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A gu gu 
 
1. Chceme ťa velebiť ako malé deti, ktoré nedokážu ešte nič povedať. 
 
R: A gu gu a gu gu a gu gu a gu gu a gu gu! 
 
2. Tomu nášmu gu gu Bože Ty rozumieš. Malý modlí sa najlepšie, veľký modlí sa ako vie. 
 
3. Povedz svojej mame, povedz aj otcovi, nech skúšajú ako deti modlievať sa k Nemu, 

nech skúšajú ako deti modlievať sa k Nemu. 
 
R: A gu gu – 5x  na na naj naj naj naj naj naj! 
 
 

Ani brat môj 
 
1. /: Ani brat môj, ani sestra, ale Pane, ja musím viacej modliť sa. :/ 

/: Áno ja, len ja, áno Pane, ja musím viacej modliť sa. :/ 
 
2. /: Ani brat môj, ani sestra, ale Pane, ja musím viacej odpúšťať. :/ 

/: Áno ja, len ja, áno Pane, ja musím viacej odpúšťať. :/ 
 
3. /: Ani brat môj, ani sestra, ale Pane, ja musím viacej milovať. :/ 

/: Áno ja, len ja, áno Pane, ja musím viacej milovať. :/ 
 
 

Ako kvapka rosy 
 

1. Ako kvapka rosy, ako kvapka dažďa, ako lístok v povetrí. 
Stále na ňu myslím, je to moja Matka, za náš trpel Jej Syn. 

 
R: Tak poď a neváhaj, aj teba volá, je tvojou stálou zárukou. 
     A nemaj strach, že to nie je tá pravá, je Synovi pravou rukou. 
 
2. Keď si sám a zúfaš, zdáš sa stratený, nemáš žiadnu oporu, 

vzchop sa a bež za Ňou, poskytne ti lásku, tá pomôže k životu. 
 
3. Len modli sa a ver v Jej Syna, veď Ten aj teba vykúpil 

Láska je večná, nepochopiteľná, Ježiš nás práve ňou spasil. 
 
 

Ale ja sa nadejem 
 

Ale ja sa nadejem na Tvoju milosť, plesať budem v Tvojom spasení. 
Spievať budem Hospodinovi, lebo On dokoná za mňa. 
 
 
 
 



Aleluja 
 
1. /: Alelu, alelu, alelu, aleluja, chváľme Boha. :/ 
 
R:  Chváľme Boha, aleluja  -  3x,  aleluja. 
 
2. /: Alelu, alelu, alelu, aleluja, chválim Boga. :/ 
3. /: Alelu, alelu, alelu, aleluja, Gloria Deo. :/ 
4. /: Alelu, alelu, alelu, aleluja, chvalič Boga. :/ 
5. /: Alelu, alelu, alelu, aleluja, chváľme Boha. :/ 
 
 

Aleluja putá 
 
1. Aleluja, aleluja, putá zlámané, svitol zlatý deň slobody. 
      Aleluja, aleluja, boje vyhrané, zvíťazil Ježiš, som slobodný. 
 
R: Kdeže je peklo tvoje víťazstvo, ty smrť strašlivá, kde osteň tvoj? 
     Srdce, ktoré Ježišovu obeť prijalo z Božích rúk, ktože by vytrhol. 
 
2. Aleluja, aleluja koniec otroctva, Pán ma k slobode povolal. 

Na nebesiach užíva už právo Synovstva, takú mi Otec môj milosť dal.    
 
3. Aleluja, aleluja, dlh môj splatený, za mňa tiekla krv presvätá. 

Aleluja, aleluja Boh je zmierený, duša je kliatby už zbavená. 
 
 

Aleluja vstal zmŕtvych Pán 
 
1. Aleluja, vstal zmŕtvych Pán, zázračne zmŕtvych vstal Pán. 

Jemu patrí spev radostný, večný život dáva nám. 
 
R: Spev ten po zemi nesie sa, slávou znejú nebesá. 
     Z radosti nad tým víťazstvom príroda sa rozplesá. 
 
2. Aleluja dnes ho všetci velebme, On zmŕtvych vstal. 

Len Jemu dnes spievajme, spasenie on svetu dal. 
 
 

Aleluja šabalabalabambam 
 
R: /: Aleluja šabalabalabambam, aleluja šabalabalabambam, 
        aleluja šabalabalabambam, amen, amen :/. 
 
1. Ty si môj Pán a ja mám Ťa rád  -  3x, amen, amen. 
2. Ježiš zomrel a zmŕtvych vstal  -  3x, amen, amen. 
3. Ježiš žije a príde zas  -  3x, amen, amen. 
 
 

 



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 a dnes aj ty bdieš s ním. 
Láska je úsmev a plač, smútok a strach náhle zmýva dážď. 
Cítiš, že Boh je tak blízko nás, cítiš, že s ním si tak stále viac svoj. 
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 má k človeku blízko, s ním nikdy nie si sám, až do konca  
     dní, až do konca dní. 
 
2. 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. 
Boh ti práve dal to znamenie tých nových dní, krásnych dní. 

R: 
Coda: Ak keď svet pominie, však Jeho láska je tu naveky. 
 
 

Aleluja- zvíťazil 
 
1. Zachrániť iných vieš, sám seba však nie. Aký si Ty Mesiáš, čo na kríži odvisne?! 
    A dáme Ti nápis „Kráľ židovský“ že si. Ten Kráľ, čo má priniesť ľuďom nádej, spásu. 
 
R: Aleluja – zvíťazil, 
     Aleluja – vstal zmŕtvych, 
     Aleluja – má nás rád, k sebe volá nás. 
 
2. S Ježišom lotrov pár kríž tam nesie tiež, tí však idú odpykať si zaslúžený trest. 
    Aký tu význam má Tvoje trápenie, umieraš tak, ako my a ešte k tomu nevinne?! 
 
R: Aleluja – zvíťazil. Aleluja – Boží Syn. 
     Aleluja – zvolal Ján, keď hrob uzrel (sám). 
     Aleluja – zvíťazil. Aleluja – Boží Syn. 
     Aleluja – má nás rád, Pán sa zjavil nám, 
                                        srdce plesá nám, 
                                        sláva volal Ján, 
                                        slávou zuní chrám, 
                                        Hosana znie nám. 
 
 

Ako je dobre 
 
1. Ako je dobre Ježiš s Tebou byť, smútok a bolesť v radosť premeniť. 
 
R: Ježiš, Ty kroky, pohľad môj, moja radosť, môj pokoj. 
 
2. Ako je dobre Ježiš s Tebou ísť a svoje kroky v pravde obrátiť. 
3. Ako je dobre Ježiš brata nájsť a šťastím s Tebou zaspievať. 
4. Ako je dobre Ježiš odpúšťať, zlo dobrom premôcť, víťaziť. 



Ak sa milujeme navzájom 
 
/: Ak sa milujeme navzájom, Boh je nás a Jeho láska v nás dosahuje dokonalosť :/. 
 
 

Abba Otče 
 
1. Oslobodil nás Pán z okov a od samých seba,  
     Kristus sa nám bratom stal a naučil nás volať teba.    
  
R: Abba Otče – 4x 
2. Cirkev je strom života, korene svoje rozvíja. 
 Deň čo deň nás preniká a tak nás s tebou spája.    R: 
 
3. Boh je darcom života, on zvíťazil nad smrťou. 
 K sebe si nás privíňa a my spievame s radosťou.    R: 
 
4. Všetci sme bratia a sestry, všetci sme jedna rodina. 
 Tú pravdu nikto nezmení, veď nastala jej hodina.    R: 
 
 

Ak radosť v srdci chceš mať 
 
1. Ak radosť v srdci chceš mať, radosť, ktorá večne trvá. 
 /: Pred trón Boha príď a chváľ jeho slávu :/ 3x 
 a moc, slávu a moc, slávu a moc. 
2. Ak pokoj ...    
3.  Ak šťastie ... 
 
 

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.:/ 
 
R: 2x   Amen - 4x 
 
 

Apel 
 
Maria Regina mundi, Maria Mater Ecclesiae, 
Tibias sumus Tu i memores vigilamus! Vigilamus! 
 
 
 



 
Ak pôjdeš cez vodu 

 
1. Ak pôjdeš cez vodu, iste s tebou som, oheň ťa nezraní svojím plameňom. 
    Poznám ťa po mene, draho kúpený, neboj sa, som verný, nepremenný. 
 
R: /: Čistým a spravodlivým pribúda síl, bez strachu pôjdu tisíce míľ.:/ 
 
2. Pohnú sa veľhory, zakláti sa štít, nikto však milosti nepretrhne niť. 
    Pokoja dohodu neroztrhá čas. Naveky soms  tebou, počuj môj hlas. 
 
3. Ozdoba, koruna v rukách Pánových, žiadna moc človeka nevyrve ťa z nich. 
    Cisársky diadém zdobí Božiu dlaň, životom Spasiteľ zaplatil zaň. 
 
4. Drahokam základ je, zafír miesto skál. Z rubínov postavím múr tvoj, aby stál. 
    Prevzácne kamene, dlažba tvojich ciest, pokoj a bezpečnosť zástava miest. 
 
 

Aj ty si jeho brat 
 
1. Aj ty si občas už zblúdil, nenašiel si svoje miesto. 
    Pán hľadá zblúdených ľudí. Ježiš je najlepšou cestou. 
 
R: Aj ty si jeho brat, aj ty si jeho sestra, on dáva, ty smieš brať, tak už sa toľko netráp. 
     Máš blízko tento zdroj, zdroj živej vody zdravej, srdce s jeho spoj a lásku,  
     lásku dávaj ďalej. 
 
2. Každý dnes šťastie si hľadá, denne však vstať musí z pádov. 
    Pán zaňho výkupné skladá, Ježiš je najkrajšou pravdou. 
 
3. Na cestách tohto sveta, tak ľahko sa stúpi krivo. 
    Neboj sa, mládež byť svútá, jediný Ježiš je život. 


