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Diamant 
 
R: My diamant v srdci vzácny strážime a radostnú pieseň spievame, 
     sme šťastní a vôbec to neskrývame a Máriu stále voláme. 
 
1. Ja viem, že len s Tebou to dokážem, vždy kráčať tou cestou, na ktorej Ježiš kraľuje. 
 
1. Ja chcem vždy len smutným bratom rozprávať, že len s vierou môžu život krásny mať. 
 
2. Som šťastný, nie sám tú radosť všetkým vysielam a chcem dnes zblúdeným krásnu Pannu 

privolať. 
 
3. Len žiar a svieť vždy všetkým ľuďom v tmách, nech kráčajú tou cestou, ktorou kráčal 

Kristus sám. 
 

Do kráľovstva raja 
 
1. Pán Boh mi dal veľký dar, dve oči sťa tŕniek pár, 
    nechcem skaliť očú jas, hodiť do nich hriechu kvas, 
    nehanebnú zlobu, špinu, veď to vedie k zlému činu, 
    budem vídať krásu nežnú, hľadať nimi spásu večnú. 
 
R: /: Do kráľovstva raja Mária ma láka, 
    zazriete tam žiaru, ktorá nemá páru :/. 
 
2. Vidím slnce očami, modré nebo nad nami, 
    sviežu zeleň, krásu lúky, mamičkine sväté ruky, 
    bračeka i sestričku, otecka i mamičku, 
    pohľadom ich hladkám jasným a cítim sa ozaj šťastný. 
 
3.Uprostred tej nádhery Ježiš mocne žehná ti, 
   verí ti, že budeš Jeho, že obstojíš v boji s hriechom. 
   Svojím čistým pohľadom uvidím tak Otcov dom, 
   kde už pochybnosti nemáš, svätým s úctou ruku podáš. 
 
 

Díky za Tvuj kříž 
 
1. Díky za Tvuj kříž, jenž nás vykoupil, když ses nám vydal cele do rukou,  

ó Pane náš, ó Pane náš. 
Naše skutky zlé Ty´s nám odpustil, přikryl krví svou, na vše zapoměl, 
děkuji, děkuji. 

 
R: Pane mám Tě rád, vážne mám Tě rád, stále poznávam, že Ty miluješ nás. 
     Hlubokou radostí těšíš srdce mé, ale největší je to, že mohu znát, Tvou radost znát. 
 
2. Pro mé nemoci trpěl´s, Pane muj, aby´s vzal náš strach, lásku vyléváš, 

ó Pane náš, ó Pane náš. 
Skončil úkol Tvuj, Tvé je vítězství, teď nám dávaš rust, z vody živé pít,  
děkuji, děkuji. 



Duch nášho Pána 
 

1. Duch nášho Pána vznáša sa nado mnou, preto ma Pán pomazal 
priniesť všetkým nám radostnú zvesť, úbohým, uzdraviť srdcia zlomených. 

 
2. A hlásať návrat slobody otrokom väzneným, prepustiť utláčaných. 

Hlásať Pánov milostivý rok, utíšiť smútok strápených, smútok strápených. 
 
R:  /: Vždy sprevádza ma svätý Pánov hlas, svojím Duchom ma sám Pán pomazal 
          a káže mi ísť k srdciam úbohým, Pánov hlas volá do sveta krás :/. 
 
Záver: Duch nášho Pána vznáša sa nado mnou. 
 
 

Dieťaťom som Božím 
 
R:  Dieťaťom som Božím, úsmev v očiach nosím.  
      Smútok, strach nepoznám,  dôveru v srdci mám. 
 
1. Veď všetko krásne od Otca mám, vždy mi pomôže, keď zavolám,  

dušu mi sýti chlebom svojím, každý deň túžim stretnúť sa s Ním. 
 
2. On dáva vieru, dar ten skvelý, On v ťažkej chvíli rozveselí. 

Vie vrátiť nádej, keď ju tratím, za pokoj stále Jemu vďačím. 
 
3. Miluje láskou, čo nezradí, ver Mu, On rád ti vždy poradí. 
 
 

Dnes túžim 
 
1. Ja túžim dnes hľadať Tvoju tvár, dnes túžim počúvať Tvoj hlas, 

túžim hľadať Tvoju tvár, túžim počúvať Tvoj hlad, verím, Ty ma vtedy požehnáš. 
 
2. Dnes túžim počúvať Tvoj Boží hlas, dnes zatúžil som hľadať Tvoju tvár, 

si Ježiš Mesiáš, verím Ty ma dneš požehnáš. 
 
 

Dobrorečíme Ti I. 
 
1. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb, 

obetujeme ho Tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk. /: Nechže sa nám stane 
chlebom života :/. 

 
R: /: Zvelebený Boh, zvelebený naveky :/. 
 
2. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno, 

obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce ľudských rúk. /: Nechže sa nám stane 
duchovným nápojom :/. 

 
 



Dar od Otca 
 
1. Ja niečo mám, čo mi svet tento nedá, je čnosť tá, o ktorú radšej ma oberá. 

Ja vieru mám, ten dar len dobrý Otec dá, koľko ľudí nerado sa jej oddá. 
 
2. Uverte nám, prijať vieru sa oplatí, bez nej všetko význam stratí, človej ostane nešťastný. 

Bez viery sa tiež nedá konať zázrak vykúpenia, Boh ostáva bezmocný, človeka nespasí. 
 
R1: Aj tvojím tiež Pánom chce byť On sám, preto kráča stále v ústrety nám. 
 
3. My sme šťastné, Pán nekonečné má rád všetkých ľudí, chce z nich mať vždy svoje deti. 
Čo nám Boh dá, svetu sa veľmi nehodí, kto sa Pánu odovzdá, získa s Ním. 

 
Medzihra 
 
R2: Tak ukážme - Pán je kamarát náš, ktorý tu náš nikdy neopustí, 
       bude s nami dňom, nocou, dá sa rád, otvor sa sám. 
 
Sólo: A On príde k nám. 
 
Veľa ľudí si myslí: "Byť veriacim je ťažké a ešte v dnešnom svete aj smiešne. 
Ale byť neveriacim je ešte ťažšie. 
 
 

Daj mi Pane duše 
 
Daj mi, Pane, duše, ostatné si ponechaj, z dravej zveri ovce budú, len ich rukou netrestaj. 
 
R1: Mária je ochrankyňa, Pomocnica kresťanov, Mária zachráň nás, Don Bosco stoj pri nás. 
 
1. Za Don Boscom mládeť kráča, veseláje ich tvár, srdcia čisté pre nášho Pána, 

poď, aj ty sa pridaj k Nám. 
 
R2: /: Don Bosco, Don Bosco, dielo svoje chráň, tvoj život je vždycky vzorom nám :/. 
 
2. Sviatosti sú nám štítom, z osídel naša záchrana, čistotu svoju chráň, odmenou ti bude raj. 
 
R1, 1., R2 
 
 

Deň Pánov 
 
R: /: Zvonia zvony, vyzváňajú, ozýva sa les i háj, v Boží chrám nás zvolávajú,  
        hor sa teda ponáhľaj :/. 
 
1. Týždeň prešiel, ty´s nás chránil, Bože, vrúcna vďaka Ti, 

nedaj, by nás osud zranil, v Tvojom chráň nás objatí. 
 
2. Očičká nám šťastím svietia, citov vrúcnych záplavou, 

naše spevy k Tebe letia, nech sú Tvojou oslavou. 



Dvanásť apoštolov 
 
1. Dvanásť apoštolov - Peter, Ondrej, Filip, Bartolomej, Matej, Tomáš, Jakub, Ján,  

Tadeáš a Šimon, Alfejov syn Jakub, Matúš, ten tiež vstáva, keď ho volá Pán. 
 
R:   Ježiš volá zas vážne všetkých nás: " Vstaň, aj ty poď za mnou", tak znie Jeho hlas. 
      Ježiš volá zas vážne všetkých nás zbierať zlaté klasy, kým je žatvy čas. 
 
 

Dobrotivý Bože 
 
Dobrotivý Bože prichádzame k Tebe, s radosťou a láskou dary Ti nesieme. 
Budú pre nás silou tieto dary, Pane, keď ich premeníš v telo a krv svoje. 
 
R: Nesieme Ti, Pane, svoje trápenia, nesieme Ti aj svoje starosti. 
     Nesieme Ti, Pane svoje víťazstvá, nesieme Ti aj svoje radosti. 
 
 

Duchu Svätý volám, príď 
 
/: 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, ktorí milovať ho chcú. 
 
 

Drž ma za ruku 
 
1. Uprostred noci som držal hlavu v dlaniach, úplne obklopený šedivou hmlou 
    a srdce s úzkosťou volalo: „Príď, Pane a zostaň stále so mnou!“ 
 
R: Drž ma za ruku a veď až do cieľa každú hodinu a každý deň, 
     drž ma za ruku a podopieraj nech nie som sám, s Tebou byť chcem, ja stále chcem. 
 
2. Ako kráľ by som mohol žiť v paláci, mať všetko, čo by som si prial, 
    no v tomto starom svete, môj Pane, nie je nič horšie, než byť sám a preto volám: 
 
 

Ďakuj 
 
/: Ďakuj Bohu, rád ťa má, ďakuj, spievaj pieseň chvál, 
   Ďakuj, pretože Ježiš je tvoj Pán a Kráľ :/. 
 
/: Tak ver, keď si slabý, silu máš a už núdzu nepoznáš,  
    pretože Pán Ježiš sa dal za nás :/. 
 
 
 
 
 



Dnes v srdci radosť mám 
 
1. Dnes v srdci radosť mám, veľkú radosť v srdci mám, 
    o nej budem spievať, na Pána sa dívať, dnes v srdci radosť mám. 
 
2. Dnes v srdci vďačnosť mám, veľkú vďačnosť v srdci mám, 
    za div odpustenia, zázrak vykúpenia, dnes v srdci vďačnosť mám. 
 
3. Ježiš je sily zdroj, Pán Ježiš je sily zdroj. 
    Jemu budem veriť, On ma bude strážiť, Ježiš je sily zdroj. 
 
4. Veľkú dnes nádej mám, lebo môjho Pána znám. 
    Ježiš Kristus vo vás, s Kristom všetko zdoláš, pomôže iste Pán. 
 
 

Dobrorečíme Ti II. 
 
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. 
 
 

Dávam všetko 
 

1.Dnes chcel  by som Ti dať To, čo v srdci mám. Dávam na oltár. K Tvojim nohám kráľov 
Kráľ. Dnes kladiem svoje sny. Ja sa zriekam svojich právd. Už nechcem pyšný stáť. Chcem 
nový život mať. 
 
R: /: 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. 
 
 


