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Nesieme 
 
Nesieme, Pane, chlieb a víno, nesieme dary na oltár. 
Nesieme, Pane, chlieb a víno a hľadáme Tvoju tvár, 
Tvoju tvár, Tvoju svätú tvár. 
 
 

Nezatvrdzujte srdcia 
 
Nezatvrdzujte srdcia, spásy prišiel čas, 
keď Ježiš klope na dvere, možno posledný krát. 
 
 

Náš Pán 
 
1. /: Náš Pán lásku svoju nám dal ./ 3x 

/: Náš Pán, náš Pán lásku svoju nám dal. :/ 
 
2. /: Má rád, všetkých ľudí má rád. :/ 
 
3. /: On sám na smrť išiel za nás. :/ 
 
4. /: Dám rád tvoju lásku ďalej. :/ 
 
 

Nebojím sa 
 
R: Nebojím sa aj keď je tma, Otec za ruku sprevádza ma. 
 
1. Ďakujem ti Ocko za všetko, čo robíš, že sa so mnou hrávaš, na rukách ma nosíš. 
    Ďakujem ti Ocko a viem to určite, že po celý deň mocne ma chrániš. 
 
2. Prichádzam k Tebe, keď niečo neviem, ty ma utešíš, ty mi rozumieš. 
    Smejem sa hlasno, vždy keď žartuješ. Veľmi ťa ľúbim a potrebujem. 
 
3. Sánky sú v zime, bicykel v lete. Mama to nie je to isté čo Otec! 
 
 

Nech dobrý Pán 
 
1. Nech dobrý Pán je stále s nami, všetko zlé nech premáha, pokoj, lásku našim srdciam 
    rozdáva. Nech dobrý Pán je stále s nami, všetko zlé nech premáha, medzi nami mier  
    a lásku rozdáva. 
 
R: /: S láskou, ó, s láskou sám Ježiš Pán prichádza. :/ 
 
2. Do ríše tmy a temných nocí prichádza a svieti nám, kde bol plač, tam slzy smútku 
    zotrel nám. Nech dobrý Pán je stále s nami, všetko zlé nech premáha, v Jeho mene 
    nový život začína. 



Nesiem 
 
Nesiem chlieb a víno na Tvoj oltár, môj Pán.  
Prinášam aj svoje srdce čisté. Prijmi ho, prosím, ako môj dar. 
 
 

Nechcem v kúte stáť 
 
R: Nechcem v kúte stáť, do neba sa smutne dívať, dary stále brať, perlu pritom  
     v rukách skrývať. Túžim oázou byť v púšti všedných dní. 
 
1. Dlaňou stierajúcou slzy z tvárí strápených, piesňou, ktorá pomáha žiť v tieni 
    všedných dní. 
 
2. Chcem byť slovom vysloveným Bohom v chvíli zlej, ukazovať novú nádej 
    cesty zajtrajšej. 
 
3. Rozdať túžim vôkol krásu, ktorú Boh mi dal, v tieni kríža zostať skrytý,  
    ukazovať naň. 
 
 

Nauč ma Pane 
 
1. /: Nauč ma Pane spievať pieseň chvál, pieseň, ktorá spojí všetkých nás. :/ 
    Spoj nás Pane v každý čas piesňou, ktorá zneje v nás, v každom z nás,  
    to je tá pieseň lásky v nás. 
 
R: Nádej dnes prichádza v piesni čas, zem zjednotená je spieva nám. 
     Jej rytmus sa skrýva v každom z nás, objav ho a spievaj aj ty sám. 
 
2. Spievaj si aj ty s nami pieseň chvál, pieseň lásky, rytmus jej zvoľ si sám. 
    Zobuď dnes všetkých, čo spia spánkom zlým piesňou tou nádhernou, 
    čo túži volať za všetkých: spievaj nám. 
 
 

Nemocný bol som 
 
1. Nemocný bol som a poškvrnený, keď uvidel ma Pán. 
    Všetok hriech obmyla Kristova krv plynúca z jeho rán. 
 
R: /: Ježišom slávny kríž :/, zaplatil dlh môj i voľnosť mi dal Ježišom slávny kríž. 
 
2. Vo svetle, v radosti na každý deň už môžem chodiť s Ním. 
     Bibliu, vieru a modlitbu mám, s nikým sa nemením. 
 
3. Tento svet, bohatstvo, známosti, česť, pôžitky časté má. 
    V Kristu je života hojnosť a zdar, hodnota nemenná. 
 
 



Neboj sa a poď 
 
1. Neboj sa a poď za Ježišom, nej sa a poď, neboj sa a poď za Ježišom. 
    Veď ani On neváhal aj drevo kríža niesť, klesal pod tou ťarchou kríža, aby´s mohol žiť. 
    Tak rozhodni sa dnes, rozhodni sa dnes, tak rozhodni sa dnes za Ježišom ísť. 
 
2. Nechci ako Peter trikrát sa báť, nechci ako Peter, nechci ako Peter trikrát sa báť. 
    Trikrát sa ho pýtali, keď tam pri ohni stál, trikrát Peter zaprel Pána, pretože sa bál. 
    A predsa tento Peter, predsa tento Peter, a predsa tento Peter nádej v Pána mal. 
 
3. Môžeš ako Peter plakať a vstať, môžeš ako Peter, môžeš ako Peter plakať a vstať. 
    Peter plačom priznal sa, že nemal viacej síl, Ježiš mu všetko odpustiť a Peter šťastne žil. 
    Tak neboj sa a poď, neboj sa a poď, tak neboj sa a poď, môžeš šťastne žiť – 3x. 
 
 

Náš Pán, On je kráľov Kráľ 
 
1. Keď rukávy si vyhŕňa, tak On vždy dôvod na to má, 
    Zb.: náš Pán, On je kráľov Kráľ. 
    On má hrom vo svojich stopách a blesk v mocných rukách, 
    Zb.: náš Pán, On je kráľov Kráľ. 
    A tiež Boh nežartoval, keď vyhnal preč ľudí z raja a dôvod tiež mal, 
    keď na kríži mrel za nás. Jeho príchod sa už blíži, preto mal by si už veriť, 
    Zb.: že náš Pán, On je kráľov Kráľ. 
 
R: /: Náš Pán, On je kráľov Kráľ, Jeho trón bude naveky stáť, 
        On má všetku vládu a moc, náš Pán, On je kráľov Kráľ :/. 
 
2. Aj keď noc je tmavá, nevidíš jasot hviezd, 
    Zb.: náš Pán, On je kráľov Kráľ. 
    Veď to On do tmy žiaril svetlo našich ciest, 
    Zb.: náš Pán, On je kráľov Kráľ. 
    Svoj hnev a súd Boh vylial na Sodomu a zľutovanie On dal nám na kríži, 
    a tak teraz dúfam, že hneď nezabudneš, Zb.: že náš Pán, On je kráľov Kráľ. 
 
R: 5x        Záver: náš Pán, On je kráľov Kráľ. 
 
 

Nesmúť 
 
1. Nesmúť, keď život ti zmení cesty, tie cesty, ktoré si mu vyznačil., 
    /: keď srdce bolí, spomienka ťaží, slzy si zotri a rozihraj svoj úsmev. :/ 
 
R: Rád prijmi, bez svoj kríž, čím ťažší je, tým si láske blíž. 
     Kríž ti naznačí, na čo rozum nestačí, že pod ním klesáš, aby si mohol nahor vystúpiť. 
 
2. Nesmúť, keď život ti určí logaritmy s ťažkým riešením, 
    raz sa prebudíš, ráno uvidíš, že svetlo vošlo v život tvoj, v život tvoj. 
 
 



Nech ten plameň žiari 
 
1. Zapálení ohňom v srdci obídeme Zem s modlitbou.  
    Nádej stúpa, deň zobúdza, spevom piesní Zem plní. 
2. Od dávnych čias plameň horí okolo nás svetlom jasným. 
    Srdcia túžbou naplnené prebudenie čakajú. 
 
R: Nech ten plameň žiari a zmení v srdciach chmúrnych noc temnú v deň nádherný. 
     Nech vždy väčšou láskou, spolu s našou piesňou žiari z nás, žiari z nás. 
 
3. Chceme vždy ísť s láskou, pravdou posilnení v mene Ježiša zomdlených dvíhať, 
    slabých chrániť, Zem Tvojou piesňou naplniť. R: 
 
Coda:  ... z nás, žiari z nás, žiari z nás, žiari z nás. 
 
 

Nad mŕtvou nádejou 
 
1. Nad mŕtvou nádejou dnes plače svet, úzkosťou rty sa chvejú, lásky niet, 
    človek je sám, strach vládne jeho žitím. Ty k nemu bež a zobuď pieseň. 
 
R: Spievaj, že voľnosť neumiera, /: že pravda stále víťazí :/, 
     kto vietor seje, búrku zbiera, že spása a nádej je len na kríži. 
 
2. Na kríži zomrel Svätý Boží Syn, aby i tvoju nádej obnovil. 
    Poď k Nemu len, uvidíš večný deň, život mu daj, On dá ti pieseň. 
 
3. Nad čiernou rakvou opäť stojíš dnes, niet smútku, v tvojej duši večný ples. 
    Vpred cestu znáš, len musíš hriech pochovať, vziať svoj kríž a spievať pieseň. 
 
 

Našiel som cestu do radosti 
 
1. Našiel som cestu do radosti, našiel som cestu do raja.  
    Na tejto ceste do večnosti, kráčame spolu, Ty a ja. 
 
R: /: Aleluja, aleluja, alelu, alelu, alelu, alelu, aleluja :/. 
 
2. Pán Ježiš Kristus, priateľ verný je čistá pravda, život sám. 
    S ním z hriechov všetkých očistení kráčame spolu k výšinám. 
 
 

Náš Pán je tu s nami 
 
Náš Pán je tu s nami, máme radosť v srdci a nie sme sami. 
Ty spievaj s nami, nebuď smutný a teš sa s nami. Spieva a tlieskaj, že Ježiš je náš Pán. 
 
 
 
 



Nádej mieru 
 
1. Keď sa cítiš opustený, sám, v hĺbke svojho srdca nájdi hlas, 
    počúvaj ho napriek námahám, istotu ti dá, že nie si sám. 
 
2. Rozšír svoje srdce na všetkých, miluj v každej chvíli, ktorú máš, 
    prekroč bolesť neúspechov, rán, zjednotenému svetu šancu dáš. 
 
R: Kráčajme vpred, hľadajme, čo nás spája, veď každý môže spoznať lásky plán, 
     že svet je domov, v ktorom každý miesto má, kde láska, pokoj prebýva. 
 
3. Semina la pace e tu vedrai, che la tua speranza rivivra; 
    spina tra le nami piangerai, ma un mondo nuovo nascera. 
 
4. Open wide the vision of your world, feel the love that reigns in everything; 
    now si you chance to start again, breathe in hopes of peace, of light, of love. 
 
5. Miru svajo serdce raspachni i uvidiš jesť va vsjom ľubov. 
    Vsjo načni snačala štob nesti ľuďam svet nadeždy i dabra. 


