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Ježiš živý je 
 
1. /: Krvou svojou ma očistil, mocou svojou osobodil, 

   životom vzkriesenia obdaril, Ježiš živý je. :/ 
/: Ježiš živý je, Ježiš živý je, Ježiš živý je, On živý je. :/ 

 
2. /: Ja taktiež ľúbim Ježiša, On moja radosť najvyššia, 

prebývať budem s ním v nebesiach, Ježiš ľúbi ma. :/ 
/: Ježiš ľúbi ma, Ježiš ľúbi ma, Ježiš ľúbi ma, On ľúbi ma. :/ 

 
 

Jedným hlasom 
 
R1: Jedným hlasom voláme Ťa, Pane, ni búrka, ni mráz nezlomí nás, 
      sme deti Tvoje a Ty si Otec náš. 
 
1. Máriu za Matku si nám dal, životu bránu tak otváraš, 

ja silu zberám a prechádzam prah celkom sám. 
 
R2: K Márii volá tisíce sŕdc, prosia o zdravie, kus pokoja, 
       silná ich viera k Márii volá i mňa. 
 
2. Odpusť, že zabúdam na Teba, že hľadím príliš nad oblaky, 

veď i tu, na zemi, Mária sestry má. 
R2: 
 
 

Ježiš na zem zostúpil 
 
1. Ježiš na zem zostúpil, človekom sa stal, utrpenia kalich pil, /: tak ti život dal. :/ 
 
R: /: Prijmi ho, prijmi, vtedy pochopíš, prečo Ježiš vydaný bol na potupný kríž. :/ 
 
2. Pán Ježiš ma miluje, teba ľúbi tiež, jeho svätej krvi prúd /: odstráni tvoj hriech. :/ 
 
3. K Pánovi poď, otvor dnes srdce dokorán, životom ťa svätým hneď /: obohatí Pán. :/ 
 
 

Ja vieru, nádej mám 
 
1. Ja vieru, nádej mám, že cesta, ktorú znám je vôľa môjho vodcu a Pána, 

S rukou v ruke kráčame po boku brata, tam, kde je náš Ježiš Pán. 
 
R: Ja viem, že raz všetci si v nebi dáme ruky a zaspievame aleluja. 
    A vôkol mňa všetci budú bratia a sestry, kiež by z nás každý bol tam. 
 
2. My sme božími deťmi, sám Ježiš učí nás ako silou viery odrážať zlé. 

Bojuj vždy dobrý boj, veď nebesá sú cieľom, po tejto ceste dôjdeš tam. 
 



Je tu nový deň 
 
R: Je tu nový deň a ja Ti spievať chcem pieseň krásnu a novú. 
    Je tu nový deň, chválu Ti vzdávať chcem, veľkú a nekonečnú. 
 
1. Za tento kvet, z ktorého je med, za sestru včielku, bez ktorej ho niet, 

Za všetku krásu vôkol nás vďaka patrí Tebe, Pane náš. 
 

2. Za môjho brata, s ktorým môžem byť kamarát, za sestru, ktorú môžem mať rád, 
Za všetkých ľudí vôkol nás vďaka patrí Tebe, Pane náš. 

 
 

Ja striebra a zlata nemám 
 
1. Ja striebra a zlata nemám, mne bohatstvom Ježiš je sám. 

Na poklady drahší je mi, s ním víťazím v pokušení. 
Nemám žiadne bohatstvo, mám však v nebi dedičstvo. 
Mne bohatstvom Ježiš je sám, čo hľadám v Ňom, zaiste mám. 

 
2. Ak túžiš tiež poklad ten mať a v nebesiach odmenu vziať. 

Poď k Pánovi, vyznaj mu hriech, On prijme ťa, bude ťa viesť. 
Pán Ježiš ťa miluje, pokoj večný daruje. 
Ty boháčom môžeš sa stať, dnes Ježiša oslavovať. 

 
 

Ja rozhlasujem a spievam 
 
Ja rozhlasujem a spievam: On je kráľov Kráľ! Vyvyšujem a vzývam Jeho meno. 
Kráľovi patrí sláva, Kráľovi patrí česť, Kráľovi patrí vláda, nech Mu chvála znie! 
 
Ja chcem tancovať radostne pre Kráľa, zdvihnúť ruky k chvále  
A dávam rád srdce môjmu bohu, nech hlas môj chválu vzdá. 
 
A tak krič: Sláva! Kráľovi 
A tak krič: Vláda! Kráľovi 
A tak krič: Chvála! Kráľovi 
A tak krič: Sila! Kráľovi 
Vyhlásme: sláva a vláda a chvála a sila že patrí Bohu, veď On je Kráľ! 
 
 

Ja nikdy nie som smutný 
 
1. Ja nikdy nie som smutný, nikdy necítim sa sám,  

Veď v nebi veľmi starostlivú, dobrú mamku mám. 
 
R: /: La la la la la radosť v srdci mám, la la la la la Márii ju dám. :/ 
 
2. Tá Mamka v nebi býva, na mňa rada sa díva, 

Vždy pomáha mi smútok skryť a vždy len dobrým byť. 
 



Ježiša v srdci maj 
 

1. V kútiku mojej izby spievam Ti pieseň chvál. Prijmi ju, môj Pán, ako vzácny dar. 
     Dám Ti ju, Ježiš, z lásky na oltár, ja sa vždy k Tebe vrúcne modlievam. 
 
R: Ježiša v srdci maj, stále len Jeho vzývaj, nášho Pána Ježiša, nech každá duša zaplesá. 
    /: Ježiš, my Ťa radi máme, všetko Ti dávame, veď len Ty si náš najmilší, priateľ náš 
       najbližší. :/ 
 
2. Ježiša vidím v kostole, v bohostánku. On mi na notách otáča vždy stránku.  
    Vzývam ho, chválim, ako len môžem, bez Neho ja žiť nikdy, nikdy nemôžem. 
 
 

Ježiš je Pán všetkého 
 
1. Ježiš je Pán všetkého, Ježiš je Pán sveta celého. Každý hriech vzal a na kríž ho dal. 
    Ježiš je Pánom všetkých nás. Ježiš, On je kráľov Kráľ, môj Pán, On je kráľov Kráľ, 
    vládcovia sveta – veľkí, malí, spievajte Pán Ježiš je Kráľ. 
 
R: Ježiš Kristus je pánov Pán, Ježiš Kristus je kráľov Kráľ, tak poď, spoznaj to sám. 
 
2. Ježiš príde skoro k nám, na zem príde, príde náš Pán. On hľadí aj dnes, kto srdce mu dá, 
    Ježiš, On príde skoro k nám. 
 
1. Ježiš je Pán všetkého ........................ je Pánom všetkých nás. 
 
 

Jak úžasná 
 
1. Jak úžasná musí tá láska byť, keď prišla k nám s rajom sa rozdeliť, 
    dať novú vlahu púšti spálenej, priblížiť nám nebol tak vzdialené. 
 
2. Neba krásy opúšťaš kvôli nám, nemusel si a predsa chceš to sám. 
    Tvár priateľská tu súcit nejaví, keď nesieš kríž na miesto popravy. 
 
3. Tam miesto nás život si položil, vraciaš sa zas, aby som večne žil. 
    Viem, Pane, dávaš sa Ty nám i dnes, preto si chcel na Golgotu kríž niesť. 
 
 

Ja som Pán, Boh tvoj 
 
1. Ja som Pán a Otec tvoj, dobrý, múdry, všetko viem, 
    skrz otecka, mamičku ja ťa nežne milujem. 
 
R: Pán Boh v prvom príkaze sám o sebe hovorí,  
     keď si na to pomyslím, srdiečko sa rozhorí. 
 
2. Moja duša, srdiečko je len Božia záhradka. 
    V nej Boh so mnou prebýva a často ma pohladká. 
 



Ježiš je víťaz 
 
Ježiš je víťaz, ó, aleluja, aleluja Pána chváľ, Ježiš je víťaz, ó, aleluja, aleluja Pána chváľ. 
 
Ježiš je radosť ... 
Ježiš je láska ... 
Ježiš je pokoj ... 
Ježiš je víťaz ... 
 
 

Ježiš ma miluje 
 
1. Ježiš ma miluje, miluje, miluje, Ježiš ma miluje, naozaj. 
2. Má lásku hlbokú, širokú, vysokú, má lásku predivnú, naozaj. 
3. Chcem ho tiež milovať, srdce mu odovzdať, chcem tebe zvestovať, počúvaj. 
4. Ježiš Ťa miluje, miluje, miluje, Ježiš Ťa miluje, naozaj. 
5. Má lásku hlbokú, širokú, vysokú, má lásku predivnú, naozaj. 
6. Chceš ho tiež milovať, srdce mu darovať? Nebudeš ľutovať, naozaj. 
 
 

Ja ľúbim Ťa 
 
Ja ľúbim Ťa, Pane, spievam Ti a celou dušou Ťa chváliť chcem. 
Nech sa ti páčia slová mojich ústa, rozjímanie môjho srdca pred Tvojou tvárou. 
 
 

Ja maličká som 
 
1. Ja maličká som, Pane môj, no dávno viem už, že si môj, 
    že v tejto chvíli skrze kňaza do chleba, vína k nám schádzaš. 
 
R: /: Ten biely chlieb Tvojím telom sa stáva a víno v kvapky krvi sa premieňa. :/ 
 
2. Vďaka Ti, Pane môj, že k nám prichádzaš,  
     že pokrm našej duši dávaš, láskou svojou nás napĺňaš. 
 
 

Ježiš, meno nad mená 
 
Ježiš, meno nad mená, slávny Spasiteľ, vznešený Pán.  
Emanuel, Boh medzi nami, Kráľ večnej slávy, živé slovo. 
 
 

Ja viem 
 
Ja viem, že žije môj Pán zmŕtvychvstalý, haleluja! 
Ja viem, že žije môj Pán, z hrobu Vykupiteľ vstal. 
Ja viem, že žije môj Pán zmŕtvychvstalý, haleluja! 
Vstal, žije Pán! Verím, skoro vráti sa k nám. 



Ja pieseň lásky v srdci mám 
 
1. /: Ja pieseň lásky v srdci mám len pre Teba, môj Pán :/ 
    /: a veľkú túžbu v srdci mám len po Tebe, môj Pán :/. 
 
R: La la la la la la la ... 
 
2. /: Tú radosť v srdci neskrývam kvôli Tebe, môj Pán :/, 
    /: Ja tanec lásky v srdci mám len pre Teba, môj Pán :/. 
 
 

Ja Ťa chcem chváliť 
 
1. Ja Ťa chcem chváliť, Ježišu, Pane môj, skláňať sa pred Tebou po celý život svoj. 
2. Ja Ťa chcem ľúbiť, Ježišu, Pane môj, viacej Ťa milovať po celý život svoj. 
3. Ja Ti chcem slúžiť, Ježišu, Pane môj, kam pôjdeš Ty, chcem ísť po celý život svoj. 
 
 

Jedine s láskou 
 

1. Keby mi hlas ako anjela znel, keby som bol prorok veľkých diel,  
    keby som aj hory prenášal, bez lásky by som ostal sám. 
    Keby som bol múdry ako kráľ, majetok svoj celý rozdával, 
    keby som vo svete slávnym bol, bez lásky som iba prázdny kov. 
    Keby som v modlitbách stále stál, keby som nad hlavou žiaru mal, 
    keby som každý deň v chráme bol, bez lásky som iba plný kov. 
 
R: Jedine s láskou, jedine s láskou, jedine Ježiš ti dáva, dáva, dáva lásku, tak poď. 
 
2. Keby som mal v sebe veľa snov, keby som nakŕmil žobrákov, 
    keby som celé dni vyhrával, bez lásky je to smiešny bál. 
    Keby som zázraky robiť smel, keby som neurobil žiadny hriech, 
    Keby som na tvári úsmev mal. Bez lásky som iba smiešny klaun. 
 
 

Jasaj Bohu celá zem 
 
R: Jasaj Bohu celá zem, spievať a hrať aj ja mu chcem. 
    Všetci chválu vzdávajú Jeho menu svätému. 
 
1. Úžasné sú Tvoje diela Pane, máš nesmiernu moc. Celá zem sa Ti klania 
    v speve, všetci Tvoje meno oslavujú. 
2. Poďte a pozrite na Božie diela, úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom. 
    More na suchú zem premieňa, suchou nohou sa dá prejsť rieka celá. 
 
3. Moje ústa Ho vzývali a môj jazyk velebil. Keby som s srdci neprávosť mal, 
    nevypočul by ma Pán. 
4. Ale On my vyslyšal a všimol si môj hlas. Neboj sa a pros Ho aj ty, 
    veď Boh aj teba má rád. 



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, v ktorej moc 
    nad zlým sa skrýva, víťazí. Je to Tvoja krv svätá, predivná, môj Ježiš, si seba za nás dal. 
 
 

Ježiš, Ty si najdrahší Pán 
 
1. /: Ježiš, Ty si najdrahší Pán :/ 
    /: Ja ťa mám rád, ja ťa mám tak rád, veď prvý si ma miloval :/. 
 
2. /: Ježiš, Ty si milosti Kráľ :/ 
    /: Ja ťa mám rád, ja ťa mám tak rád, veď prvý si m miloval :/. 
 
 

Je náš Pán nádherný 
 
Je náš Pán nádherný, nádherný je náš Pán. Pokoj sám, Boží Syn, je náš Pán. 
Je náš Pán úžasný, úžasný je náš Pán. Radca náš a mocný Boj, je náš Pán, je náš Pán, 
je náš Pán. 
 
 

Je pravda 
 
1. Je pravda to, čo vravia o Tebe? Že si žil tu, prinášal obete?  
    Cítil si v práci, v bôli v radostiach? A smieme nájsť zas cestu k nebesiam? 
 
2. Kráčal si sám po ceste Golgoty, náš veľký dlh si z lásky zaplatil. 
    Na zemi Ducha raj si zanechal, aby aj mňa si k sebe povolal. 
 
3. Je pravda to, čo sme ti spravili? Smrť, hanbu, znoj, potupu na kríži? 
    Môj Pane, aj to, že si zvíťazil? Je možné, že si tak učinil? 
 
 

Ja chválu Ti vzdám 
 
Ja chválu Ti vzdám a spievam Ti rád, ja spieva Ti rád, ó môj Ježiš. 
Ja chválu Ti vzdám a ruky dvíham, ja ruky dvíham k Tebe len. 
 
Spievam milujem Ťa, spievam Milujem Ťa, spievam milujem, Teba milujem. 
 
 

Ježiš, Ty si môj Ježiš 
 
Ježiš, Ty si môj Ježiš, Ježiš, Ty si môj Ježiš. 
/: Je mi dobre, keď si so mnou, je mi dobre keď som s Tebou, Ježiš, Ty si môj Ježiš. :/ 



Ježiš Kristus je Pánom, aleluja 
 
1. Ježiš Kristus je Pánom, aleluja  (3x)   Aleluja. 
2. Jemu spievaj zem celá, aleluja  (3x)    Aleluja. 
3. Preto aj my spievajme, aleluja  (3x)    Aleluja. 
 
 

Ježiš, Ty si skalou 
 
/: Ježiš, Ty si skalou,:/ /: Ty si mojím spasením.:/ /: V Teba dúfam,:/ 
/: mojím štítom si.:/ /: Aleluja, mojím štítom si.:/ 
 
 

Je nádherné 
 
1. Je nádherná slúžiaca dlaň, víno a chlieb, ktoré dá na oltár. 
    Sú nádherné nohy kráčajúce cestou ku krížu vždy cez prah dlhých ciest. 
 
R: Je nádherné, je nádherné, je nádherné telo Pánovo. 
 
2. Je nádherné srdce prebodnuté, čo vždy plače krv, keď raní ho hriech. 
    Sú nádherné oči najnežnejšie, čo volia vždy iba odpustenie. 
 
R: Je nádherné, je nádherné, je nádherné telo Pánovo. 
 
On dal za nás svoj život rád, preto aj my chceme svoj život dať. 
Chceme žiť tak, ako ukázal nám, zaplatil dlh za nás, zaplatil dlh za nás. 
 
Medzihra 
 
R: Je nádherné, je nádherné, je nádherné telo Pánovo. 
 
3. Sú nádherné stopy hlásajúce len dobrú správu, lásku pre celý svet. 
    Je nádherná slúžiaca dlaň, víno a chlieb, ktoré dá na oltár. 
 
R: Je nádherné, je nádherné, je nádherné telo Pánovo. 
 
 

Ježiš, si svätý 
 
Ježiš, si svätý, kráľov si Kráľ. 
Chválim Ťa, slávim, pánov si Pán. 
Aleluja, aleluja. Pánov si Pán. 


