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Hľadáš 
 
1. Hľadáš a nemôžeš nájsť pokoj v tomto svete, hľadáš a nemôžeš nájsť lásku v tomto svete. 

Obzeráš sa a hľadíš na náhliacich sa ľudí okolo, obzeráš sa a hľadíš  
do kamenných tvárí okolo. 

2. Hľadáš a nemôžeš nájsť kľudu v tomto svete, hľadáš a nemôžeš nájsť  
      pravdu v tomto svete. Obzeráš sa a hľadíš, kto ti ju môže dať. 

Obzeráš sa a hľadíš, kto ti ju pomôže nájsť. 
 
R:   Skús vojsť do chrámu, ak máš náhodou čas.  
       skús vojsť do chrámu, ak sa náhodou k nemu zatúlaš. 
       Pozri tam, na to drevo, na drevo v tvare kríža, 
       pozri tam, na toho, ktorý ťa na ňom víta. 
       To je ten, ktorý ťa má rád, aj keď ťa všetci neľúbia, 
       to je ten, ktorý ťa má rád, aj keď ťa všetci odsúdia. 
 
3. Hľadáš a nemôžeš nájsť šťastie v tomto svete, hľadáš a nemôžeš nájsť  
      radosť v tomto svete. Obzeráš sa a hľadíš, kto ti ju môže dať. 

Obzeráš sa a hľadíš, kto ti ju pomôže nájsť. 
 
R: Skús vojsť do chrámu ... 
     To je ten, ktorý ťa má rád a ktorý ti to všetko dá, 
     to je ten, ktorý ťa má rád láskou v tvare kríža, láskou v tvare kríža. 
 
 

Hľadám 
 
1. Hľadám, hľadám, hľadám môjho Pána (môjho Pána)  

z večera do rána (z večera do rána), od rána do noci (od rána až do noci). 
Hľadám, hľadám, hľadám v uliciach mesta (v uliciach mesta) 
aj na krížnych cestách (aj na krížnych cestách),  ja potrebujem ho. 

 
R: /: Lebo môj Pán (lebo môj Pán) je jediný Boh a Kráľ, lebo môj Pán ma ozaj miluje. :/ 
 
2. Hľadám, hľadám, hľadám Pána medzi ľuďmi (Pána medzi ľuďmi), 

hneď z rána, keď sa budím (hneď z rána, keď sa budím), hneď keď sa blíži noc 
(keď sa blíži noc). 
Hľadám, hľadám, hľadám svojho Pána v láske (svojho Pána v láske) a srdcom horúcim 
(a srdcom horúcim) očakávam Ho. 

 
3. Našiel som, našiel, už našiel svojho Pána (svojho Pána) z večera do rána 

(z večera do rána), oslavujem Ho (Jeho vzývam). 
Navždy, navždy, navždy bude už so mnou (bude už so mnou), 
učiní ma šťastnou (učiní ma šťastným), vezme so sebou. 
 

 
 
 
 
 



Hlas Tvojich detí 
 

1. Počuj nás, sme len deti, počuj nás, nech náš hlas k hviezdam letí, kde trón máš. 
    Chceme dnes zaspievať novú pieseň chvál, počuj nás, Pane, počuj nás. 
 
2. Podrž nás láskou svojou, podrž nás, nedaj nám vzdialiť sa od Tvojich brán. 
    Aj keď skĺzne sa nám noha a hrozí pád, /: podrž nás, Pane, podrž nás :/. 
 
3. Odpusť nám, sme len deti, odpusť nám, nech nám svieti životom Tvoja tvár. 
    Často chodiť nechceme podľa Tvojich rád, /: odpusť nám, Pane, odpusť nám :/. 

 
 

Hymna chvály 
 
1. /: Blíži sa k nám nový Jeruzalem :/. Baránkova svadba je na konci príprav, 
    my sme pozvaní k svadobnej večeri. Baránková svadba je na konci príprav, 
    buď hotový. 
    Náš Nebeský Ženích je tak udatný, z lásky život za nás položil. 
    Vykúpil nás na Golgote z našich vín, za hriech náš On krvou zaplatil. 
 
R: /: Jasaj, tlieskaj, voja víťazne: „Ježiš slávne zvíťazil!“ Spievaj, tancuj pred Ním 
        radostne, Boh nám z lásky naše hriechy odpustil :/. 
 
2. Boh, ktorému patríme, je nemenný, pevne svoje Slovo postavil. 
    Krvou očistení môžeme vyznávať: „Dobrý Boh nám z lásky odpustil“. 
    /: Ó, Bože, my Ťa vďačne ctíme, hymna chvály zvučná nech vždy znie. 
       Teba celou dušou milujeme, si úžasný Pán :/. 

 
 

Hoc sme ešte dietky 
 
1. Hoc sme ešte dietky s jarou mladosťou, Pán Ježiš nás volá, poďme s radosťou. 
 
R: Kto Ho hľadá mladý, kto Ho prijme včas, toho nazve priateľom, kiež tak nazve nás. 
 
2. Ježiš je náš priateľ, On má deti rád, písmo sväté nám to vraví veľakrát. 
 
3. S láskou sám Pán Ježiš tiahne k sebe nás, krok za krokom vedie do nebeských krás. 
 

Haleluja 
 
Haleluja, haleluja  
/: Hospodin kraľuje :/ /: Chválu mu vzdaj :/ 
Haleluja, haleluja  -  2x 
/: Hospodin svätý je :/ /: Chválu mu vzdaj :/ 
Hospodin mocný je, chválu mu vzdaj.           Medzihra 
Hospodin pravda je, chválu mu vzdaj 
Hospodin svätý je, chválu mu vzdaj (dievčatá) 
Hospodin láska je, chválu mu vzdaj (chlapci) 
Haleluja, haleluja  -  4x 



Hosana 
 
1. /: Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi :/. 
       Vyvyšujeme Ťa, ó aleluja, Ježiš chválime Ťa, ó aleluja, 
       v srdci chválu Ti vzdávame, hosana Bohu na nebi. 
 
2. /: Glóri, glóri, glória Ti, kráľov Kráľ :/. 
       Vyvyšujeme Ťa, ó aleluja, Ježiš chválime Ťa, ó aleluja, 
        v srdci chválu Ti vzdávame, hosana Bohu na nebi. 
 
 

Hádaj kto 
 
1. Raz, dva, raz a dva. Hádaj kto ľúbi ma? Raz, dva, tri, štyri. Kto pridá 
     mi sily? Päť, šesť, sedem osem, deväť. Ježiš je odpoveď. 
     Aleluja – rád Pána mám! 
 
2. A, B, A, a B. Kto prebýva vo mne? A, B, C, D, E. Chcel by aj ku tebe. 
 F, G, H, I, J. To predsa Ježiš je! Aleluja – rád Pána mám! 
 
3. K, L, L, M, N. Kto stvoril tento deň? O, P, Q, R, S. Kto zvieratká a  
     les? T, U, U, V, Z. Boh stvoril celý svet! Aleluja – rád Pána mám! 
 
 

Halalango 
  
/:Aleluja hosana, aleluja hosana, aleluja hosana, aleluja hosana.:/  
Halalango Ježiš, halalango Ježiš, halalango Ježiš, halalango, halalango.  
Halalango Ježiš, halalango Ježiš, halalango Ježiš in cosi. 
 
 
 


