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Keď na mori 
 
/: Keď na mori veľká búrka, Ježiš so mnou v loďke je. :/ 
Silnou rukou drží ma, loďka nekolíše sa. 
Keď na mori veľká búrka, Ježiš so mnou v loďke je. 
 

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  je Pánom mojím, 
On je Pánom vesmíru, džungle i vody. Bubla, bubla, bubla, žblnk! 
 

Kto stvoril? 
 
1. Kto stvoril žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce hviezdy? 
    Kto stvoril žmurkajúce hviezdy? Náš Otec Boh! 
 
2. Kto stvoril lietajúce vtáčky, lietajúce vtáčky, lietajúce vtáčky? 
    Kto stvoril lietajúce vtáčky? Náš Otec Boh! 
 
3. Kto stvoril vlniace sa more, vlniace sa more, vlniace sa more? 
    Kto stvoril vlniace sa more? Náš Otec Boh! 
 
4. Kto stvoril nosatého slona, nosatého slona, nosatého slona? 
    Kto stvoril nosatého slona? Náš Otec Boh! 
 
5. Kto stvoril pichľavého ježka, pichľavého ježka, pichľavého ježka? 
    Kto stvoril pichľavého ježka? Náš Otec Boh! 
 
6. Kto stvoril teba, jeho i mňa, teba, jeho i mňa, teba, jeho i mňa? 
    Kto stvoril teba, jeho i mňa? Náš Otec Boh! 
 

Ktože, deti, kto to vie? 
 
/: Ktože, deti, kto to vie, kto nás najviac miluje? :/ 
/: Boh je Láska – tak to je, ten nás najviac miluje! :/ 
 
/: Dáva krásu kvetinkám, lásku našim maminkám. :/ 
/: Boh je Láska – tak to je, ten nás najviac miluje. :/ 
 
/: Čo sa to, Bože, stalo, že je šťastia tak málo? :/ 
/: Kto sa láske sprotivil, ten to všetko zavinil. :/ 
 
/: Čo bude, Bože, s nami, bez lásky sme sami! :/ 
/: Prídi, Bože, s nami buď, nedajže nám zahynúť. :/ 
 
Už viem, kto ma najviac miluje!  
Už viem, koho mám najviac milovať! 



Keď kľačím pre Tebou 
 
 
1. Keď kľačím pre Tebou, v srdci svojom radosť mám, 
    ó Mária, Pani naša, svieť mi na ceste v tmách. 
 
R: Ave Mária, gretia plena, Dominus tecum, benedicta tu. 
 
2. Pani naša dobrá, Ty vieš, ako ťaží žiaľ, 
    Horké slzy, ľudský nevďak, svieť mi na ceste v tmách. 
 
 

Keď ti je smutno 
 
1. Keď ti je smutno a nič nevychádza, vrav amen ako Mária, amen ako 
    Mária, amen, takého ťa Boh chce mať. 
 
R: /: Ako Mária, Mária, plň stále vôľu Boha 
    a zanes tam svoj úsmev i srdce, kde často slzy sú :/. 
 
2. Keď sa ti smejú a keď posmievajú, vrav amen ... 
 
3. Keď v tvojom srdci niet nič okrem bôľu, vrav amen ... 
 
 

Keď je láska v nás 
 
Keď je láska v nás a úsmev krášli tisíc tvárí, 
ruku podáš rád a všetko sa ti darí. 
Kopec starostí a prekážok, čo v ceste stojí ľahšie prekonáš  
s láskou čo ti v srdci horí, s láskou tou Ježišovou,  
s láskou večnou, s láskou trpezlivou. 
 

Krokodíl 
 
1. Keby som bol motýľom, ja krídelkami mával by som. A keby som bol vtáčaťom,  
    tak od rána by spieval som. A keby som bol veľrybou, ja robil by som gejzír 
    na sebou, ja radosť mám, že dieťaťom stvoril ma Pán. 
 
R: Lebo srdce mi dal pre úsmev i žiaľ, mám Ježiša, On si ma zamiloval, 
     ja radosť mám, že dieťaťom stvoril ma Pán. 
 
2. Keby som tak slonom bol, čo chobot má, ja trúbil by som. A keby som bol kengurou, 
    tak skákal by som prériou. Keď patril by som k chobotniciam, ja tlieskal by som, 
    že tak veľa rúk mám, ja radosť mám, že dieťaťom stvoril ma Pán. 
 
3. Stať sa chvíľu žirafou tiež nebolo by nevýhodou. A keby som aj pštrosom bol, 
    tak všetkých by som predbehol. Keď bol by zo mňa krokodíl, ja so širokým by som 
úsmevom žil, ja radosť mám, že dieťaťom stvoril ma Pán. 



Kengura 
 

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 rad 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. 
 

Kam by sme šli 
 
1. Hľadáme pravdu – a pravda si Ty, hľadáme nádej – s tá je len v Tebe, 

hľadáme lásku – a Ty nám ju dáš, hľadáme Teba – a Ty si v nás. 
 
R: /: Kam by sme šli, Ty máš slová večného života. :/ 
 
2. Dal si nám oči – aby videli sme Teba, dal si nám uši – aby počuli sme Ťa, 

dal si nám nohy – aby mohli sme ísť k Tebe, dal si nám život – aby mohli sme pre Teba 
žiť. 

 
3. Ďakujeme Tebe – za stvorenie zeme, ďakujeme Tebe – za všetko, čo vieme, 

vďaka Ti za to – čo sa iba stane, ďakujeme Tebe – za to, že Ťa máme. 
 
 

Keď máš smútok 
 
1. Keď máš smútok, zlož ho k mojim nohám. Dávam sa ti, pozri sa na oltár. 

V kúsku chleba môžeš ma stále nájsť, som tvoj priateľ, ty nemusíš sa báť. 
 
R. So mnou môžeš kráčať do raja, kde prebýva láska a krása, veľké svetlo žiari na celú zem. 
     Tu sa môžeš smiať, tiež aj spievať, láska spúta ťa, budeš rozsievať klásky pravdy, 
     šťastia a pokoja. 
 
2. Počúvaj Pána a tiež aj jeho hlas, jeho láska bude v tebe stále rásť. 

Bez Boha si v tme iba opustený, sám, život tvoj je bez neho pustý chrám. 
 
R:  Jeho láska v tebe sa stráca, keď opustíš ho ako vtáča, nedáš sa Jemu, Kráľovi svojmu 
      viesť. Skús vhĺbiť sa do Jeho lásky, život tvoj sa zmení v prekrásny, plný lásky, pravdy 
      a pokoja. 
 
 

Keď Ježiš sladký 
 
R1: Keď Ježiš sladký spomínam na Teba, v srdci radosť mám, 
       Boh mi ten darček odovzdal, sladšie je, keď si pre mne sám. 
 
1. Nič sa tak vrúcne nenôti, nič milšie nečuť v dojatí. 

Nič sladšieho um netají, ako Ty, Ježiš, ako Ty. 
 



R2:  Na nebi, čo ťa hľadajú, láska tých, čo ťa žiadajú, 
       dobro tých, čo ťa volajú, po šťastí čo ťa poznajú. 
 
2. To jazyk nevie povedať, ani sa nedá opísať.  

Len ten, čo skúsil, môže znať, čo je to Krista milovať. 
 
R3:  Buď radosť naša, Ježiš náš, čo odmenou nám budeš raz, 
        Ty len buď našej slávy jas, na večné veky, v každý čas. 
 
 

Klop, klop 
 
R: /: Klop, klop, klop, kto klope na dvere? :/ 
     Je to Ježiš, Ježiš, Ježiš, nás Pán, otvor svoje srdce a Ježiš príde k nám. 
     /: Klop, klop, klop, kto klope na dvere? :/ 
 
1. Chce v tvojom srdci prebývať, s tebou sa túži zhovárať, 

o tom, čo trápi ťa, čo bolí ťa. Nemusíš hriechy schovávať. 
 
2. On chce mať z tvojho srdca dom, v ktorom by býval iba On 

a chce ti stvoriť srdce poslušné, očistiť všetko, čo je v ňom. 
 
Otvoríš? 
 
 

Krásny deň 
 
1. Vždy keď vstávam, Ty ma stále biedneho zobúdzaš, svojím dychom Ty osviežiš 

tiež moju tvár. Dobré skutky z lásky Ti dám, vždy Ti poviem: „Mám Ťa rád.“ 
 
R: Krásny deň, Ty ponúkaš mi Pane každý deň, chcem radosť všetkým rozdať  
     v tento deň, byť priateľom v každej chvíli. 
     Krásny deň, Ty ponúkaš mi Pane každý deň, chcem radosť všetkým rozdať 
     v tento deň, žiť, rásť, milovať každý deň. 
 
2. Chválu Ti vzdám za pokrm, čo dávaš nám, sýtiš ma rád, v Tebe stály zdroj 

lásky mám. Chcem vždy plniť len Tvoju vôľu, za všetko Ti chválu vzdám. 
 
R: Krásny deň je veľký dať od Teba, ja to viem, chcem ďakovať Ti, Pane 
     každý deň za lásky dar, Tebe, Pane. 
     Krásny deň je veľký dar od Teba, ja to viem, chcem ďakovať Ti, Pane  
     každý deň, že ja vôbec som, ďakujem. 
 
 

Kristus je víťaz 
 
1. Keď slnko svieti nám, pekný je deň. Keď vtáčik spieva mi, je to jak sen. 

Kto však mi dáva to, čo len chcem, ja len Jemu ďakujem, spievať Mu chcem. 
 
R: Kristus je víťaz, Kristus je víťaz, je Kráľom všetkým nám. 



     Kristus je víťaz, Kristus je víťaz, On má rád všetkých nás. 
 
2. Aj kvietky hovoria mi o Tebe, príroda šepká mi, že si tiež v nej. 

Ty si ten vtáčik, čo mi vždy spieva, Teba ja milujem, slúžiť Ti chcem. 
 
 
 
 
 
 

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 je s nami :/, kto je proti nám, s Ňou sme všetci šťastní, poď a pridaj sa Ty 
     tiež aj k nám (spievaj, skús to s nami, veď), /: Mária je s nami :/, a kto proti nám. 
     Len s Ňou môžeš ísť, k svojmu cieľu šťastne prísť, aj keď svet ťa láska 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. 

 
 

Keď Duch Boží ma naplní 
 

1. /: Keď Duch Boží ma naplní, ako Dávid spievať chcem :/ 
/: Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid spievať chcem. :/ 

 
2. jasať 
3. skákať 
4. spievať 
 
 

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, z lásky 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 byť 

stále s Ním. 
 
 

Keď mám pred očami 
 



Keď mám pred očami Tvoju tvár, keď ma svojou láskou obklopíš, 
vtedy všetky ľudské plány v Tvojom svetle iba tieňmi sú. 
Keď mi šepkáš: „Dieťa, rád ťa mám“, moje ja sa Tvojej láske vzdá, 
vtedy všetky ľudské plány v Tvojom svetle iba tieňmi sú. 
 
Chválu Ti vzdám, chválu Ti vzdám, ja viem, že si Víťaz, viem, že v Tebe všetko mám. 
Chválu Ti vzdám, chválu Ti vzdám, môj priateľ a Pán, všetko v Tebe mám. 
 
 
 

 
Keď je Pánov deň 

 
1. Niekedy sa môže aj tebe ľahko stať, že budeš žiť na mieste, kde budeš celkom sám. 
      Ako vtáčik v klietke, čo túži lietať zas, zo slobody sa tešiť, len radosť v srdci mať. 
 
2. Spomeň si na jeden krásny Pánov deň. V každej chvíli daj vôkol lásku len. 

Nájdeš nový svet, nuž nestrácaj už čas, vydaj sa na cestu, čo vedie do raja. 
 
R:  Keď je Pánov deň, v srdci radosť máme, s veľkou láskou hneď k Nemu utekáme. 
      Na oltár mu tiež srdcia predkladáme, na znak pravej viery v úcte Ho vždy máme. 
 
3. Keď ostaneš sám, bez priateľov, tak sám. Ruku ti podáva náš veľký Boh a Pán. 

Otvára ti náruč, tú náruč otcovskú, On je Kráľom lásky, v Ňom nájdeš slobodu. 
 
R: 2x 
Záver: Keď je Pánov deň. 
 
 

K Tebe, Pane volám 
 
1. K Tebe Pane, volám, dnes kľačím pred Tebou, ďaleko som zašiel, na Teba zabudol. 
    Pyšne chodil svetom, až prišlo sklamanie, spolieham sa preto na Tvoje čakanie. 
 
R: Nech ma bolí, keď Ťa strácam, keď blúdim svetom sám, nech ma bolí,  
    keď Ťa zrádzam, pravdu zanechám. Nech sa bojím Teba strácať  
    a túžim hneď Ťa nájsť, nech sa zračí z mojej tváre Tvoja tvár. 
 
2. Ty si, Pane, za mňa na kríži zomieral, tým si svoju nežnú lásku mi ukázal. 
    Ja sa kríža bojím, vždy pred ním utekám, bez neho však Pane, Ťa nikde nestretám. 
 
 
 

Každý z nás Matku má 
 
R: Každý z nás Matku má, Mária sa volá. Ježiš ju pod krížom všetkým dal. 
     Každý z nás Matku má, Mária sa volá. Veľké srdce Matky ľúbi nás. 
 
1. Prečo toľko bojíme sa čo bude s nami? Svoje áno nášmu Bohu povedzme radi. 
    Mária to povedala, na nás myslela, aby Krista svetu dala, spása jediná. 



 
2. Prečo toľko nenávisti medzi nami je? Mária je stále s nami, ona pomôže. 
    Vyhrala nad mocou pekla, zbrane nemala, láskou a pokorou svojou zlobu zdolala. 
 
 
 
 
 
 

Keď Boží syn 
 
1. Keď Boží Syn nás navštívil a priniesol svoju lásku k nám, 
    vtedy celý svet videl, ako je Boh predivný, úžasný Pán. 
2. Jeho život bol svetlo 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. 
 
 
 

Koľkokrát 
 
1. Koľkokrát som Ťa, Priateľ zradil, koľkokrát som Ťa, Pane, zranil. 
    Koľkokrát si mi ruku podal, koľkokrát som Tvoju lásku predal.    Koľkokrát?! 
 
2. Koľkokrát si mi už pomohol, koľkokrát som nechcel, nemohol. 
    Koľkokrát som padal, no nepadol, koľkokrát si ma už zodvihol.  Koľkokrát?! 
 
3.Koľkokrát ublížil som Tebe, toľkokrát odpustil si Ty mne. 
   koľkokrát zanechal som Teba, toľkokrát našiel si Ty vždy mňa.  Toľkokrát! 
 
 

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, aby si z nej nezišiel v ústret hlbinám.:/ 
 
2. Konaj vždy tak, aby Kristus nemal žiaľ, že mu diabol znova 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 Pán.:/ 
 
 

Keby nás Boh nemal rád 
 
R: Keby nás Boh nemal rád, nezjavil by lásku krásnu, 
     keby nás Boh nemal rád, nebol by nám toto dal. 



 
1. Seba v zrodení On nám dal v mene Otca. Ten raj znovený tak nám do srdca skryl. 
2. Dal nám v onen deň, keď sám sa ujal biedy, ten dar láskavý, On sám nám viny zmyl. 
 
3. Svoj žiaľ v onú noc, keď sám sa potil krvou, dal nám v onú noc, keď úpel o pomoc. 
4. Svoj bôľ piatočný On sám za synov zeme, dal rád Otcovi, svoj bôľ tých temných chvíľ. 
 
5. Svoj dar vzkriesenia, keď z brány hrobu povstal, svoj jas znovenia On sám nám v srdce dal. 
 

Keď sa raz Pán 
 
1. Keď sa raz Pán (keď sa raz Pán) navráti zas (navráti zas), 
    keď sa raz Pán navráti zas, aby sme tiež tam boli, keď sa raz Pán navráti zas. 
2. Keď knihu tú (keď knihu tú) otvorí Pán (otvorí Pán), 
    keď knihu tú otvorí Pán, aby sme tiež tam boli, keď knihu tú otvorí Pán. 
3. Keď hostinu pripraví Pán... 
4. Keď po mene nazve nás Pán... 
5. Keď svätí svoj opustia hrob... 
6. Keď zaznie spev – Aleluja... 
7. Aleluja, aleluja... 
8. Keď sa raz Pán navráti zas... 
 
 

Kto poradí 
 
1. /: Kto poradí, kde sú tak dobré dievčatá? :/. Práve takú hľadám, ako bola ona, aby  
    žila ako ona Bohu blízko. Aby bola Bohom obľúbená, dobrá matka, dobrá žena, priam 
    tak ako Mária. Aby mala dušu, ktorá svieti, aby milovala deti, priam tak ako Mária. 
 
2. /: Kto poradí, kde sú tak dobrí chalani? :/ Hľadám chlapca, ktorí majú srdcia mužov, ktorí 
    svoje presvedčenie vedia brániť, ktorí svojim deťom budú žehnať, pre ktorých je každá 
    žena priam tak ako Mária. z ktorých budú chlapi starostliví, ktorí budú vierou živí, priam  
    tak ako Mária. 
 
3. /: Kto poradí, kde mám tak dobrú partu nájsť? :/ V tomto svete plnom pretvárky a nudy, 
    ľahostajných sŕdc a neskrotených vášní, preto sedím pokorne tu v chráme, šepkám prastaré 
    a známe: „Príď a poraď, Mária!“ Aby život mládeže mal cenu, prosím chválou ovenčenú, 
    príď a pomôž, Mária. 
 
4. /: Ty poradíš, veď vieš, kde dobrí ľudia sú.:/ 


