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My sme deti 
 
1. My sme deti malé, Máriine deti, my ju máme radi, na cestu nám svieti, 
často za ňou prichádzame spolu všetci, nesieme jej darček, z dobrých skutkov kvety. 

 
R: Mária nás miluje, Mária nás ochraňuje, Mária nám pomáha, 
     všetkých nás má rada. 
 
2. My sme deti, dobré Máriine deti, k Márii dnes naša veľká prosba letí, 

chceme prosiť za svet celý, i za seba, by sme prišli všetci k Márii do neba. 
 
3. V tejto chvíli chceme prosiť za rodičov, ktorí vedú nás na ceste za Ježišom, 

daj, nech ich tvár vždy len krásny úsmev zdobí, vypros pravú lásku aj do našich rodín. 
 
 

Mária 
 
1. Mária, Mária, Matka naša chrániš nás deň i noc, stále. 

Mária, Mária, Matka naša, v Bohu je len nádej naša. 
 
R: /:Tak vystri svoju dlaň, svoje srdce mu daj, Matku hneď vyhľadaj, pomoc žiadaj. :/ 
 
2. Mária, Mária nepoškvrnená, pomocnú ruku nám dávaš. 

Mária, Mária nepoškvrnená, každému, kto o to žiada. 
 
3. Mária, Mária nás hriešnikov prichýliť pod plášť stále chceš. 

Mária, Mária nám hriešnikom u Syna milosti vypros dať. 
 
4. Mária, Mária nenarodených Matkou Ty stále chceš len byť. 

Mária, Mária nenarodeným svoju lásku, náruč dávaš. 
 
 

Mária, Mária 
 
1. Mám pocit blaha, keď kľačím pri Nej v tichu, sama, 

keď pozerám sa do jej očú, či smejú sa a možno plačú. 
Vtedy cítim, že nie som sama, že so mnou je vždy Mária, 
vtedy cítim, že moja viera musí byť silná, aby neumrela. 

 
R: Mária, Mária, Mária, ó, Matka Mária, 
     Mária, Mária, Mária, Nebeská Mária. 
 
2. Šepkám ticho zdravas, zdravas buď Mária,  

milostí si plná až naveky Mária. 
Vtedy cítim, že nie som sama, že so mnou je vždy Mária, 
vtedy cítim, že moja viera musí byť silná, aby neumrela. 

 
 
 
 



Môžeš svätým byť 
 
R: Taký malý, taký veľký môže svätým byť, 
     taký tučný, taký chudý môže svätým byť, 
     aj plešatý, aj vlasatý môže svätým byť, 
     ako ty, tak aj ja môžem svätým byť. 
 
1. Svätý má rád Boha, život neľutuje, 
    miluje blížneho i seba samého. 
2. Kto sa raz obráti, ten už viac nesmúti, 
    každý svätý chodí s úsmevom. 
 
3. Nič nepotrebuje, stále sa raduje, 
    svätý človek vždy Boha miluje. 
4. Kde môžeme dneska svätých uvidieť, 
    sú medzi nami, v škole i v práci. 
 
 

Môj Bože 
 
1. Môj Bože som tu sám, len sám. Pane zmiluj sa. 
    Kde inde pomoc hľadať mám? Pane zmiluj sa. 
 
R: /: Pozri :/ /: na nás :/ jak hriechy mnohých trápia. 
     /: Volám ./ /: Pane :/, Pane zmiluj sa. 
 
2. Tvoj hlas je balzam láskavý. Pane zmiluj sa. 
     Strápenej duši uľaví. Pane zmiluj sa. 
 
3. Ty, ktorý šťastie rozdávaš. Pane zmiluj sa. 
    priateľsky k sebe pritúľ nás. Pane zmiluj sa. 
 
 

Má Pán Ježiš, má ma rád 
 
1. Má Pán Ježiš, má ma rád, veď aj z Písma smiem to znať. 
    Všetky deti miluje, slabé sú, On silný je. 
 
R: Áno, má ma rád – 3x 
     Aj z Písma smiem to znať. 
 
2. Má ma rád, On za mňa mrel, bránu neba rozovrel, 
    od hriechu ma očistí, poď len k Nemu, poď i ty! 
 
3. Má ma rád, aj keď som zlá, vždy len radosť pre mňa má, 
    do náruče chce ma vziať, od škody ma zachovať. 
 
 
 
 



 
Mária, moja Matka jediná 

 
1. Mária, moja Matka jediná, Tebe od ľudí patrí česť a chvála 

/: za to, že dennodenne primlúvaš sa za nás u Syna, ó, Mária, moja Matka jediná. :/ 
 
2. Mária, pod svoj plášť dnes ukry tých, čo ešte doteraz vo tmách strašných blúdia 

/: a k Svojmu Synovi priveď tých, čo ešte nevedia, že svojou veľkou láskou spasil nás. :/ 
 
 
 

Mária bez nápadných divov 
 
1. Mária bez nápadných divov, Mária bez kázania. 
    Mária bez veľkých činov, Mária bez boja. 
2. Mária dala svetu Krista, svet zachránila s Ním. 
    Mária v čele celého ľudstva vedie nás k Bohu v ústrety. 
 
R: Mária veľká je tým, že uverila Bohu, 
     celým svojím životom vravela mu: „Áno“. 
 
3. Mária, Matka, ty to veríš, je taktiež Matkou tvojou. 
    máš tú istú Matku ako Ježiš, z nej stal sa jedným z nás. 
1. Mária, to je predsa Ona, ktorá ti môže prispieť, 

aby do srdca Ježišovho tvoj život zakotvil. 
 
2. Mária, tá na prvom mieste umožniť môže ľudstvu, 

aby šlo rozhodne a iste v bratskej láske vpred.   
 
 
 

Miera lásky 
 
R:  /:Mierou lásky je milovať, milovať bez miery :/. 
 
1. Láska len jedinú túžbu má, priepasť žitia napĺňa túžbou večnou, ktorú má,        

seba samú v sebe len smie nájsť, veď ona len tú jedinú túžbu má. 
Zb:  /:Naplniť sám (samú), naplniť sám (samú) seba:/. 
R: 
2. Miera jej sa citom nemerá, jej cesty strmé sú, sny naše pravdou rozplaší, 
    kto jej načúva, ten často bolesť zná a z lásky vždy ochotne krváca. 
 
3. Láska, čo pripravuješ nám, to veru nevie nikto z nás, čo príde, neznáme 

je nám, len Ty vieš, že prídem, Pane, sám, čo Ti dám, áno ochotne Ti dám. 
Zb:  Ochotne Ti dám, sám seba dám. 6x 
 
Medzihra 
 
Ochotne Ti dám, sám seba dám 4x 



Mária plná milosti 
 
1. /: Náš život nie je vidina, Ježiš nás krížom objíma. :/  

/: Naša láska patrí Tebe, Bože, že sme Tvoji, za to Mária môže. :/ 
 
R: /: Mária plná milosti, Mária je veľkej radosti keď vidí, že mi mladí 
        Jemu patríme, Ježišu, Tebe veríme. :/ 
 
2. /: Chceme my mladí žiť v radosti, kráčať s Tebou i cez ťažkosti, :/ 

/: veď i Ty si nešiel cestou ľahkou s Máriou, svojou Matkou. / 
 
 

Máriu milova ť 
 
R: /: Máriu milovať je vždy moja slasť, v láske a v radosti som jej v každý čas. :/ 
 
1. Mária, si skvostná, si sladká Matka. Prijmi vrúcne prosby svojho dieťaťa, 

Veď si naša Matka, my deti Tvoje, v živote i v smrti Tvoje jediné. 
 
 

Mária chráň nás 
 
1. Mária chráň nás, Mária bráň nás, sme Tvoje dietky, sme slabé všetky. 

Veď tento svet je lakomý a skúpy, všetkých chce mať a všetkých chce vziať. 
 
R: Mária chráň nás, Mária bráň nás, Mária. 
 
2. Mária chráň nás, Mária bráň nás, sme veľmi krehkí, no častú krutí. 

Veď tento svet nás podľa seba krúti, čo ak si zmyslí, duše nám zničiť. 
 
 

Mária, Ty Matka naša 
 
R: Mária, Ty Matka naša, tvoje dieťa k Tebe kráča, úsmev máš vždy, stále svieži, 
     dobrota Ti v očiach leží. 
 
1. Chceme byť stále tvoje deti, prichádzať k Tebe a spievať Ti,  

kráčať vždy s úsmevom a dobrou náladou, tak ako Ty, drahá Mať. 
 
2. Pomôž nám Matka vždy pevne stáť a srdcia strápené potešovať, 

milosťou oddaj nás, láskou, čo chýba nám, Mária stoj vždy pri nás. 
 
3. Úsmev rozdávať, to je náš cieľ, k nám sa pridaj a pevne nám ver, 

veď sme pod ochranou tej, ktorá nesklame, tak už neváhaj a poď. 
 
 
 
 
 



Mária k ľačí 
 

1. D:    Mária kľačí na kolenách a z neba blíži sa anjel Gabriel, 
              pozdraví tichým slovkom: 
      CH: „Ave Mária. Porodíš Syna Božieho a dáš mu sväté meno Ježiš. 
               stane sa večným vládcom nad Izraelom.! 
      Zb.:  Mária plná strachu pri týchto slovách, ktoré počúva, 
              anjel jej silu dáva: 
     CH:   „Neboj sa, Mária.“ 
 
R: /: Mária, Mária, Mária, Mária, 
        CH: „Tvoj Syn bude Spasiteľ, raduj sa Mária.:/ 
 
2. D:  Ihneď sa pýta anjela, ja je to možné, keď muža nepozná. 
            Plná je zvláštnych pocitov, 
      Zb: Svätá Mária. 
      CH: „Duch Svätý vstúpi na Teba a mocou Pána Ťa zatieni, 
                preto sa bude volať Syn Boží.“ 
       Zb.: Mária je už spokojná a celé srdce jej zvoní radosťou. 
              Verí v tie slová Božie, nežná Mária. 
R: 1x 
     1x všetko zbor 
 
 

Mám rád Ježiša 
 
1. Je meno, ktoré mám tak rád, čo o ňom stále spievam, 

ono mi zvučí na perách aj keď sa modlievam. 
 
R: Mám rád Ježiša, ó, ako ho ľúbim, mám rád Ježiša, veď za mňa život dal. 
 
2. To meno láskou znie stále a rozpráva o láske, 

o krvi, ktorá očistí a hriechu pozbaví. 
 
3. V tom mene nový život mám, to meno pokoj dáva, 

do slávy večnej ponáhľa, môj Pán ma tam čaká. 
 
 
 

Meno Pánovo 
 
Meno Pánovo (meno, meno Pánovo) buď požehnané (a navždy chválené) 
teraz (na, na, na) i naveky (veky večné). 
 
Od výchovy slnka až po západ chválené buď meno Pána, 
chválené a zvelebené naveky. 
 
 
 
 



Moja sila 
 
/: Moja sila a chvála je Pán, On sa mi stal záchrancom. :/ 
/: Silný je Pán. On sa mi stal záchrancom. :/ 
 
 

My krá čame s radosťou 
 

1. My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom. On vedie nás milosťou pozemským životom. 
 
R. Poďme za ním všade, kde vedie nás, On je verný Pán a Spasiteľ náš. 
 
2. On duše naše sýti, On dáva večný mier. On miluje ťa v žití, poď s Ním a Jemu ver. 
 
3. My svoje verné srdcia Ježišovi dáme. V radosti a v súžení len Jeho vzývame. 
 
4. My chceme kráčať za ním po ceste zbožnosti. Ježiša nasledovať, vyprosiť milosti. 
 
 

Mnohokrát 
 
1. Mnohokrát sa to stáva, že silnejší zatúži byť premožený.  

Celkom bezmocný sa mi dávaš do mojich rúk, ľudských rúk pri premenení. 
/: Kedy chcem, mám právo Ťa vniesť medzi nás, to je krásne, hoci dobre viem, 
   že Tvoj život zas v niektorých celkom zhasne. :/ 

 
2. Mnohokrát sa to stáva, že silnejší slabšieho neporaní.  

Ty sa bezmocný odovzdávaš do mojich rúk, ľudských rúk, pri prijímaní. 
/: Vždy, keď chcem, mám šancu ťa jesť ako chlieb, ako víno, Pane odpusť nám, 
    že strácame čas a nejeme vlastnou vinou. :/ 

 
 

Malá Lucka 
 
1. Malá Lucka zobúdza sa, keď slniečko hreje, keď škovránok na okienku na Lucku  

sa smeje. Celá šťastná usmieva sa a škovránok spieva, do kostola ponáhľa sa, 
chválu Bohu vzdáva. 

 
R: Stále radosť máme, do kostola utekáme, Pán Ježiš nás tam volá, 
     tak poď aj ty do kostola. 
 
2. V malých kvietkoch pri potoku vidí Božie dielka, na oslavu svojho Boha pieseň 

chvály spieva: „Ó, môj Bože milostivý, ak Ťa mám rada, chcem Ti stále verne 
slúžiť, Tvoju lásku dávať.“ 

 
3. Tvoju lásku, Pane, chceme všetkým ľuďom dávať, všade vôkol radosť priniesť,  

vedieť sa rozdávať. Pod ochranou Tvojej Matky víťazmi sme v boji, radosť, ktorá 
v nás prekvitá, všetky rany zhojí. 

 



My v objatí 
 
1. My v objatí bratskej lásky spojme sa, choďme vo svetle.  

Keď Spasiteľ príde, duša zaplesá, choďme vo svetle. 
 
R: Choďme vo svetle, choďme vo svetle, vpred len nadšene, v bratskej láske stále vpred. 
 
2. Náš Pán a Boh koná to, čo hovorí, choďme vo svetle. 

Vie uzdraviť, hroby temné otvorí, choďme vo svetle. 
 
3. Je slávny Boh, my sme Jeho pastvy ľud, choďme vo svetle.  

Nás k víťazstvu Otec, Syn a Svätý Duch vedie vo svetle. 
 
 

Máš v duši pieseň 
 
1. Máš v duši pieseň anjelských zvonov, máš v duši bolesť tých najkrajších tónov, 

máš v sebe silu, ľudia po nej túžia, máš v sebe nádej pre tých, čo sa súžia. 
 
R: /: Mária, s Tebou, Mária, kráľovstvo lásky sa otvára. :/ 
 
2. Máš v sebe prísľub večnej blaženosti, máš v sebe naplnenie spasiteľných zvestí, 

máš v sebe lásku pre tých, čo Ťa hľadajú, máš v sebe lásku, pre tých, čo Ťa volajú. 
 

3. Žehnaj moje kroky, žehnaj moje ústa, žehnaj každej piesni, v strunách mojich zostaň. 
Kytice veršov z najkrajšieho kvetu patria Tebe, Mária, Božiemu svetu. 

 
Mária, Mária, Mária, Mária – 2x 
 
 

Môj Pán ťa čaká 
 
1. Môj Pán ťa čaká a chce ti lásku dať. On sám ťa hľadá, On má ťa stále rád. 
 
R: /: V Jeho láske môžeš ísť, v Jeho pravde nový byť a s Ním život šťastný žiť. :/ 
 
2. Náš Pán vždy volá a zmeniť túži nás. On chráni verne, je Láska plná krás. 
 
 

Mária, Ty chráň 
 
R: Mária, Mária, Ty chráň naše srdcia láskou.  
     Mária, Mária, Ty v nás svietiš večnou ľúbosťou. 
 
1. My v láske chceme rásť, nás viera posvätí. 
    Chráň nás Matka, chráň vždy v svojom náručí. 
 
2. Za dobrých i za zlých, za všetkých prosíme. 
    Máme lásky dar, bo v Teba veríme. 
 



Miesto na zemi 
 
Vieš, vždy je niečo krásne, čo stretáš každý deň,  
ja to svoje som už našiel a budem žiť len preň. 
 
1. Keď ti láska vystiera dlaň, keď smútok odchádza sám, viem, že vždy je niečo skryté 
    pre nás. Keď ti chcú zobrať tvoj sen, keď ti na noc premenia deň, i vtedy je tu niečo, 
    čo musíš nájsť. 
 
R: To, čo pomáha prežiť deň, čo nám nájde miesto na zemi,  
     to, čo vráti aj deťom smiech, je to v nás. 
 
2. Deň nás víta ránom, kvety prebúdza vánok a ľudstvo opäť kráča za svojím snom. 
    No ja viem, že niečo krásne stretáme každý deň, ja to svoje som už našiel a žijem preň. 
 
R: 
     Áááá .... 
     Má každý sám to krásne, v sebe má. Úúú ... á  pa pa pau 
     Vždy je niečo krásne. 
     Vždy je niečo krásne, čo stretáš každý deň, 
      ja to svoje som už našiel a budem žiť len preň, Óóó .... 
 
 

Môj Pán dáva mi lásku 
 
/: Môj Pán dáva mi lásku, dáva mi nádej, že môžem byť s Ním :/. 
 
/: Môj Pán dáva mi lásku, dáva mi nádej, že môžem byť s Ním :/. 
 
 

Môj Boh, Tebe spievam 
 
/: Môj Boh, Tebe spievam, môj Pán, Tebe slúžim, môj Kráľ, Teba slávim len z lásky (ó) :/. 
Získal si láskou život môj, šťastný som v Tvojom objatí, /: kto je ako Ty :/ môj Boh predivný? 
Halle-halle-halle-lu-ja – 3x, haleluja, haleluja. 
 
 

Mária, Pomocnica kresťanov 
 
R: /: Láskavá Panna, ó, Matka naša, životom nás sprevádzaj, oroduj za nás :/. 
 
1. Nech ťa netrápia denné ťažkosti, ktoré život pripraví. 
    Všetko odovzdaj do rúk Márie, Ona pomoc vyprosí. 
 
2. Nech ti nezhasne svetlo nádeje, tomu, kto Ti slúži s láskou. 
    Preto dôveru k Tebe Matka mám, Ty si našou hviezdou rannou. 
 
3. S Tebou, Mária, dobro zvíťazí, Ty si našou oporou. 
    Bolesť zahojíš, radosť obnovíš, Pomocnica kresťanov. 
 



 
Môžeš kráčať 

 
1. Jasnou rečou hovoríš život svedkov Kristových, ako máš žiť, keď spokojným, 
    šťastným chceš byť. Život prostých rozkoší, nudy, prázdnych starostí, kde každým 
    dňom sa s veľkým zlom láska borí. 
 
R: Môžeš kráčať proti prúdu, tiež v láske všetko spáliť smieš, 
    /: len na hriech nedaj sa zviesť, nedaj sa zviesť :/. 
 
2. Jeho tvár je pokojná, zavretú päsť nepozná a veru tým katom biednym ruka žehná. 
    Kedykoľvek môžeš prísť, keď ich spoznáš, pochopíš, že s Kristom žiť znamená 
    zisk, to uvidíš. 
 
 

Modlitby 
 
1. Modlitby moje, čím ste sa stali? Myšlienok more, celá spleť, žaloby moje k Tebe 
    sa hnali a zdá sa – žiadna odpoveď... Ťažko si kľakám, ťažko aj vstanem, so srdcom 
    ťažkým odchádzam a svoje bôle, a svoje žiale do smutných očí ukladám. 
 
R: Čo to stojí všetko vypnúť a na všetko zabudnúť, s Tebou zostať, keď si pri mne 
     celkom sám, (úúú, ááá) čo mi vravíš túžim počuť, ticho si pokľaknúť a šepkať:  
      „Hovor, Pane, počúvam.“  
 
2. Možno mi povieš, že si ma čakal a že sa tešíš, keď som tu, možno že mlčať budeme 
    dvaja, no zaženie samotu. Možno mi povieš, kde bola chyba, ako ju možno napraviť, 
    daruješ lásku, ktorá mi chýba, pošleš ma smutných potešiť. 
 
 

Môžeš mať radosť 
 
1. Môžeš mať radosť vo svojom srdci každú hodinu a každý deň. 
    Radosť, ktorú svet nemôže dať, radosť, ktorú svet nemôže vziať. 
    Môžeš mať radosť vo svojom srdci každú hodinu a každý deň. 
 
2. Môžeš mať pokoj ... 
    Pokoj, ktorý svet nemôže dať ... 
3. Môžeš mať lásku ... 
    Lásku, ktorú svet nemôže dať ... 
 
4. Nádherný život, po ktorom túžiš, dal nám Ježiš, pôjdeme s Ním. 
    To všetko ti svet nemôže dať, to všetko ži svet nemôže vziať. 
    Nádherný život, po ktorom túžiš, dal ti Ježiš, pôjdeme s Ním. 
 
 
 
 
 
 



Miluj 
 
1. Vravíš, že lásku ťažko nájsť, všade len bolesť vládu má. Vravíš o smútku na perách, 
     o očiach, v ktorých je strach. Je jedna cesta, kto lásku hľadá, kto po nej túži,  
     ňou sa má dať. Je jedna cesta, kto lásku hľadá, kto po nej túži, musí mať rád. 
 
R: Miluj a nepýtaj sa nič, miluj a všetko pochopíš, miluj a bolesť odíde, v láske sa stratí. 
 
2. Prečo niet vo svete lásky, prečo je život tak krátky? Mladosť sa rýchlo pominie, 
    šťastie skoro rozplynie. Toto ma trápi, stále sa pýtam, neviem pochopiť, prečo je tak, 
    kto mi odpovie, kto ma poteší, zaženie z duše ten čierny mrak? 
 
3. Prečo je na svete bolesť? Prečo musím stále trpieť? K zemi ma ťažký kríž tlačí, 
    síl už viacej nestačí. Neviem pochopiť, čo je to láska, prečo mám trpieť a prečo žiť? 
    Kde nájdem lásku, komu mám veriť a komu svoj život zasvätiť? 
 
4. Láskou Pán Boh nás miloval, lásku večnú nám daroval, život svoj za nás poručil, 
    by nás láske naučil. Už som pochopil, čo je to láska, prečo mám trpieť a prečo žiť. 
    Chcem všetkým slúžiť, všetkých milovať, láskou chcem život svoj naplniť. 
 
 

Mám poklad v nebi 
 
1. Mám poklad v nebi, má niekto viac? Mám poklad v nebi, kto ho môže vziať? 
    Mám poklad v nebi, kráľovský skvost. Mám poklad v nebi, mám viac, než dosť. 
 
R: Domov raz prísť v nový kraj, domov raz prísť mi, Pane, daj. 
     Domov raz prísť v nový kraj, domov raz prísť mi, Pane daj. 
 
2. Mám Otca v nebi, som veľmi rád. Mám Otca v nebi, čohože sa báť? 
    Mám Otca v nebi, On o mne vie, mám Otca v nebi, On odpovie. 
 
3. Mám domov v nebi, mám tam svoj byt, mám domov v nebi, tam chcem večne žiť. 
    Mám domov v nebi, kľúče už mám, mám domov v nebi i cestu znám. 
 
 

Milý Ježiš, priateľ detí 
 
1. Milý Ježiš, priateľ detí, sme tu v Tvojom chráme. 
    Pozri na nás, veríme Ti, dáme Ti, čo máme. 
 
R: Ježiš, Ježiš, milujem Ťa, Ty si naša spása. Ježiš, Ježiš, Tvoje dieťa obnoví sa zasa. 
 
2. Vďaka Ježiš za chlieb z neba, to je Tvoje telo. 
    Hriechu sa nám chrániť treba, milovať Ťa vrelo. 
 
 
 
 



Mojím povolaním je láska 
 
1. Hľadám svoje miesto, svoje povolanie hľadám. Žiadne ma nenapĺňa, 
    túžim po všetkých. Cítim, že Cirkev je telo a ako každé telo má svoje srdce, 
    a tým srdcom ja chcem sa stať. 
 
R: Mojím povolaním je láska, mojím povolaním je láska,  
     mojím povolaním je darovať všetko, darovať seba. 
 
2. Som iba dieťa bezmocné a slabé. Slabosť moja však vedie, vedie ma k láske. Takto 
    budem všetkým, tak sa splní môj sen. Hľa, moje miesto a toto miesto si mi dal Ty. 
 
3. Až raz budem v nebi, chcem sa čo najskôr vrátiť späť. Ruže božej milosti na svet 
    prinášať. Chcem vo svojom nebi robiť dobro všetkým. Chcem z neba sa vrátiť, 
    vrátiť na zem. 
 
 

Má celý svet v náručí 
 
R: Má celý svet v náručí, v náručí  -  3x. 
     Má celý svet v svojom náručí. 
 
1. Má celú zem v náručí, v náručí. Má celú noc aj deň v náručí. 
    Má jasné slnko aj mesiac v náručí. Má celý svet v svojom náručí. 
2. Má šíre more aj púšť v náručí. Má vietor, blesky aj dážď v náručí. 
    Jar, leto, jeseň, zimu má v náručí. Má celý svet v svojom náručí. 
3. Má celú zem, nebo, noc deň, slnko, mesiac, more, púšť, vietor, dážď, jar,  
    leto, jeseň, zimu, život, smrť, mladých starých, teba, mňa i všetkých nás. 
    Má celý svet v svojom náručí. 
 
 

Môjmu Bohu 
 
Môjmu Bohu, Kráľovi, budem spievať a hrať teraz i naveky vekov. Amen. 
Aleluja, aleluja, aleluja, amen. 
 
 
 
 


