOU 

/: Ježiš, Ty si skalou :/  

/: Ty si mojím spasením :/ 

/: V Teba dúfam :/  

/: Mojim štítom si :/ 

R: /: A – le – lu – ja,  

mojim štítom si :/  

/: Ježiš, Ty si Pánom :/ 

/: nikdy ma neopustíš :/ 

/: Ty si verný :/ /: dôverujem Ti :/ 

53. EL ŠADAJ 

R: El šadaj, el šadaj,  

el eliona adonaj. 

Večné meno Pane máš,  

ku nám v sláve prichádzaš. 

El šadaj, el šadaj,  

el eliona adonaj, 

od vekov až naveky, el šadaj. 

1.Viem, že Ty si syna dal,  

On hriechy na kríži sňal, 

obetu dal za nás sám,  

život večný je náš Pán. 

Ty si Pán Boh, ktorý vie,  

poznáš srdce úprimné, 

z pút našich oslobodíš nás. 

2. To, čo Otec zasľúbil,  

v Synovi sám naplnil,  

nikto z ľudí netuší,  

že sa Mesiáš zjavil. 

Veľká je moc Pánova,  

veľká láska Kristova, 

dokonané je pre nás,  

dokonané je pre nás. 

54.  SKÚSTE A  

  PRESVEDČTE SA... 

/: Skúste a presvedčte sa, 

aký dobrý je Pán. :/ 

Už sme sa presvedčili... 

Stále sa presviedčame... 

Ešte sa presvedčíme... 

Aj vy sa presvedčíte... 

Skúsme a presvedčme sa... 

55. MOJA MÚDROSŤ 

Moja múdrosť a moja nádej, 

moja pieseň je Pán, 

On je Boh a Spasiteľ náš, 

tak sa nebojte, Ježiš je tu, 

nebojte sa veď náš Pán je tu. 

56. STÁLE TÚŽIM ÍSŤ 

1. Vo vnútri cítim, že znie  

pieseň pre víťazný boj, 

zober si úplnú zbraň,  

navleč si úplnú zbroj. 

Ten oheň neuhasím  

je silnejší ako ja, 

povstane v mene Ježiš  

a smelo zavolá : 

R: Stále túžim ísť a hlásať,  

stále túžim ísť a kázať 

Stále túžim ísť a vyznávať,  

že On je Pán. 

Stále verím, že to príde,  

vnútri viem, že nám to vyjde, 

priniesť spásu tým okolo nás. 

2. Boh mi dal svoje slová,  

preto sa nebudem báť, 

pôjdem po jeho cestách,  

budem tam vo viere stáť. 

Je mnoho ľudí, čo sú  

bez viery v temnotách, 

pôjdem k nim v mene Ježiš 

a On im spásu dá. 



57. BOH JE TAK  

  BLÍZKO NÁS 

/:Boh je tak blízko nás, 

Boh je tak blízko nás, 

Boh je tak blízko nás, 

Boh je v nás.:/ 

/: Ty si ten dar od Otca nám, 

Ty si tá láska, čo prišla k nám, 

Ty si nás z hriechu vykúpil viem, 

Emanuel. :/ 

58. PANE MÔJ 

/: Pane, Pane môj,  

pred Tebou stojí sluha Tvoj. 

Chcem Ti pieseň dať,  

no neviem to tak hrať, 

ako si to sám zaslúžiš.:/ 

No musím povedať,  

že Ti chceme ďakovať,  

že si prišiel ku nám z neba,  

a že stále dávaš seba, 

že sme blízko Tvojmu dychu, 

Ty nenechal si nás v štichu. 

59. LEN PO TEBE TÚŽIM 

Len po Tebe túžim Pane môj, 

pri Tebe nič pozemské ma neteší. 

Moje telo i srdce často slabé sú, 

len Ty, Bože môj, moja opora si! 

/: Moja opora si, moja opora si,  

moja opora si a mojím cieľom  

naveky. :/ naveky. 

60. VODY NEZAHASIA  

   LÁSKU 

/:Vody nezahasia lásku tú, 

riekou zaplaviť sa nedá, 

moria strachu nezakryjú 

pre mňa lásku tú,:/ 

pre mňa lásku tú. 

R: Láska mnou preteká, 

srdce mi more napĺňa,  

ako vlna sa leje cezo mňa, 

láska mnou preteká. 

/:Smútok nezahasí lásku tú, 

temnotou zaliať sa nedá, 

nebojím sa, láska Tvoja 

poteší ma,:/ poteší ma. 

C: V tebe nájdem uzdravenie. 

Teba nájdem, pokoj mám. 

Viem, že niet na svete 

tak veľkých riek, 

tak hlbokých vôd, 

taký vysoký štít,  

že more nezlomíš. 

61. TY SI MÔJ PÁN 

Ty si môj Pán, Ty dvíhaš ma, 

Ty krvou z rán, Ty obmývaš ma. 

Tak príď a zachráň ma,  

ja padám pod ťarchou  

svojich vín, tak príď  

a nenechaj ma tam,  

tak príď a naplň svoj chrám. 

62. DNES PIESEŇ HRÁM 

Dnes pieseň hrám a nie som sám, 

tebe Ježiš môj Majster. 

A stále viac ťa túžim mať. 

Ty si najhlbšou túžbou.  

Nech tečie rieka tvojho života  

v nás. Chcel by som prežiť  

dnes tvoj vodopád.  

Daj sa mi napiť z tvojho prameňa 

krás. Znovu chcem v úžase stáť. 

/: Nechcem bez teba žiť, 

nechcem bez teba žiť :/ 

63. VZNEŠENÝ  

Vznešený, tak jemný  

iba ty vieš ku nám byť, 

zranení, zlomení  

bez obáv môžeme prísť. 

Ty stále čakáš, novú nádej  

nám dáš ty odnímaš hriech, 

v tichu modlitba znie. 

64. CHVÁLIM ŤA, JEŽIŠ 

/:Chválim Ťa, Ježiš:/ 4x 

/:Ani oko nevidelo,  

ani ucho nepočulo, 

čo má Boh pripravené pre nás:/ 

Pre tých, ktorí milujú, pre tých, 

ktorí vzývajú meno Pána. 

Pre tých, ktorí uveria, 

pre tých, ktorí chvália  

Tvoje meno, Pane. 

65. TAM, TAM PRED  

   TVOJU TVÁR 

R: Tam, tam pred tvoju  

svätú tvár, kde mi vravíš:  

Mám ťa rád, tam sa  

večer ponáhľam. 

Tam, keď tam stojím  

v tichu sám a tvoj pokrm  

prijímam, tam sa často  

modlievam. 

1. Odpusť, že zrádzam  

tvoje slová, odpusť,  

že nepodávam pohár, 

odpusť, že som dnes  

brata urazil. 

Odpusť, že zabúdam na teba, 

odpusť, že nedúfal som v teba, 

odpusť mi, Pane, lásku nevernú. 

2. Vďaka, že odpúšťaš  

mi znova, vďaka, že poznám 

tvoje slová, vďaka, že môžem 

znova začínať. 

Vďaka za bratov a za sestry, 

vďaka, že poznám koniec cesty, 

vďaka, že som sa vôbec narodil.  

R: Tam, tam pred tvoju  

svätú tvár, kde mi vravíš:  

Mám ťa rád, tam sa  

večer ponáhľam. 

Tam, som tak šťastný a nie sám, 

veď k nám všetkým prichádzaš, 

láskou všetkých objímaš. 



66. NÁŠ PÁN 

Náš Pán, On je kráľov Kráľ,  

Jeho trón bude naveky stáť 

On má všetku vládu a moc,  

náš Pán, On je kráľov Kráľ. 

1. Keď rukávy si vyhŕňa,  

tak On vždy na to dôvod má.  

Náš Pán, On kráľov Kráľ. 

On má hrom vo svojich stopách 

a blesk v mocných rukách.  

Náš Pán, On kráľov Kráľ. 

A tiež Boh nežartoval, 

keď vyhnal preč ľudí z raja. 

A dôvod tiež mal,  

keď na kríži mrel za nás. 

Jeho príchod sa už blíži, 

preto by si mal už veriť,  

že náš Pán, On kráľov Kráľ. 

2. A keď noc je tmavá,  

nevidíš jasot hviezd. 

Náš Pán, On kráľov Kráľ. 

Veď to On do tmy žiari, 

je svetlom našich ciest. 

Náš Pán, On kráľov Kráľ. 

Svoj hnev a súd Boh  

vylial na Sodomu 

a zľutovanie On dal nám na kríži. 

A tak teraz dúfam, 

že hneď nezabudneš, 

že náš Pán, On kráľov Kráľ. 

67. 10 000 PRÍBEHOV 

1. Ako vidíš svet spoza  

svojich múrov? Čo nového  

ti môže dať?  

Keď sa chystáš zriecť  

všetkých planých túžob, 

keď sa chystáš rozhodnúť 

iba pre Pána.  

C: Čo nového ti môže dať? 

Čo ešte krásne poskytnúť? 

R: Desaťtisíc príbehov počul  

som od Pána. Aké krásne nebo je  

a čo sa tam stáva. 

Čo Boh ešte pripravil pre tých, 

čo ho chránia, pre tých,  

čo ho nesklamú. 

2. Počul som, že dnes  

otváraš hradné brány,  

cez ktoré vynesieš kôš plný bied.  

Z tých najvyšších striech  

spadne veľký balík,  

balík nepotrebných  

prázdnych viet. 

68. JA VERÍM, ŽE TO JEŽIŠ 

Ja verím, že to Ježiš, 

verím, že On Božím Synom je. 

Zomrel a vstal by sme mohli žiť, 

On za cenu smrti život dal. 

R: Verím, že je tu teraz, 

dáva svoj pokoj nám,  

je uprostred nás. Má moc nás  

teraz uzdraviť, má moc  

uzdraviť nás, má odpustenia dar. 

69. NAKLOŇ UCHO PANE 

Nakloň ucho Pane  

k mojim slovám maj pochopenie 

k mojej nepokojnej mysli. 

Vypočuj ma Pane,  

keď k Tebe volám 

Môj Kráľ, sa modlím k Tebe. 

Ty nie si Boh, čo sa teší svojvôli 

k Tebe nesmú tí, čo páchajú zlo. 

Do záhuby vrháš tých, čo klamú 

kto prelieva krv, rozprával ľstivo. 

Ja pre tvoju hojnú milosť  

vchádzam do tvojho domu. 

Smiem sa znovu klaňať  

tvojim svätým chrámom. 

V tvojej bázni stáť, k Tebe,  

Pane môj, smiem... 

V tvojej bázni stáť, pred Tebou. 

R: Svätý, Svätý, Svätý, Svätý, 

Svätý, Svätý, Svätý Pán. 

70. ŽIVOT TI DÁM 

Pane, vždy, keď tvoju svätosť  

zriem, vždy, keď vidieť tvoju  

krásu smiem a keď okolo mňa 

veci šednú, Ty svietiš sám. 

Keď ma dotyk tvojho srdca teší 

a keď láskou moju vôľu meníš 

a keď okolo mňa veci šednú,  

Ty svietiš sám. 

R : /: Život Ti dám, život Ti dám, 

veď preto ho mám,  

aby bol tvoj chrám. :/ 

71. MÔJ BOH 

Môj Boh, vďaka tebe dýcham,  

pre teba tu som. A viem,  

láskou si ma získal,  

k sebe priviedol. 

Smútok je preč,  

šťastím ma napĺňaš,  

učíš láskou žiť. 

R: Tvoja láska je  

silnejšia než vietor, 

ona vyššia je, než najvyšší štít, 

hlbšia je než dno oceánov, 

zmenila môj svet. 

72. SPIEVAJ PÁNOVI 

Spievaj Pánovi, duša, spievaj. 

Aleluja, aleluja! 

Hosťa vzácneho v srdci vitaj. 

Aleluja, aleluja. 

Bohu spievajme: Aleluja!  

Vďaky vzdávajme: Aleluja! 

73. PROSÍME ŤA, BOŽE 

Prosíme Ťa, Bože,  

vyslyš prosby naše, 

nádejou posilni nás. 

Príď, kráľovstvo Tvoje,  

buď vždy vôľa Tvoja, 

príď, Tvoj pokoj do nás. 



74. DO TMY NA SVET  

1. Do tmy na svet  

prišlo k nám svetlo sveta 

otvor môj zrak nech vidím  

krásu lásky, ktorej srdce Ti spieva 

sláva a moc Ti patrí. 

R: Prišli sme Ťa vzývať 

prišli sme sa skláňať 

prišli sme Ti vyznať si náš Boh. 

Si dokonalá láska,  

dokonale svätý, 

dokonale nádherný ku nám. 

2. Kráľ všetkých dní  

a tiež najvyšší vládca, 

slávnejší nad nebesá. 

Ponížil sa, prišiel  

na zem čo stvoril, 

vzdal sa slávy z lásky k nám. 

/: Ja nemám dosť slov opísať 

cenu, ktorú Ťa môj hriech stál :/ 

75. SLNKO KRISTOVEJ  

   LÁSKY 

Slnko Kristovej lásky,  

nech ožiari nás, 

oheň Svätého Ducha,  

nech zapáli nás, 

Nech netlejeme len,  

nech nezhasína deň.  

Deň, v ktorom sa Jeho milosť  

oslavovať má. 

76. KEĎ BOŽÍ SYN  

1. Keď Boží Syn nás navštívil  

a priniesol svoju lásku k nám,  

vtedy celý svet videl aký je Boh, 

predivný, úžasný Pán. 

2. Jeho život bol svetlom  

v noci a hmle, Jeho slová  

sa vpíjali do duší, 

deti objímal, lásku rozdával, 

predivný, úžasný Pán. 

R. Jedine láska dokáže zázrak. 

Dať slabým silu a života cieľ. 

Jedine Boh Ťa  

prevedie v skúškach. 

Tak poď za Ním a skús  

aký predivný a úžasný je Pán. 

77. ANJELI PRED TRÓNOM 

1. /: Anjeli pred trónom  

Ti spievajú, svoj hlas  

k nim pridáme Tebe na slávu. :/ 

R: /: Svätý, svätý, svätý, 

Boh náš Pán, On bol, On je 

a príde zas k nám. :/ 

2. /: Vždy svätých chvály sú  

Ti vzdávané, my s nimi pri tróne 

ich refrén spievame. :/ 

3. /: Keď starci padajú 

tu pred trónom, my srdcia 

pokorne skláňame pred Tebou. :/ 

78. CHCEM TI PANE 

   SPIEVAŤ 

1. Chcem ti, Pane, spievať,  

modlitbu vďaky,  

za každý okamih môjho života. 

Chcem ti, Pane, spievať,  

modlitbu zmierenia, 

za každý hriech,  

ktorým sme ti ublížili. 

R: Nech je všetko na slávu tvoju, 

odovzdávam ti vôľu svoju, 

nech je všetko na slávu tvoju, 

vypočuj nás. 

2. Chcem ti, Pane, spievať, 

modlitbu oddanosti, 

ako dieťa k Otcovi sa ponáhľam. 

Chcem ti, Pane, spievať, 

modlitbu dôvery, 

nechcem kráčať sám na ceste. 

79. CHCEME SPIEVAŤ 

   PIESEŇ NOVÚ 

Chceme spievať pieseň novú,  

jak nás vyzval Dávid kráľ.  

Krásnu pieseň Baránkovu,  

a tak každý Pána chváľ.  

R: Aleluja, aleluja!  

Ježiš zvíťazil.  

Aleluja, aleluja!  

On ma dnes spasil.  

Aleluja, aleluja!  

Svoje srdce som Mu dal.  

Aleluja, aleluja!  

Jemu spievam pieseň chvál. 

80. VELEBIŤ ŤA BUDEM 

/: Velebiť Ťa budem Pane, 

Hospodin a Kráľ môj, chváliť 

Teba, Boha Spasiteľa svojho. :/ 

Ďakovať Ti budem... 

Tebe spievať budem... 

81. NECH DOBRÝ PÁN  

   JE STÁLE S NAMI 

1. Nech dobrý Pán  

je stále s nami, všetko zlé  

nech premáha, pokoj, lásku 

našim srdciam rozdáva. 

Nech dobrý Pán je stále s nami, 

všetko zlé nech premáha, 

medzi nami mier  

a lásku rozdáva. 

R: /:S láskou, ó, s láskou,  

Pán Ježiš sám prichádza:/ 

2. Do ríše tmy a temných nocí, 

prichádza a svieti nám,  

kde bol plač, tam slzy smútku 

zotrie nám. 

Nech dobrý Pán je stále s nami, 

všetko zlé nech premáha, 

v jeho mene nový život začína. 



82. VZDÁM TI CHVÁLU 

1. /: Vzdám Ti chválu :/ 

/: srdcom celým :/ 

/: spievam pieseň :/ 

zo všetkých síl. 

                           (všetkých síl.) 

2. /: Nájsť Ťa túžim, :/ 

/: každý môj deň, :/ 

/: kráčať s Tebou, :/ 

kam budeš chcieť. 

                         (kam Ty chceš) 

R: Tebe vzdávam česť a slávu, 

Tebe spievam pieseň chvál. 

Len Ty sám mi dávaš lásku, 

len Ty sám si hoden  

mojich chvál. 

3. /: Rád sa skláňam, :/ 

/: Ty si môj Kráľ, :/ 

/: rád Ti slúžim, :/ 

dám Ti všetko, čo mám. 

                           (všetko dám) 

4. /: Zrak svoj dvíham, :/ 

/: vidím Tvoj trón, :/ 

/: Ty si nádej, :/ 

Tebe dám život svoj. 

                            (život svoj) 

83. TOTO JE MOJE TELO 

Toto je moje telo, Eucharistia.  

Toto je kalich mojej krvi, 

Eucharistia. 

A to telo si Ty, to telo som ja,  

a to telo sme my, Eucharistia. 

84. ZEM I NEBO HLÁSA  

    BOŽIU SLÁVU 

R: Zem i nebo hlása Božiu slávu.  

Stíš sa, budeš počuť výzvy hlas. 

Zem i nebo hlása Božiu slávu,  

spievať novú pieseň volá i nás.  

1. Struny harfy, zvuky trúby  

zahlahoľte: Aleluja! 

Ku oslave, ďakovaniu  

prebúdzajte tých, ktorí spia.  

2. Koľko lásky Boh Ti dáva, 

s vďačným hlasom  

vyspievať skús,  

oslavuj Ho neprestajne  

harfou srdca, cimbalom úst.  

85. PREHLTNUTÝ 

Prehltnutý smútkom  

a pokorený túžbou nájsť ťa. 

Počítal som ľudí,  

ktorí usmiali sa na mňa. 

Cez tie tváre plné  

jamôk smiechových. 

Hľadal a našiel som ťa  

v domcoch tlčúcich. 

Ty si v nich  

áno viem to bývaš tam. 

Kdesi v hĺbke ľudských duší  

máš svoj chrám. 

A ja tam na tom mieste  

knôtik zapálený mám 

a ty si tam. 

86. AJ KEBY NEKVITOL FÍG 

1. Aj keby nekvitol fíg, 

aj keby nerodila zem,  

aj keby nebesá nedoniesli svetlo 

v nové ráno. 

A aj keď polia zlyhajú 

a sýpky prázdne zostanú, 

aj keď všetko vôkol volá,  

že Boh nie je. 

R: Áno práve vtedy  

pozdvihnem svoj hlas 

a budem spievať chvály, 

uprostred trápení,  

uprostred súžení, 

Ježiš je Pán. 

Áno práve vtedy  

pozdvihnem svoj hlas 

a budem spievať chvály, 

lebo verím, v neho verím. 

2. Keď blízky priateľ opustí 

a je tak ťažké odpustiť, 

keď sa múry v mojom vnútri 

zrazu rúcajú. 

Keď sa zdá, že to neskončí,  

slzy sa tlačia do očí,  

viem, že stojíš blízko tých, 

čo v Teba dúfajú. 

87. PRICHÁDZA NÁŠ PÁN, 

Prichádza náš Pán,  

prichádza náš Kráľ,  

prichádza medzi nás Ježiš.  

Majster náš, priateľ náš,  

prichádza medzi náš Ježiš.  

88. AŽ DO KONCA DNÍ 

1. Dnes dávaš všetko, čo máš. 

Našiel si lásku a tak ju stráž. 

Boh klope na dvere,  

kým svet spí, 

On aj v noci bdie  

dnes aj ty bdieš s Ním. 

2. Láska je úsmev a plač,  

smútok a strach náhle  

zmýva dážď. 

Cítiš, že Boh je tak blízko nás,  

cítiš, že s Ním si stále viac svoj. 

C: Boh ti práve dal to znamenie 

tých nových dní, krásnych dní. 

R: Až do konca dní,  

On chráni Ťa láskou.  

Dnes ti vrátil raj,  

tak ho vnútri maj. 

Až do konca dní  

ma k človeku blízko,  

s Ním nikdy nie si sám  

/:až do konca dní:/ 

3. Vždy príde otázok pár,  

čo trápia srdce a trápia tvár. 

Vieš, že ťa nezlomia,  

kým si s Ním, neboj sa ísť, 

On vie čo s tým. 

89. MÔJ PÁN  

  DÁVA MI LÁSKU 

/:Môj Pán dáva mi lásku,  

dáva mi nádej,  

že môžem byť s ním. :/ 4x 

 



90. TY SI PÁNOM  

   TY SI KRÁĽOM 

Ty si Pánom, (Ty si Pánom)  

Ty si Kráľom, (Ty si Kráľom) 

óo Kráľom je Boh. 

R: Tak pozdvihnime svoje srdce, 

pozdvihnime svoje dlane,  

postavme sa pred tvár Pána, 

velebme Ho. 

91. NOHY JELENÍC 

Ty mi dávaš nohy jeleníc,  

s Tebou naberiem  

denne nových síl, 

s Tebou preskočím múry trápenia 

a mojej ceste dáš pečať víťazstva. 

Kde nádej zomrela,  

vzkriesenie zatrúbi 

a hymnu slobody  

mi do úst položíš. 

Nikto už nevezme,  

čo si mi zasľúbil,  

so žalmom na perách  

zaspávam v pokoji. 

92. SPIEVAJTE PÁNOVI, 

   VŠETKY NÁRODY 

Spievajte Pánovi, všetky národy,  

chváľte Ho, ľudia celej zeme. 

Spievajte Pánovi, všetky národy,  

chváľte Ho, s radosťou.  

R: /: Spievajte a-le-lu-ja, aleluja:/ 

93. DRŽ MA BLIŽŠIE 

R: Drž ma bližšie  

sám deň čo deň, 

naša láska nech večnosť zrie. 

Daj nech pravdy sa nepustím, 

z očí nikdy Ťa nestratím. 

1. V mojich pádoch  

aj úspechoch, 

v mojich šťastných  

aj smutných dňoch, 

moje srdce Ti patrí len, 

Ty si nádej žijem v nej. 

2. Ty si ten, ktorý dýcha v nás, 

Ty si ten, ktorý stráži ma. 

Srdce preteká pokojom, 

keď Tvoj hlas smiem  

počuť v ňom. 

3. Nikto neľúbi ako Ty, 

Nik sa nestará ako Ty. 

Zdá sa nebo si otvoril, 

Otče, vieš jak mám Ťa rád. 

94. PÁN VYVÝŠENÝ JE  

NAD VŠETKÝM 

Pán vyvýšený je nad všetkým, 

Najvyšší Kráľ,  

budem chváliť Ho. 

Pán vyvýšený je nad všetkým,  

Najvyšší, Jemu patrí česť.  

R: Ježiš je Pán, On naveky 

pravdou je. Nebo a zem  

sa raduje v Jeho mene. 

Pán vyvýšený je nad všetkým  

Najvyšší Kráľ.  

95. DNES JE TEN ČAS  

VZDÁVAŤ BOHU CHVÁLU 

1. Dnes je ten čas  

vzdávať Bohu chválu  

vo svätyni Kráľa,  

ktorou sme my sami,  

tak otvor si srdce  

a začni chváliť Ho,  

Jeho chvála  

nech naplní tento chrám. 

R: /:Chvála, česť, chváľme Ho:/ 

2. Boh prebýva  

v chvále svojho ľudu.  

On túži, aby vzýval Jeho meno,  

tak otvor si srdce  

a začni chváliť Ho,  

Jeho chvála  

nech naplní tento chrám. 

96. NÁŠ PÁN JE TU S NAMI 

Náš Pán je tu s nami,  

máme radosť v srdci  

a nie sme sami. 

Ty, spievaj s nami,  

nebuď smutný a teš sa s nami.  

Spievaj a tlieskaj,  

že Ježiš je náš Pán 

97. BOŽIA LÁSKA PRÍĎ 

Božia láska príď,  

ako mocný oceán,  

prúď cez nás svojou milosťou. 

Božia láska, príď k nám. 

98. KEĎ ŤA  

    KRISTUS VOLÁ 

1. Keď Ťa Kristus volá,  

poď a nečakaj, späť k tomu  

čo bolo, sa nevracaj. 

/:Kráčaj ďalej cestou,  

na ktorú svieti Pán,  

žeby si z nej nezišiel  

v ústrety hlbinám:/ 

2. Konaj vždy tak,  

aby Kristus nemal žiaľ,  

že mu diabol znovu  

ovečku vzal. 

/: Ovečka si po hlase  

svojho Pána zná,  

veď aj Ty to cítiš,  

keď Ťa zavolá:/ 

3. Ak však chceš ísť za ním, 

buď mu oddaný,  

má vždy z toho radosť,  

keď si pokorný. 

/: Nemysli už na nič,  

len Jemu srdce daj,  

láskou nekonečnou  

odmení Ťa Tvoj Pán:/ 

99. SI VEČNÝ BOH 

Si večný Boh, si mocný Kráľ, 

plesám nad všetkým,  

čo urobil si nám. 

 



100.  SVÄTÝ, SVÄTÝ, 

SVÄTÝ,  

JE NÁŠ BOH 

1. Svätý, svätý, svätý,  

je náš Boh všemocný Pán.  

(Svätý, svätý, svätý, je náš Pán) 

Len On sám je slávny  

mocný Pán, silný Kráľ.  

(len On sám je slávny, 

On je Kráľ) 

R: On vládne celým vesmírom, 

zem Jeho slávu rozpráva,  

Moc nekonečnú v sebe má, 

ľud Jeho šťastím spieva:  

Si náš Pán.  

2. Slávny, slávny, slávny  

je náš Boh, všemocný Pán.  

(Slávny, slávny, slávny, 

je náš Pán) 

Múdrosť, moc a láska  

v Jeho mene plnosť má.  

(Múdrosť, moc a lásku 

len On má) 

101. TU PRI TVOJICH 

   NOHÁCH 

Tu pri Tvojich nohách  

Pane môj, Ty vieš,  

sedávam tak rád.  

Tu pri Tvojich nohách  

Pane môj, Ty vieš,  

rád Ťa počúvam.  

102. SVADBA 

1. Pán veľkú svadbu chystá 

a všetko zaplatí,  

pozvaní sú na ňu, všetci bohatí. 

Veď sluha otcov volá:  

Tak čujte Pánov hlas.  

Chodí kol dokola  

a nikto nemá čas. 

R: Len múdri ľudia majú  

srdcia zažaté. Pánovi, Pánovi,  

v ústrety idú. 

2. Aj boháč kúpil voly  

a má ich vyskúšať.  

Iný v šírom poli  

zas pšenicu má žať. 

A tretí sa dnes žení  

pre lásku jedinú, 

nie je pripravený na tú hostinu. 

3. Keď bohatí sú tejto  

hostiny nehodní,  

pozvaní sú na ňu  

všetci chudobní. 

Nech prinesú si srdce  

len Jemu podobné. 

Vieru, nádej, lásku  

a rúcho svadobné. 

103. TEBE SPIEVAM  

     ŽALMY CHVÁL 

/: Tebe spievam žalmy chvál,  

môj Pán, spievam žalmy chvál, 

môj Pán, lebo predivné a sväté  

meno máš :/ 

104. TY SI MÔJ PASTIER 

Ty si môj Pastier,  

v Tebe všetko mám, čo hľadám,  

novú nádej,  

ktorú v Teba vkladám,  

pravé šťastie prežívam. 

a moje kroky,  

vedieš isto cestou svojou 

a ma chrániš  

od prehratých bojov,  

Tvoje výhry poznávam. 

A jak som sa bránil,  

svoju pravdu mal  

a slávu v sebe budoval 

a brány šťastia otváral  

a všetko len sám. 

A Tvojim slovám,  

tým som neveril  

a so zlým stále zápasil, 

no dnes viem,  

že si to najlepšie, čo mám. 

105. HĽADAJ RADOSŤ 

         V PÁNOVI 

R: Hľadaj radosť v Pánovi  

a dá ti za čím túži tvoje srdce. 

Pánovi zver svoje cesty  

a jemu dôveruj.  

/: On sa už postará :/ 

Vyhýbaj zlu a dobre rob  

a budeš mať domov na veky. 

Pán miluje spravodlivosť  

a neopúšťa svojich verných. 

106. CESTA JE DOPREDU  

          ZNÁMA 

1. Cesta je dopredu známa, 

len ak si pokorný syn,  

modlíš sa v jedného Pána,  

aleluja. 

Aj keď máš život  

pretkaný vinou,  

on ťa vždy vypočuje,  

v telo chlieb a na krv víno, 

aleluja. 

R: /: Aleluja, aleluja,  

aleluja, aleluja:/ 

2. A kým nás Madona chráni,  

v pokoji ži a nechaj žiť,  

voľné sú nebeské brány, aleluja. 

Modli sa aj za tých slabých,  

ktorí sem cestu nenašli,  

s bázňou starcov  

a vášňou mladých, aleluja. 

107. BOH,  

  KTORÝ PLANIE 

Ty si ten Boh, ktorý planie,  

zošli oheň na nás, Pane.  

Ty si ten Boh, ktorý horí,  

Ty si ten, čo rany hojí. 

Počuť krídla holubice,  

bude ako na Turíce. 



108. MAJSTER MÔJ 

1. On šiel v páľave dňa  

a po prašných cestách,  

všade učil milovať a odpúšťať. 

S mýtnikmi jedával,  

urážky vedel zniesť  

a skláňal sa nad tými, ktorí plačú. 

R: Majster môj,  

predo mnou cesta,  

ktorou kráčať musím ako Ty. 

Majster môj, vôkol sú ľudia, 

ktorých mám milovať ako Ty. 

Majster môj, 

ťažko je cudziu ťarchu 

vziať na seba ako Ty. 

Majster môj, dokážem všetko,  

kým prebývať budeš so mnou Ty. 

2. On prijal vdovin groš, 

slzy Magdalény, poznal,  

čo je milovať a odpúšťať. 

Nikodémovi On v noci  

bol povedal, že pravdu  

treba hľadať, po nej túžiť. 

3. Ideme v páľave dňa  

a po prašných cestách,  

On nás učí milovať a odpúšťať, 

Sadnúť si s hriešnikmi,  

zabudnúť na rany  

a skláňať sa nad tými, ktorí plačú. 

109. SLÁVNY SI KRÁĽ 

Slávny si Kráľ, 

slávny je Tvoj trón,  

slávny si Ježiš, Vykupiteľ môj.  

110. SRDCE CHVÁLY 

1. Hudba dohráva, všetko stíši sa  

a ja prichádzam,  

Priniesť niečo snáď, čo pravú  

cenu má, čo by si mal rád. 

C: Viac ako pieseň ti dám,  

lebo to, čo žiadaš  

nie je len pieseň sama. 

Ak niečo iné sa zdá  

ty vieš, čo je pravda,  

Ty vidíš, čo v srdci mám. 

R: Túžim sa vrátiť  

do srdca chvály, kde si jedine Ty, 

jedine Ty, Ježiš. 

Odpusť mi Pane,  

že neverný som, kde si jedine Ty, 

jedine Ty, Ježiš.  

2. Nekonečný Kráľ, 

nik nevysloví, čo ti patriť má, 

Aj keď slabý som,  

všetko to, čo mám,  

každý dych je Tvoj. 

111. JELEŇ 

/: Tak ako jeleň dychtí  

za vodou z prameňa,  

tak moja duša Pane  

túži za Tebou:/ 

Po Bohu žízni moja duša,  

po Bohu žízni môj duch,  

po Bohu žízni moje srdce,  

po Bohu živom, po Tebe.  

Chcem poznať Tvoju tvár,  

cítiť Tvoj dych na perách. 

112. TAK ČOHO SA BÁŤ 

1. Tak čoho sa báť,  

veď Boh s nami stále je,  

On pozná radosť  

i každé trápenie. 

Tak čoho sa báť,  

veď Boh nás ma veľmi rád.  

On poslal Syna,  

odpúšťa množstvo zrád. 

R: On pozná každého z nás,  

dobrý Pán pozná, čo nás trápi. 

2. Tak čoho sa báť,  

veď Mária chráni nás,  

Ona nám dáva,  

čo nedá nikto z nás. 

Tak čoho sa báť,  

veď Boh s nami stále je,  

On pozná radosť  

i každé trápenie. 

R: On pozná každého z nás,  

dobrý Pán pozná, čo nás trápi. 

Múdry Pán každému z nás  

vie nájsť cestu tú,  

čo nás k nemu vráti. 

C: Pane Bože,  

poslal si nám Ježiša,  

my sme poznali, Pane, kto si Ty. 

113. MÔJ JEŽIŠ,  

         SI SPÁSOU  

Môj Ježiš, si spásou  

a nie je nik ako Ty. 

Chcem v každý čas,  

tak ako dnes,  

Teba chváliť, Pán môj, rád. 

Môj Majster, si štítom,  

Záchrancom si, pokoj môj. 

Všetko, čo viem,  

všetko čo mám  

Tebe dávam, Pán môj, rád. 

Sám si môj Boh,  

celá zem nech vidí,  

sláva a moc, majestát Ti patrí. 

Hory pred trónom sa skláňajú  

a Ty sám vládneš slávne. 

Spievam Ti rád,  

že si Pán môj a Kráľ,  

navždy chcem stáť,  

Teba stále mať rád. 

Nič nie je viac ako láska,  

čo dal si nám. 

114. TÍ, ČO SÚ SMÄDNÍ 

Tí, čo sú smädní, zoslabnutí,  

nech nájdu prameň,  

a ponoria srdcia v ňom.  

Smútok a bolesť  

sa odplaví z nás,  

na vlnách lásky 

voláme z hĺbky zas (k Tebe):  

Príď, ó, Ježiš, príď! (4x) 

Duchu Svätý, príď! (4x) 



115. OTVÁRAJTE BRÁNY  

    HRADIEB KAMENNÝCH 

1. Otvárajte brány  

hradieb kamenných,  

otvárajte brány  

v srdciach zamknutých, 

otvárajte aby mohol prísť. 

Zhoďte ťarchu  

všetkých svojich starostí,  

pripravujte Pánu cestu v radosti. 

Pripravujte cestu,  

aby mohol prísť k nám slávy kráľ. 

R: To kvôli Kráľu, Kráľu,  

priprav každý cestu Pánovi. 

To kvôli Kráľu, Kráľu,  

naprav každý cestu,  

cestu krivú, cestu zlú. 

2. Pozdvihnite svoje  

srdcia znavené.  

Posilnite nohy sily zbavené,  

otvárajte, aby mohol prísť. 

Nie je doba spánku  

je čas nabrať síl,  

končí sa už noc a deň sa priblížil. 

Pripravujte cestu, aby mohol prísť 

k nám slávy Kráľ. 

116. TERAZ ŤA  

    VIDÍM NEJASNE 

/: Teraz Ťa vidím nejasne  

ako v zrkadle, potom na Teba 

budem hľadieť z tváre do tváre :/ 

Ty snímeš záclonu z mojich očí,  

z Tvojej krásy, hlava sa mi točí,  

/: chcem tu stáť  

pred Tebou vydaný:/ 

Na krídlach chváliť, túžim lietať,  

Kráľovi slávy  

novú pieseň spievať 

/:v bázni stáť  

pred Tebou zlomený:/ 

117. LÁSKA 

1. Láska – to je ten druhý,  

nesmelý pohľad do očí, snáď.  

Vie s radosťou slúžiť,  

láska je šťastie prežívať.  

R: Je modlitba srdca,  

láska je obeta chvál.  

Je pohľad dvoch duší,  

Boh vie, čo je milovať. 

2. Láska – je prebodnuté srdce,  

to je i život darovať.  

Mamine, či otcove dlane,  

vie trpieť i sa radovať.  

3. Láska – úprimné ďakujem,  

odvážna napriek prekážkam.  

Vzácny na dušu liek,  

je mocná dobra zbraň.  

118. TÚŽIM 

1. Túžim, podobať sa Ti viac,  

ja Pane túžim.  

Túžim, podobať sa Ti viac. 

R: Nádobou v tvojich rukách  

byť, ja Pane túžim  

podobať sa Ti viac. 

2. Túžim, poznávať  

Ťa vždy viac, ja Pane túžim.  

Túžim, poznávať Ťa vždy viac. 

3. Túžim, milovať Ťa vždy viac, 

ja Pane túžim.  

Túžim, milovať Ťa vždy viac. 

119. JEŽIŠ,  

TY SI MA POZNAL 

1. Ježiš, Ty si ma poznal 

a dal mi odpustenie.  

Podal si mi ruku a  

už Ti nepoviem: „Nie“ 

R: Ty poznáš moje padanie, 

ty poznáš moje vstávanie, 

ty poznáš moje myslenie.  

2. Obkľúčil si ma milosťou 

a známosťou, čo preteká.  

Chválou si ma naplnil 

a dal mi Ducha života. 

3. Preskúmaj si ma, môj Bože,  

a poznaj moje myšlienky,  

preskúmaj moje srdce dnes 

a veď ma cestou večnosti.  

120. HLADNÝ 

1 Hladný prichádzam  

a viem, že Ty ma nasýtiš.  

Hoc som prázdny,  

Tvoj príval lásky  

smäd môj uhasí.  

C: Čakám Ťa, príď,  

čakám Ťa, príď! 

R: Padám na kolená 

a dávam to, čo mám,  

si všetkým, Ježiš,  

čo pre mňa zmysel má.  

2. Bežím k Tebe zlomený,  

Ty náruč otváraš.  

Ustatý som,  

dotyk Tvoj však silu novú dá.  

121. JEŽIŠ,  

BUĎ MOJIM PÁNOM 

Ježiš, buď mojím Pánom,  

žriedlom nám,  

svetlom v tmách, Ježiš.  

Ježiš, buď mojím Pánom, 

nádejou, piesňou chvál, Ježiš.  

Oheň môjmu srdcu daj, 

vietor vej na plachtách,  

buď zmyslom môjho života 

Ježiš, Ježiš.  

Ježiš, buď mojím cieľom, veď 

život môj, za Tebou, Ježiš.  



122. NAD CELOU ZEMOU 

Nad celou zemou Pán od vekov,  

nad každým vrchom  

každou dolinou,  

no mojou túžbou, otče, jedinou 

je, aby vládol sám Syn Tvoj.  

Celým srdcom chcem,  

celou mysľou tiež 

sa Ti podobať, Bože nádherný,  

pre mňa vzácny si v svete jediný,  

tak prosím, príď a vládni mi.  

Ó, vládni mi, vládni s mocou 

v čase chvíľ ťažkých,  

v krokoch úspešných,  

len Ti si Pán nad tým, čo mám,  

tak prosím, príď a vládni mi.  

/: Tak prosím, príď a vládni mi.:/ 

123. SÍL NÁM PRIBÚDA 

/: Síl nám pribúda,  

keď na Teba čakáme,  

keď na Teba čakáme,  

keď Ťa čakáme. :/ 2x 

/: Si Boh, môj večný Vládca,  

nádej a mocná spása.  

Si svätý, nekonečný Kráľ, 

si stále živý Boh,  

Ty neustávaš, neusínaš.  

Ty sám ochrániš maličkých,  

potešíš plačúcich,  

na krídlach orlích  

k výškam dvíhaš nás. :/ 

124. NECHAJ RIEKU 

         TIECŤ 

Pane, biedy som,  

prosím, obdar ma,  

stratený k Tebe volám, nájdi ma.  

Nechaj rieku tiecť.  

Otvor zrak môj,  

chcem Teba uvidieť,  

život večný Tvoj  

nechaj vo mne znieť.  

/: Nechaj rieku tiecť. :/ 

Nechaj rieku tiecť.  

Nechaj rieku tiecť.  

Duchu Svätý, príď  

s mocou k nám.  

Nechaj rieku tiecť.  

125. SVÄTOSŤ JE 

Svätosť je, svätosť je to,  

po čom túžim,  

svätosť je, čo potrebujem.  

Svätosť je, svätosť je to,  

čo chceš odo mňa Ty.  

Vezmi si moje srdce,  

vezmi si moju myseľ,  

vezmi si moju vôľu,  

chcem byť Tvojím, Pane.  

Vernosť je.... 

Pravda je... 

126. NEOPUSTÍŠ 

1. Aj keby som šiel dolinami,  

tam, kde číha smrť, viem,  

Tvoja láska vyháňa strach.  

A aj keď budem sám,  

čeliť bojom, ktoré život mi dá,  

tak nevzdám to, 

veď viem, že Ťa mám.  

C: Nebojím sa zlého,  

veď môj Boh je blízko mňa,  

a ak môj Boh je blízko,  

koho sa mám báť,  

koho sa mám báť? 

R: Nie, nie, Ty neopustíš,  

keď dobre je, či v časoch zlých.  

Nie, nie, Ty neopustíš,  

keď vánok je, či búrka hrozí.  

Nie, nie, Ty neopustíš,  

nie, v žiadnej chvíli  

ma neopustíš.  

2. Už vidím svetla jas,  

ktoré žiari v srdciach vytrvalých,  

a veniec slávy pripravený.  

A raz musí prísť zlému koniec,  

no kým príde ten čas,  

chcem, aby si bol oslávený.  

C2: Už vidím svetla jas,  

ktoré žiari v srdciach vytrvalých 

a raz musí prísť zlému koniec,  

no kým príde ten čas,  

(vždy) Ťa budem chváliť,  

vždy Ťa budem chváliť.  

127. NEŽNE ZLOMENÝ 

Ku krížu dvíham zrak,  

ku krížu viniem sa,  

pijem z hĺbky Tvojich rán,  

dielo kríža vyspievam. 

Na ňom Spasiteľ môj, 

bitý, týraný, v ňom Boh láska je 

a spravodlivý.  

Z kríža Tvoj hlas volá ma,  

pozýva na kolená a viac (ja) 

nemám slov, sa celý strácam 

v tvojej láske,  

čo nežne láme (ma). 

Aký vzácny dar, život,  

ktorý mám, ten, čo Kristus sám,  

skrze kríž mi daroval.  

Zo smrti k životu,  

si ma povolal,  

nie je viacej už Tvoj hnev,  

Ježišov kríž zmieril ma.  

V úžase z kríža vyznať chcem,  

jak úžasná, spásna láska  

a veľká Tvoja vernosť je.  



128. VŠETKO TO,  

     ČO CHCEM 

/: Všetko to, čo chcem 

je byť blízko.  

A čo povedať chcem 

je, že ďakujem,  

že ma ľúbiš, ma ľúbiš. :/ 

Ty si verný, vo všetkom,  

čo sľúbiš, mi a ľúbiš ma  

po všetky dni stále,  

aj s mojimi pádmi ma ľúbiš.  

129. VYKUPITEĽ ŽIJE 

Vykupiteľ žije, Ježiš, Boží Syn,  

Baránok Boží, Mesiáš,  

svätý, jediný Boh.  

Ďakujem Ti, Otče,  

že si nám svojho Syna dal 

a zanechal si svojho Ducha, 

čo Tvoje dielo v nás koná.  

Ježiš, Spasiteľ môj,  

drahé meno máš,  

Baránok Boží, Mesiáš,  

zabitý pre hriešnikov.  

Keď raz vstanem v sláve,  

uzriem Tvoju tvár,  

tam budem slúžiť Tebe,  

Pane, na veky vekov. Amen.  

130. DUCHU SVÄTÝ,  

       PRÍĎ K NÁM  

Duchu Svätý, príď k nám,  

naplň srdcia naše ohňom lásky. 

131. ZVELEBENÝ PÁN  

1. Zvelebený buď tam,  

kde kraj medom oplýva,  

tam, kde rieky vždy hojné sú, 

zvelebený Pán.  

Zvelebený buď, aj keď v púšti sa  

nachádzam, aj keď kráčam sám 

v pustinách, zvelebený Pán.  

C: Každú milosť, čo mi dávaš,  

vyspievam rád, aj keď tma ma  

obopína, ja zavolám: 

R: „Zvelebený buď, Pane náš, 

zvelebený Pán, zvelebený buď,  

Pane náš, požehnané,  

slávne meno máš.“ 

2. Zvelebený buď, 

keď ma lúč slnka zohrieva,  

keď je svet krásny bez tieňa,  

zvelebený Pán.  

Zvelebený buď aj na púti,  

čo ťažká je, aj keď obetu  

prinášam, zvelebený Pán.  

Máš právo dať aj vziať,  

máš právo dať aj vziať,  

ja stále spievam rád,  

zvelebený Pán.  

132. DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ 

/: Duchu Svätý, príď,  

Duchu Svätý, príď. :/ 

Nech zavládne viera,  

nech zavládne nádej, 

nech zavládne láska v nás.  

133. DUCHU SVÄTÝ  

        VOLÁM PRÍĎ 

R: Duchu Svätý volám príď,  

oheň mojej duši daj,  

oheň môjmu telu daj, rozpáľ ma! 

Všemohúci Boh tu s nami je, 

nekonečne milostivý je, 

ukazuje dobrotivú tvár  

voči tým, čo milovať Ho chcú. 

134. TERAZ PRÍĎ 

Teraz príď, teraz príď,  

teraz príď, teraz príď,  

teraz príď, príď k nám, 

lebo viem, lebo viem,  

že máš s nami, so všetkými, 

nádherný plán. 

135. TY SI NAJVYŠŠÍ 

/:Ty si najvyšší, Ty si Pán,  

to, čo mám, Tebe ponúkam:/ 

R: /:Obnov ma svojim  

Duchom Svätým,  

nech ako Ty stále svietim:/ 

136. DUCHU SVÄTÝ PRÍĎ 

Duchu Svätý príď,  

Duchu Svätý príď,  

Duchu Svätý príď,  

príď sem k nám.  

137. PRÍĎ UŽ, PRÍĎ 

       DUCHU STVORITEĽU 

1. Príď už, príď  

Duchu Stvoriteľu, 

Duchu zmierenia.  

Príď už a premeň  

ľudstvo celé v nové stvorenia.  

R: Duchu Svätý, svojou mocou 

v láske obnov nás.  

Nenechaj nás kráčať nocou, 

osvieť rozum náš. 

2. Prebuď nás svojím  

duchom svätým, 

zažeň temnotu,  

Navráť zblúdilých,  

uzdrav hluchých,  

žehnaj životu. 

3. Prebuď svedomie otupených, 

zbližuj národy. 

Zavej a priveď zotročených  

v ríšu slobody. 

138. DO SRDCA MI PRÍĎ 

Do srdca mi príď,  

do srdca mi príď,  

Duch Boží do srdca mi príď. 

Môj pokoj si Ty  

i radosť mi dáš,  

Duch Boží do srdca mi príď.  



139. ZJEDNOTENÍ  

        V DUCHU 

1. /: Zjednotení v Duchu,  

zjednotení s Ním. :/ 

Prosíme, by jednota bola  

obnovená v nás. 

Aby svet celý spoznal 

svedkov Kristových v nás, 

aby svet celý uzrel lásku v nás. 

2. /: Pôjdeme verne spolu,  

podaj mi svoju dlaň :/ 

Budeme ľuďom hlásať  

radostnú zvesť nádeje, 

že náš Pán kráča s nami, 

že náš Pán s nami je, 

že nás všetkých  

nekonečne miluje! 

3. /: Pán nám dáva poslanie 

posvätiť tento svet :/ 

Hájiť dôstojnosť ľudskú,  

ktorou Boh obdaril nás. 

Rozvíjať dary Ducha,  

rozvíjať viery jas, 

šíriť lásku Krista, ktorý žije v nás. 

4. /: Nech znie chvála Otcovi,  

ktorý stvoril náš svet :/ 

Chvála buď Ježišovi,  

ktorý je náš Spasiteľ. 

Duchu tiež vzdajme chválu,  

ktorý prebýva v nás, 

Duchu vzdajme chválu,  

ktorý žije v nás. 

140. MÁRIA MATKA 

R: Mária Matka,  

ochrankyňa naša,  

buď stále, stále pri nás.  

Keď je s nami radosť,  

keď srdce páli žiaľ, 

Mária, Matka, neopúšťaj nás.  

1. Nenechaj nás,  

prosíme bez pomoci.  

Sme takí slabí,  

keď točí sa s nami svet, 

pokoja v ňom niet.  

Mária pomôž nám. 

2. Ochraňuj nás,  

prosíme od všednosti.  

Ukáž ten správny smer,  

tou cestou krásy veď  

nás do večnosti.  

Mária vzor lásky. 

3. Vystri k nám svoje,  

prosíme nežné dlane.  

Skry do nich celý svet,  

by každý vedel hneď, 

že krajšej lásky niet.  

Mária kvet lásky 

141. MÁRIA MATKA 

      LÁSKAVÁ 

1. Mária, Matka láskavá,  

tvoja láska s nami zostáva.  

Prídi spolu so Synom,  

prídi k nám, 

nech ľuďom srdcia otvára. 

R: Prídi k nám, Bože z neba,  

veď čakáme na teba, 

V obeti lásky v sviatosti.  

Bože náš, daj nám milosti. 

2. Ježišu Kráľu, prídi k nám,  

veď Ty si náš priateľ a Pán. 

Bez Tvojej lásky,  

na duši máme vrásky  

a rúca sa v nás Boží chrám.  

142. KEĎ KĽAČÍM  

PRED TEBOU 

1. Keď kľačím pred Tebou,  

v srdci svojom radosť mám. 

Ó, Mária, Pani naša, 

svieť mi na ceste v tmách.  

R: /: Ave Mári-a, gratia plena,  

Dominus te-cum, benedictatum :/ 

2 Pani naša dobrá,  

ty vieš, ako ťaží žiaľ.  

Horké slzy, ľudský nevďak,  

svieť mi na ceste v tmách. 

143. ŠŤASTIE 

1. Je dnes taký  

zvláštne krásny deň, 

ktorý zmení všetko na dobré 

a naše úmysly trochu rozjasní, 

skúsme sa zamyslieť o šťastí. 

Šťastie to je úsmev na tvári, 

šťastie je byť tu pri oltári 

tak blízko pri matke,  

ktorá poteší,  

s Máriou je život najlepší. 

R: Stále medzi nami žije Mária 

stále medzi nami matka Mária. 

2. Všetko je z lásky a pre lásku, 

všetko to nám dáva otázku, 

že prečo je človek  

taký strašne zlý, 

skúsme sa zamyslieť čo robí. 

Hľadá šťastie, ktoré nenájde, 

preto, lebo šťastie nerastie. 

On musí pochopiť,  

že s Máriou byť 

to je - tváre druhých rozjasniť. 

3. Skúsme sa  

častejšie pomodliť, 

skúsme nežné teplo pocítiť, 

ktoré zavanie  

aj v našich srdciach 

a z duší nám odoženie strach. 

Zoberme si ľudia vedomie, 

pozrime čo robí svedomie, nie, 

už nikdy nechceme  

zlosť a nenávisť, 

pokúsme sa len s Máriou žiť 



144. MÁRIA,  

    PLNÁ MILOSTI 

1. Náš život nie je vidina, 

Ježiš nás krížom objíma, 

naša láska patrí tebe, Bože, 

že sme tvoji, za to Mária môže. 

R: Mária, plná milosti 

Mária, je veľkej radosti 

keď vidí, že my  

mnohí mladí jemu 

patríme, Ježišu, tebe veríme ! 

2. Chceme my, mladí  

žiť v radosti, 

kráčať s tebou i cez ťažkosti, 

veď i ty si nešiel cestou ľahkou 

s Máriou, svojou Matkou. 

145. ČAKAJÚ ŤA  

      NÁSTRAHY 

1. Čakajú ťa nástrahy  

toho to sveta, Mária ťa volá  

poď moje dieťa. 

R: Mária ma ochraňuje  

ja sa nebojím, 

vrhnem sa pod jej ochranný plášť. 

Ona podá ruku  

a ja smelo kráčam s ňou, 

Mária je Matkou najdrahšou. 

2. Ona nám vždy vyprosí  

hojné milosti, na ňu sa spoľahni  

v každej ťažkosti. 

3. Matka moja láskavá  

ja ťa milujem, 

svoje srdce mladé tebe darujem. 

146. LÁSKAVÁ PANNA 

R: Láskavá Panna, ó, Matka naša 

životom nás sprevádzaj,  

oroduj za nás. 

1. Nech ťa netrápia  

denné ťažkosti, 

ktoré život pripraví. 

Všetko odovzdaj do rúk Márie, 

ona pomoc vyprosí. 

2. Nikdy nezhasne svetlo nádeje 

tomu, kto ti slúži s láskou, 

pevnú dôveru  

k tebe Matka, mám. 

Ty si našou hviezdou rannou. 

3. S tebou, Mária, dobro víťazí, 

ty si našou oporou, 

bolesť zahojíš, radosť obnovíš, 

Pomocnica kresťanov. 

 

147. MAGNIFIKAT 

Magnifikat, magnifikat, 

magnifikat anima mea Dominum.  

Magnifikat, magnifikat,  

magnifikat anima mea. 

148. KEĎ NEVIEŠ KAM 

1. Keď nevieš kam,  

po ktorej ceste kráčať, 

keď vravieť chceš, áno chceš, 

ale nevieš čím začať. 

Keď tápeš v tmách  

a hľadáš správny smer, 

tú dobrú radu ti dá,  

no tak hádaj, kto dá? 

Naša Matka, krásna Mária. 

R: Mária ja s nami,  

Mária ja s nami, 

kto je proti nám,  

s ňou sme všetci šťastní, 

poď a pridaj sa ty tiež k nám, 

k nám a spievaj, skús to s nami, 

veď Mária ja s nami,  

Mária je s nami, 

a kto proti nám, 

len s ňou môžeš ísť, 

k svojmu cieľu šťastne prísť,  

aj keď svet ťa láka z cesty zísť. 

2. Tak neber tiež,  

čo dnešný svet ponúka, 

počúvaj Máriin hlas,  

to je istá záruka. 

Spoločne s ňou  

hľadajme samému pár, 

len keď je láska v nás, 

nemá nádej mráz,  

lebo iba láska vyhráva. 

149. MÁŠ V DUŠI PIESEŇ 

1. Máš v duši pieseň  

anjelských zvonov, 

máš v duši bolesť  

tých najkrajších tónov. 

Máš v sebe silu,  

ľudia po nej túžia, 

máš v sebe nádej,  

pre tých, čo sa súžia. 

R: /: Mária, s tebou, Mária, 

kráľovstvo lásky sa otvára :/ 

2. Máš v sebe prísľub  

večnej blaženosti, 

máš v sebe naplnenie  

spasiteľných zvestí. 

Máš v sebe lásku,  

pre tých, čo ťa hľadajú, 

máš v sebe lásku,  

pre tých, čo ťa volajú. 

3. Žehnaj moje kroky,  

žehnaj moje ústa, 

žehnaj každej piesni,  

v strunách mojich zostaň. 

Kytice veršov 

 z najkrajšieho kvetu 

patria tebe Mária 

 - Božiemu svetlu. 

 



150. KTO RAZ STÁL  

     UŽ TAM 

1. Kto raz stál už tam  

kde víťaz stáva,  

no svoj vavrín už stratil,  

k tomu Panna hľadí a vraví  

( a vraví ). 

Každú starosť vezme zaňho,  

kto už na kríži bol pribitý.  

Ten žiaľ na Golgote 

sám zhorí ( sám zhorí ). 

R: /: Žiaľ zhorí, :/ 4x 

ten žiaľ na Golgote 

sám zhorí ( sám zhorí ). 

2. Keď na viečka ťažké  

smrť sa vkráda, 

to je čas keď naplní  

Matka príkaz dávny  

„Hľa tvoj syn !“ (hľa tvoj syn). 

V dobách ťažkých ľudstvo  

stráda preto ťažko dýcha  

a hreší. Z kríža Boh ti vraví  

„Hľa tvoj syn !“ (hľa tvoj syn). 

R: /: Hľa tvoj syn :/ 4x 

Z kríža Boh ti vraví  

„Hľa tvoj syn !“ (hľa tvoj syn). 

3. A keď zlo už stále  

viac sa vzmáha, 

čas zlý tela zohýba,  

krč ten vzlyku Matky  

dá nám síl ( dá nám síl ). 

Aj keď sám sa v hriechu  

často zrútim 

na cestu späť sa vrátim,  

ak len slza Matky  

dá mi síl. ( dá nám síl ). 

R: /: Dá nám síl :/ 4x 

Ak len slza Matky  

dá nám síl, (dá nám síl). 

4. Preto v týchto slovách  

nech sa vraví 

„ Táto chvíľa je dobrá,“ 

keď k nám Panna vraví 

„To som ja.“ ( To som ja ). 

Preto odteraz už navždy vieme,  

kto vždy plače za teba,  

meno má tak prosté  

Mária ( Mária ). 

R: /: Mária :/ 4 x 

Meno má tak prosté 

 - Mária ( Mária ). 

151. VIDÍM KRÁČAŤ  

          MAMU 

1. Vidím kráčať mamu  

a jej malé dieťa s ňou, 

ono v dlani mamy  

svoju bezmocnú rúčku má.  

Celkom viesť sa nechá  

svojou detskou dôverou. 

Tento krásny obraz  

chcem žiť aj ja s Máriou. 

R: Mária, sám do Tvojej  

dlane svoju dám,  

Tebou sa celkom nechám tiež  

ako bezmocné dieťa viesť.  

Mária, sám do Tvojej  

dlane svoju dám,  

len Ty ma k Bohu dovedieš,  

sám som bezmocný, to viem. 

2. Po chvíli však dieťa  

pri páde sa poraní, 

zaslzené očká  

uprie s bôľom na mamu. 

Pohladkanie stačí  

a už ranka nebolí. 

Aj ja kvôli pádu  

upriem zrak na Máriu 

152. VŽDY JE S NAMI TÁ 

1. Vždy je s nami tá,  

čo viem, že ľúbi, 

moje srdce, ruky, moju tvár. 

Vždy je blízko tá,  

čo viem, že chráni 

každý úsmev, čo mi život dal. 

R: Ty nás vítaš  

v chráme plnom lásky, 

na tom jeho tichom nádvorí. 

Čakáme ťa každú chvíľu,  

prosíme ťa, daj nám silu.  

/: Mária, ty naša kráľovná :/ 

2. Spojme svoje hlasy  

v jednu pieseň, 

ktorá všetkým srdcia otvorí. 

silu viery mladosť naša nesie 

a s ňou naše pevné názory. 

153. SVITÁ 

1. /: Chlieb, keď ho nemáme. :/ 

/: Márne je skrývať  

prázdnotu dlane. :/ 

/: Láska, keď je hluchá. :/ 

Márne je skrývať  

prázdnotu ducha, 

márne je skrývať,  

kto život odmieta - umiera. 

R: Svitá a Matka žiali, 

 tá Matka žiali, 

že syna jej takto vzali. 

Svitá a Matka žiali,  

tá Matka žiali, 

že prázdno v rukách tak páli. 

2. /:Oči si nezakrývaj. :/ 

/: Zráz je príkry, tak pozeraj. :/ 

/: Sám stačíš si pri páde dole. :/ 

Spoločne však pôjdeme hore,  

spoločne, aj keď už  

síl nám neostáva. 



154. ZÁZRAK VYKÚPENIA 

1. Môže i na pustej púšti  

živá tráva rásť, 

zarodiť i planý figovník. 

Môže hviezda, ktorú cez deň 

vôbec nevidíš 

v noci žiariť jasom ohnivým. 

Môže i na skalnej pôde  

krásny kvet vyrásť, 

mravec uniesť ťažké bremená. 

Môže i u prostred dažďa  

slnko preblesnúť, 

môže dúfať človek strápený. 

R: /: Uver v zázrak vykúpenia, 

pozri Boh chcel chromí chodia, 

slepí vidia, hluchí počujú. :/ 

2. Môže človek nepozvaný  

na hostinu prísť, 

lotor sprava byť zachránený. 

Môže ovcu zablúdenú  

Dobrý Pastier nájsť. 

Život zmeniť hriešnik bývalý. 

Môže viera malá ako  

zrnko horčičné, 

konať veci, divy zázračné. 

Môže láska ani  

za zbraň nepokladaná, 

vydobyť kráľovstvo nebeské. 

155. JEŽIŠU UKRIŽOVANÝ 

Ježišu ukrižovaný,  

ľutujem hriechy ľutujem.  

Ježišu ukrižovaný, Kyrie eleison. 

156. BOL SI TAM... 

1. /:Bol si tam,  

keď bol umučený Pán. :/ 

R: Nezabudni v ťažkej chvíli,  

že ho všetci opustili,  

bol si tam, keď bol umučený Pán. 

2. Bol si tam,  

keď bol odsúdený Pán.  

3. Bol si tam,  

keď Pán kríž na plecia vzal.  

4. Bol si tam,  

keď klesal pod ťarchou rán.  

5. Bol si tam, 

keď sa s Matkou stretol Pán.  

6. Bol si tam,  

keď mu Šimon pomáhal.  

7. Bol si tam,  

keď mal skrvavenú tvár.  

8. Bol si tam,  

keď klesal pod ťarchou rán.  

9. Bol si tam,  

keď ho plač žien sprevádzal.  

10. Bol si tam,  

keď klesal pod ťarchou rán.  

11. Bol si tam,  

keď bol obnažený Pán. 

12. Bol si tam,  

keď bol umučený Pán. 

13. Bol si tam,  

keď na kríži umieral. 

14. Bol si tam,  

keď ho Jozef z kríža sňal. 

15. Bol si tam,  

keď bol pochovaný Pán. 

16. Bol si tam,  

keď bol umučený Pán. 

157. BOHATÝ STAL SA 

      CHUDOBNÝM 

1. Prišiel k nám a mal všetko 

pre nás mal náruč plnú kvetov, 

láskavých slov pre ľudí. 

Prinášal nám lásky posolstvo 

a hoci všetko bolo jeho, 

všetko nám chcel dať. 

R: Bohatý stal sa chudobným, 

nemá nič, má len kríž  

a štyri kliny k nemu. 

2. Prišiel k nám a nič si 

nepriniesol len plnú náruč lásky, 

lásku však nik nevidí. 

Každý chcel, aby on bol ich Kráľ 

a zákon jeho nikto nechcel, 

nikto ho neprijal. 

3. Vzali mu i to málo, čo mal, 

a to, čo ponúkal nám, 

to vysmial výsmech ľudí. 

Vzali mu česť i šaty, čo mal 

a jeho samého zavrhli, 

na kríž chcú ho dať. 

158. JASNOU REČOU 

          HOVORÍ    

1. Jasnou rečou hovorí  

život svedkov Kristových  

ako máš žiť, keď spokojným,  

šťastným chceš byť.   

Život prostých rozkoší,  

nudy, prázdnych starostí,  

keď každým dňom  

sa s veľkým zlom láska borí. 

R: Môžeš kráčať proti prúdu, 

tiež v láske všetko spáliť smieš 

/: len na hriech nedaj sa zviesť, 

nedaj sa zviesť :/ 

2. Jeho tvár je pokojná,  

zovretú päsť nepozná  

a veru tým, katom biednym 

ruka žehná. 

Kedykoľvek môžeš prísť,  

keď ich spoznáš, pochopíš,   

že s Kristom žiť,  

znamená zisk, to uvidíš.    

3. Každý rub má i svoj líc,  

život nie je iba z kríz.  

Tak vôľu skoľ, pokor sa, skloň, 

vezmi svoj kríž. 

Pokora ti osoží, vôľu Otca 

vyplníš a radosť tým skutkom  

drobným zdvojnásobíš. 

 



159. KRÍŽ JE  

         ZNAKOM SPÁSY 

R: Kríž je znakom spásy, kríž  

ten drevený Kristom nesený  

z lásky krvou zmáčaný za nás. 

1. Sám si, Pane, znášal ťarchu 

našich vín, sám si sa oddával  

z lásky pod svoj kríž. 

2. Pozri, Pane, hľa tu na mňa  

úbohého, pomôž znášať ťarchu  

kríža tak ťažkého. 

3. Chcem aj ja niesť svoj kríž,  

ťarchu svojich vín, Krista vždy  

nasledovať, chcem ísť stále s ním. 

160. PRIŠIEL NA ZEM 

1. Prišiel na zem konať dielo 

spásy a ľuďom biednym  

s láskou pomáhal,  

ku slobode zval  

zotročených hriechom, môj Pán. 

Svetom šiel a ľudskú  

niesol biedu. Chcel z lásky splniť  

Otcov spásy plán, 

na kríži mrel, však tretí deň  

vstal z hrobu, môj Pán. 

R: Môj Pán Ježiš ma miloval,  

až na smrť šiel, svoj život dal.  

Môj Pán Ježiš dnes teba zve: 

Poď domov, vráť sa späť. 

2. Jeho láska stále rany hojí 

a ku spáse nám náruč otvára, 

dnes ako predtým búrku upokojí,  

môj Pán. 

Jeho milosť stále ešte trvá, 

chce zmieriť ľudí  

s Otcom nebeským 

a krvou splatiť mzdu  

za vykúpených, môj Pán. 

161. JEŽIŠ NA KRÍŽI 

1. Ľudia ho videli, visel tam  

na kríži, zničený bol. 

Vlastní ho zradili, priznať sa  

nechceli. On vedel, kto to bol. 

Pre ľudí vytrpel, pre ľudskú  

lakomosť niesol si kríž. 

A ľudia plakali, mocne ho  

prosili, odpusť Ježiš! 

R: /: On trpel len za nás  

a niesol sám kríž  

a padal s ním na kolená. :/ 

2. Na pleci ranu mal,  

nohy skrvavené, kráčal ďalej. 

Každý krok znamenal tisíce  

hriešnikov, za ktorých trpel. 

Na kríž ho chceli dať, mnohí  

to kričali, zaslepení.  

A možno tušili, že on  

je naozaj ten pravý Ježiš. 

3. Visel tam pribitý, ľudia ho 

videli, zničený bol. 

No jasnú dušu mal, v duchu sa  

usmieval, a prosil za hriešnikov. 

Pod krížom trpelo to malé  

srdiečko Matky Božej. 

Celý čas mlčala, v duši  

premýšľala: „ Odpusť im, Bože!“ 

162. PIESEŇ  

MÁRNOTRATNÉHO SYNA 

1. Tak povedz, či smiem sa 

vrátiť, do dverí otcovských, 

či ďalej musím sa trápiť  

už nemám na to síl. 

Či odpustíš mi, že som všetko 

stratil, že pastier svíň som  

hanbu som Ti spravil, odpustíš? 

2. Tak povedz, či dáš mi nádej,  

že s Tebou zas byť smiem, 

nič nechcem k sluhom len  

zájdem a službou dám Ti zmier. 

Či uveríš mi, že chcem začať  

znova, že nemám v pláne útek  

zopakovať, uveríš? 

R: Znova túžba ku Tebe  

ma ženie, z Tvojich rúk mi žiari  

odpustenie, slová strácam,  

čo chystal som sa vyriecť,  

že ma vítaš z handier  

dáš ma vyzliecť. 

Ty ma ľúbiš som znova  

Tvojim synom, Ty si z biedy  

ku sebe ma zdvihol  

/: prosím, Ty ma chráň, Ty  

ma bráň, veď len Teba mám. :/ 

3. Tvoj pokoj ku mne sa vrátil,  

zas šťastné srdce mám,  

nič nechcem, ľahko sa sklátim,  

to dobre chápeš sám. 

Si Baránkom, čo sníma hriechy  

sveta, si záchranou, keď číha  

na mňa bieda, Ježiš môj.  

4. Si láskou, ja lásku hľadám,  

len ona cenu má. 

Vo všetkom som sa už sklamal,  

len Ty si pri mne stál. 

Hoc viem, že veľa výhod  

má Tvoj domov, 

len kvôli Tebe chcem sa  

vrátiť domov, Ježiš môj.  

163. KEĎ TRPÍŠ 

1. Keď trpíš a to, čo veľmi bolí, 

sa vypovedať nedá,  

aj rozum nemo stojí. 

Až vtedy, tak troška vtedy  

spoznáš, čo Ježiš dostal od nás  

a čo dal na oltár. 

R. Len s láskou, len s veľkou  

láskou je možné niesť  

tento kríž. 

Svet nikdy nedokáže chápať 

cenu lásky obetovanej. 

2. Je dobré,  

ak prikázania poznáš, 

ak o dobro sa snažíš  

a všetkého sa vzdáš.  

To všetko sa vo večnosti cení.  

No viac než toto všetko  

je bolesť prežitá. 



164. GETSEMANY 

1. Záhrada bolesti a strachu, 

záhrada, v ktorej Boh  

sa modlil v prachu. 

Tu začal sa boj života a smrti,   

ktorého výsledkom  

si predovšetkým ty. 

2. Ľudská to múdrosť  

"nehas, čo nepáli ťa".   

No Ježiš vraví, oni sú sťa dieťa, 

ktoré nedokáže s hriechom  

v boji zvíťaziť, vezmi si  

môj život a ich nechaj žiť. 

R: Tak vezmi si môj život, 

ja budem za nich tento kalich piť 

nech, oni môžu sa pod mojim 

krížom dokonale skryť.   

Je koniec, už nemá, 

čo by za náš život dal, 

odchádza, aby sa  

plán Boží dokonal. 

Tu sú moje ruky, Otče, 

nech ich hriech pribije  

na drevenú kladu, 

tu sú moje nohy, 

ktoré budú znakom  

neľudského chladu. 

165. VÍŤAZ KRISTUS 

1. Víťaz Kristus  

z mŕtvych vstáva aleluja, 

vykúpenie dokonáva  

ale - ale - aleluja. 

R: Aleluja, aleluja, aleluja,  

ale lu - u - u - ja. 

Hrob je prázdny, aleluja. 

Svet je vykúpený  

spievajme aleluja. 

2. Ženy sa k hrobu  

ponáhľali aleluja, 

aby Pána pomazali  

ale - ale - aleluja. 

3. Ten, ktorého  

vy hľadáte aleluja, 

už ho viac v hrobe nemáte  

ale - ale – aleluja. 

166. S LÁSKOU 

R: S láskou, s láskou Kristovou 

chceme niesť 

radostnú a slávnu zvesť. 2x 

1. Boh sa človekom stal, 

svojho syna nám dal, 

k hriešnym nám prišiel Pán. 

Z tŕnia korunu mal, 

hriech náš na seba vzal 

z mŕtvych vstal náš Ježiš Kráľ. 

2. Počuj, volá ťa Pán, 

dnes sa rozhodni sám, 

môžeš byť slobodný. 

Z hriechu očistí ťa, 

Duchom naplní ťa, 

môžeš mať život nový. 

167. KEĎ SA RAZ PÁN 

1. /: Keď sa raz Pán navráti zas :/ 

aby sme tiež tam boli, 

keď sa raz Pán navráti zas. 

2. /: Keď knihu tú otvorí Boh :/ 

aby sme tiež tam boli,  

keď knihu tú otvorí Boh. 

3. /: Keď hostinu pripraví Pán :/ 

aby sme tiež tam boli,  

keď hostinu pripraví Pán. 

4. /: Keď svätí svoj  

opustia hrob :/ 

aby sme tiež tam boli, 

keď svätí svoj opustia hrob. 

5. /: Keď po mene  

nazve nás Pán :/ 

aby sme tiež tam boli,  

keď po mene nazve nás Pán. 

6. /: Keď zaznie spev, Aleluja :/ 

aby sme tiež tam boli,  

keď zaznie spev, Aleluja. 

7. /: Aleluja, aleluja :/ 

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. 

168. VSTAL, VSTAL    

1. Skončila sa dlhá tmavá noc   

pozri slnko vychádza, 

smrť už nad ním nemá žiadnu 

moc, víťaz za ňou prichádza.    

R: /: Vstal, vstal :/  

z mŕtvych vstal,  

z mŕtvych vstal náš Pán.     

2. Radujme sa bratia, sestry,  

spievajme mocný je náš Pán.  

A za naše vykúpenie ďakujme,   

veľký je náš Pán.    

3. Vyzlečme sa zo starého 

človeka, všetku špinu  

treba zmyť.   

Starý život musíme zanechať,   

do nového sa narodiť. 

169. JEŽIŠ  

ZMŔTVYCHVSTAL 

1. Pre ľudí, pre ich  

spásu zostúpil,  

by ľud z hriechu on vykúpil,  

tiež aby ja som večne žil.  

2. Zaplesaj, hlásaj  

všade Ježiš je Pán,  

volaj všetkým, život ti dal,  

hlásajme, že kvôli nám. 

R: Ježiš z mŕtvych vstal, radosť  

všetkým rozdávaj. Aleluja  

spievajme s vďačnosťou.  

Vďaka Tebe, Pane bude  

večný život aj môj. 

3. Pokoj vám, ja som s vami  

celý čas. Môžeš začať  

život nový, teš sa ľud, 

si slobodný, voľný. 

C: Život aj môj, večný život 

môj, večný život môj... 

Ježiš z mŕtvych vstal, volá vstaň  

a poď, víťazný náš, náš Kráľ,  

na kríži hriechy zanechal. 



170. PANE ZMILUJ SA 

/: Pane, zmiluj sa,  

Pane zmiluj sa :/ 

/: Kriste zmiluj sa,  

Kriste zmiluj sa :/ 

/: Pane, zmiluj sa,  

Pane zmiluj sa :/ 

171. GLÓRIA 

R: /: Glória, glória, glória, glória  

in excelsis Deo :/ 

1. Sláva Bohu na výsostiach  

a na zemi pokoj ľuďom  

dobrej vôle.  

2. Chválime Ťa, velebíme Ťa,  

klaniame sa Ti, oslavujeme Ťa,  

vzdávame Ti vďaky, lebo veľká 

je sláva Tvoja, 

Pane, Bože, Kráľ, Kráľ nebeský,  

Boh Otec všemohúci.  

3. Pane Ježišu Kriste,  

Ty jednorodený Syn,  

Pán a Boh, baránok Boží,  

Syn Otca: Ty snímaš hriechy 

sveta, zmiluj sa nad nami,  

Ty snímaš hriechy sveta,  

prijmi našu úpenlivú prosbu.  

Ty sedíš po pravici Otca,  

zmiluj sa nad nami.  

4. Veď len Ty si svätý,  

len Ty si Pán, len Ty si najvyšší,  

Ježišu Kriste, s Duchom svätým  

v sláve Boha Otca. 

Amen, amen, amen.  

GLÓRIA 

Gloria in excelsis deo, 

Gloria in el Domino. 

172. SVÄTÝ, SVÄTÝ 

Svätý, svätý, svätý, svätý,  

je Pán Boh všetkých svetov.  

Plné sú nebesia i zem  

Tvojej slávy.  

Hosana, hosana,  

hosana na výsostiach! 

Požehnaný, ktorý prichádza 

v mene Pánovom.  

Hosana, hosana,  

hosana na výsostiach.  

173. OTČE NÁŠ 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, 

posväť sa meno Tvoje,  

príď kráľovstvo Tvoje,  

buď vôľa Tvoja ako v nebi  

tak i na zemi.  

Chlieb náš každodenný  

daj nám dnes 

a odpusť nám naše viny,  

ako i my odpúšťame 

svojim vinníkom  

a neuveď nás do pokušenia,  

ale zbav nás zlého. Amen.  

OTČE NÁŠ 

Otče, ktorý bývaš nad nami 

a meno máš  

nad všetkými menami,  

/: Príď kráľovstvo snov  

aj s vôľou Tvojou 

ako v nebi tak i na zemi.:/ 

Otče náš... 

Chlieb čo ponúkaš  

nám každý deň, 

tak daj nám aj dnes,  

veď žijeme len preň.  

/: A odpusť nám viny,  

tak jak to robíme iným 

a zbav nás  

od všetkého zla. Amen.:/  

174. BARÁNOK BOŽÍ 

Baránok Boží,  

Ty snímaš hriechy sveta,  

zmiluj sa nad nami.  

Baránok Boží,  

Ty snímaš hriechy sveta,  

zmiluj sa nad nami.  

Baránok Boží,  

Ty snímaš hriechy sveta,  

daruj nám pokoj. 

175. AGNUS DEI 

/: Agnus Dei,  

Qui tolis pecata mundi  

miserere nobis :/ 

Agnus Dei,  

Qui tolis pecata mundi,  

/: dona nobis pacem:/ 3x 

176. RAZ PRIŠLO DIEŤA 

          NA TEN SVET 

Raz prišlo dieťa na ten svet 

a bol to Boží syn 

a veľké vojská anjelov  

sem na zem zlietli s ním 

a takto ľuďom spievali 

chorálom nádherným:  

 

Óó, nádej a lásku všetkým  

vám posiela Pán 

óó, k vám prišiel sám,  

pokoj vám.  

 

Keď počuli to pastieri  

hneď klesli do kolien,  

veď každý túžil nad hlavou  

mať nebo pokojné 

a od vtedy ten pozdrav  

zo všetkých strán sveta znie:  

 

Óó, nádej a lásku všetkým  

vám posiela Pán 

óó, k vám prišiel sám,  

pokoj vám.  

   

Nech pokoj je tu stále s vami  

aj v čas vianočný,  

nech máte v roku veľa krásnych 

a pokojných dní,  

ten pokoj prinieslo vám  

dieťa čo v jasličkách sní,  

 

Óó, nádej a lásku všetkým  

vám posiela Pán 

óó, k vám prišiel sám,  

pokoj vám.  



177. ZNIE ZVUK BUBNOV 

 

1. Znie zvuk bubnov,  

pa rapa pam pam. 

Dnes nesmie byť smutno,  

pa rapa pam pam.  

Stíšte to dunenie,  

pa rapa pam pam. 

Dieťatko s nami je,  

pa rapa pam pam. 

Rapa pam pam, rapa pam pam, 

Spí tam po nebom, 

pa rapa pam pam, 

leží tam. 

  

2. Skúsme tichom,  

pa rapa pam pam. 

Sláviť jeho príchod,  

pa rapa pam pam. 

Zabudnúť na vojny,  

pa rapa pam pam. 

Nech má sen pokojný,  

pa rapa pam pam. 

Rapa pam pam, rapa pam pam. 

Otvorme svoje srdcia,  

par apa pam pam, dokorán. 

 

3. Vieš už dieťa,  

pa rapa pam pam. 

Toto je tvár sveta,  

pa rapa pam pam. 

Občas krik, lomoz, hluk,  

pa rapa pam pam. 

Tak vezmi to do rúk,  

pa rapa pam pam. 

Rapa pam pam, rapa pam pam. 

Daj nám lásky viac,  

pa rapa pam pam, pomôž nám. 

178. SVET SNÍVAL 

Svet sníval, že príde Kráľ  

a Knieža, čo získa trón.  

Ten pocit ho dávno hrial  

a pomáhal kráčať tmou.  

Len niekoľko rôčkov, niekoľko 

zím, čo na čele s Kráľom  

Izraelským, si zem otcov získa,  

premôže Rím. Ten sem  

mu bol nádejou.  

Tak úžasne málo od Boha  

chcel, tak príšerne nízko hľadal  

svoj cieľ, že hoci sa díval,  

neuvidel a naďalej kráčal tmou.  

Svet sníva sni prízemné,  

chce vládu a víťazstvá.  

Len málokto z Písma vie,  

že Boh iný spôsob má.  

On vybral si dievča Nazaretské,  

On vybral si miesto  

v poli a v tme, On vybral si  

plienky, zvieratá dve.  

A musia mu zúbky rásť.  

Až dodnes sa skrýva, ako už  

vieš, len v kráľovstve pravdy 

vládne aj dnes, len v kráľovstve 

lásky môžeš s Ním jesť,  

len deti Ho môžu nájsť.  

179. MESTO SPÍ 

1. Mesto spí už do tmy schúlené, 

za ním v biednej maštali, v sene 

leží dieťa, dýcha dnes prvýkrát. 

Malý púčik Lásky velikej,  

z devy klíči skromnej a čistej, 

chveje sa, veď víta  

Ho tma a chlad. 

2. Že k nám prišiel z lásky Boží 

Syn, nikto v kraji vtedy netušil   

a každý ho len za človeka mal.  

Všetky zámky tupo zapadli, 

všetky ľudské srdcia vychladli,   

vyhnaný u zvierat prví krát spal.  

R: Neboj sa neplač dieťatko, 

zavri očká a spi sladko. Hoc ťa  

vyhnali, pevnú ochranu máš. 

Mamka pesničku zaspieva,  

Jozef rúčky poohrieva a ruka  

Otcova drží nad tebou stráž. 

3. Od čias, čo prišla Tvoja 

hviezda, žiari vždy cez búrky, 

tmy, cez dážď, nevládal  

jej plameň uhasiť čas. 

Ty si s nami, Ty si stále tu,  

každý rok, deň, hodinu, minútu, 

prichádzaš, klopeš,  

zrodiť sa chceš znovu v nás. 

4. My však máme obsadené zas,  

miesta nemáme a chýba nám čas, 

nové zámky k starým  

prikladáme. 

Zas Ťa trápi od sŕdc našich chlad, 

neľúbime, jak Ty mal si rád, 

len chatrče pusté Ti nechávame. 

R: Vždy však spoznávame  

svoj klam a dnes prichádzaš 

znova k nám, odpusť, prosíme, 

nechceme už viac zrád. 

Veríme, Ty si Boží Syn, lásku  

nám dávaš, sám ňou si, preto  

voláme: vďaka Ti tisíckrát! 

180. PIESEŇ  

STRATENÝCH SYNOV 

1. Poďme spolu, poďme všetci  

bratia, pokoj a mier nech sa  

k ľuďom vrátia, bo hviezdy jas  

už dáva nám znamenie.  

Snehom sa k nám traja králi  

brodia, po krajine dnom i nocou  

chodia, odpúšťajú všetkým  

synom strateným.  

R: Ježiš Kristus dá kúsok  

chleba pocestným, tí, čo lásku  

hľadajú, verte, že ju nájdu.  

Dobrý človek nám pohár  

čírej vody dá, veď je chvíľa  

sviatočná, vianočná. 

2. Do kráľovstva čistých  

detských oči prichádzame spolu 

v zlatom koči, dnes je ten deň,  

čo naň všetci čakajú.  

Noc je čierna, ale sneh je biely,  

život ťažký, ale nie zas celý,  

radujme sa a nesme si  

ten svoj kríž. 



181. Z TVOJICH  

ŠTEDRÝCH DAROV PANE 

 

1. Z Tvojich štedrých  

darov, Pane,  

ktorými zem požehnávaš, 

nesieme Ti z lásky  

chlieb a víno na oltár. 

Zhromaždení  

v Tvojom chráme,  

kde nás všetkých povolávaš,  

chceme konať obeť,  

ktorú si nám prikázal.  

 

R: Živý chlieb,  

ktorý zostúpil z neba,  

je náš Ježiš Kristus, Pán a Kráľ. 

Vo víne a v kúsku chleba  

Ťa prijímam, tak verím,  

že život večný mám.  

 

2. Z Tvojich štedrých  

darov, Pane,  

ktorými zem požehnávaš,  

nesieme Ti z lásky  

chlieb a víno na oltár. 

V srdci veľkú  

radosť máme,  

že sa nám za pokrm dávaš 

svojim deťom,  

ktoré túžia prísť pred Tvoju tvár.  

PRE DETI: 

 

182. ANJEL  

VEDĽA ANJELIČKA 

1. Anjel vedľa anjelička,  

od spevu im žiaria líčka.  

Čože sa to len deje? 

/: Ach, my deti, my to vieme, 

Božie dieťa kdesi drieme.  

Hľadajteže ho kde je,  

hľadajteže ho kde je. :/ 

2. Betlehem a maštaľôčka,  

nad ním nebo, hviezdne očká.  

Je to sen či skutočnosť!  

/: Tu i k veľkým pokoj zletí,  

šťastní sú dnes ako deti.  

Je tu dieťa Boží hosť.  

Je tu dieťa, Boží hosť. :/ 

183. BOH NEZOMREL 

Boh nezomrel, Ježiš žije! 3x 

Ruky jemu daj,  

nohy jemu daj,  

srdce jemu daj,  

dušu jemu daj. Hej!  

On mojím Pánom je. 

184. BOH ŤA MILUJE  

R: /: Boh ťa miluje  

a ja ťa milujem, a tak by  

to malo byť. :/ 

1. /: Mal by som byť šťastný,  

aj ty by si mal byť šťastný  

a tak by to malo byť! :/ 

2. /: Mohol by som byť smutný,  

aj ty by si mohol byť smutný  

a tak by to nemalo byť! :/ 

3. Máme sa mať radi  

ako bratia a sestry 

a tak by to malo byť. 

185. ČI SI VEĽKÝ  

A ČI MALÝ 

Či si veľký a či malý,  

taký akurát, Boh ťa má rád. 

Či si tučný a či chudý,  

taký akurát, Boh ťa ma rád. 

On ťa miluje, keď sa smeješ,  

ťa miluje, aj keď plačeš,  

ťa miluje, keď sa mračíš,  

ťa miluje, aj keď spíš. 

Je to jedno, jak sa cítiš  

a jak vyzeráš, Boh ťa má rád! 

186. HVIEZDIČKA 

BETLEMSKÁ 

Hviezdička betlemská, kde si? 

Putujem cez hory, lesy.  

Ježiška hľadám. 

Poklady nenašli by ste,  

srdce len chudobné čisté,  

/: do jasieľ vkladám.:/  

187. KEBY SOM BOL 

KENGUROU 

Keby som bol kengurou, 

priskákal by som k tebe hneď.  

Keby som bol pavúkom,  

spravil by som ti krásnu sieť. 

A keby som bol motýľom,  

ja chválil by som ťa  

za každý kvet.  

No ja som rád, aký som,  

a za to ti dnes ďakujem.  

Lebo stvoril si svet  

a v ňom stvoril si mňa 

a vďaka Ježišovi som  

dnes tvoje dieťa.  

No ja som rád, aký som,  

a za to ti dnes ďakujem. 

188. KEĎ PÁN JEŽIŠ  

BOL MALIČKÝ 

Keď Pán Ježiš bol maličký  

nikdy neleňošil.  

S matkou Božou i s Jozefom 

usilovne robil.  

Tu hobľoval, tu piloval,  

tu vlničku zvíjal, nosil vodu, 

rúbal drevo i klince pribíjal.  

189. KROK SEM,  

KROK TAM 

Krok sem, krok tam, Ježiš  

ma miluje. Napravo a naľavo,  

nech to každý vie. 

Zadupaj, zatlieskaj,  

radosť v srdci zahorí. 

Držme sa za ruky,  

veď v láske sme jednotný. 



190. KTO JE PÁNOM 

DŽUNGLE? 

Kto je Pánom džungle? Hu, hu!  

Kto Pánom vody?  

Bubla, bubla, bubla! 

Kto je Pánom vesmíru,  

kto Pánom mojím?   

Poviem vám to: J E Ž I Š K O.  

Je Pánom mojím. 

On je Pánom vesmíru,  

džungle i vody.  

Bubla, bubla, bubla, žblnk! 

 

191. KTO STVORIL  

ŽMURKAJÚCE HVIEZDY 

1. Kto stvoril  

žmurkajúce hviezdy,  

žmurkajúce hviezdy,  

žmurkajúce hviezdy? 

Kto stvoril  

žmurkajúce hviezdy?  

Náš Otec Boh! 

2. ...lietajúce vtáčky... 

3. ...vlniace sa more... 

4. ... pichajúcich ježkov... 

5. ...Teba, jeho i mňa... 

192. MALÉ KONÍKY  

ĽÚBI BOH 

Malé koníky ľúbi Boh  

hoc sú len zvieratká, 

A keďže malé koníky ľúbi Boh, 

On ľúbi tiež aj mňa. 

On ľúbi ma, On ľúbi ma,  

On veľmi ľúbi ma. 

A keďže malé koníky ľúbi Boh,  

On ľúbi tiež aj mňa. 

( žabky, mravčeky, vtáčiky,  

rybičky, chobotničky, pštrosy...) 

 

193. MOJE MALÉ 

SVETIELKO 

Moje malé svetielko,  

chcem, aby svietilo. Hej, hej, hej! 

Moje malé svetielko,  

chcem, aby svietilo,  

svietilo, svietilo. 

Ježiš mi ho zapálil!... 

Skryť ho pod nádobu nie!… 

Nikto mi ho nezhasne!… 

194. MUŽ MÚDRY  

POSTAVIL DOM NA SKALE 

1.Muž múdry postavil dom  

na skale. Muž múdry postavil  

dom na skale. Muž múdry  

postavil dom na skale,  

vtom prišiel veľký dážď. 

R: Dážď padal a voda stúpala 

Dážď padal a voda stúpala 

Dážď padal a voda stúpala  

dom na skale pevne stál. 

2. Muž hlúpy postavil  

dom na piesku. Muž hlúpy 

postavil dom na piesku. 

Muž hlúpy postavil  

dom na piesku,  

vtom prišiel veľký dážď. 

R: Dážď padal a voda stúpala, 

Dážď padal a voda stúpala, 

Dážď padal a voda stúpala,  

dom na piesku príval vzal. 

195. NAŠIEL SOM  

CESTU DO RADOSTI 

1. Našiel som cestu do radosti, 

našiel som cestu do raja. 

Po tejto ceste do večnosti  

kráčame spolu ty a ja. 

R: /: Aleluja, aleluja, alelu –  

alelu - alelu - alelu aleluja. :/ 

2. Pán Ježiš Kristus, Priateľ  

verný, je Cesta, Pravda,  

Život sám. S Ním z hriechov  

všetkých očistení  

kráčame spolu k výšinám. 

3. Nad nami slnko lásky svieti, 

veď my už nie sme každý sám. 

Ideme spolu úzko spätí, 

cestu nám ukazuje Pán. 

4. O radosť nás nik neoberie, 

keď žije opravdivo v nás. 

Korení v nádeji a viere, 

že uvidíme Boží jas. 

5. Nesieme svetu svetlo viery, 

nesieme lásky zázrak sám. 

S radosťou stretneme sa v cieli, 

kde nás čaká náš dobrý Pán. 



196. PANE BOŽE  

TEBE SPIEVAM 

Pane Bože, tebe spievam, 

tlieskam tučnými rúčkami.  

Pane Bože, čuj, jak spievam,  

pozri, aký milučký som. 

Ďakujem ti, Bože dobrý,  

za obe moje krivé nohy,  

za môj nos a pehy na ňom,  

za to, že si mojím Tatom! 

197. PRIATEĽ  

POĎ S NAMI 

Priateľ, poď s nami, náš Pán  

ťa dnes volá, hostinu chystá,  

má miesto pre teba tiež. 

R : Tak poďme, priatelia,  

náš Pán nás dnes volá, hostinu 

chystá, má miesto aj pre nás. 

1. On pozýva všetkých na svoju 

hostinu. On hľadí na srdce,  

na lásku a vieru. 

2. On chce mať pri stole nás  

všetkých chudobných, On štedro 

nás sýti a robí podobných 

3. On v láske pre šťastie nám  

seba rozdáva, tu pokoj si nájde  

aj duša boľavá. 

4. Krv svoju a telo nám dáva 

za pokrm, tu stoja bez moci  

i zmysly i rozum. 

5. Buď sláva, ó, Pane,  

za prijímania dar, ten pokrm  

nás sýti na cestu uzrieť raj. 

198. TY SI MÔJ ŠTÍT 

Ty si môj štít, môj pancier, 

pevnosť moja, si silná kotva  

v rozbúrených vlnách mora.  

Teba nič nezlomí,  

nič nepremôže,  

v Tebe mám isté víťazstvo 

 

199. VOLÁM  

KAŽDÝ DEŇ I NOC 

Volám každý deň i noc,  

príď mi, Pane, na pomoc. 2x 

V mojom súžení, v mojom 

trápení, v mojom padaní,  

v mojom vstávaní. /: Príď mi, 

Pane, na pomoc, hop, hop. :/ 

 

200. ZLOŽ SVOJU 

STAROSŤ NA PÁNA 

Zlož svoju starosť na Pána.  

Zlož svoju starosť na Pána  

a On sa už postará.  

/: Nebudem sa báť,  

lebo Ty si so mnou.  

Nebudem sa báť, Pane môj. :/ 

 


