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Priateľ, poď s nami 
 
R: Priateľ, poď s nami, náš Pán nás dnes volá, večeru pripravil, má miesto pre Teba tiež. 
    Tak poďme, priatelia, náš Pán nás dnes volá, nech duša veslá má miesto u neho tiež. 
 
1. Pán pozval nás všetkých na svoju večeru, 

On hľadí na srdce, na lásku a vieru. 
 
2. Tu v láske pre šťastie sám seba rozdáva, 

tu pokoj si nájde tvoja duša boľavá. 
 
3. Buď chvála, ó, Pane za prijímania dar, 

ten banket nás sýti na cestu pred Tvoju Tvár. 
 
 

Pane, Pane 
 
1. /: Pane, Pane, Pane, Pane, :/ Ty si náš Boh a Pán, 

/: Pane, Pane, Pane, Pane, :/ chlieb svätý zošli nám. 
 
2. /: Pane, Pane, Pane, Pane, :/ zhliadni na náš hriešnych, 

/: Pane, Pane, Pane, Pane, :/ a odpusť nám hriechy. 
 
R: /: Odpusť nám, aj keď sme veľmi zhrešili, zlým hriechom Ťa urazili, 
        prosíme, odpusť nám. :/ 
 
Slohy: opakovať 
R: 
 
 

Povedz mi, mama 
 

D: Povedz mi, mama, ako ten kvietok môže tak pekne rásť, 
     slniečko svietiť, hriať nás a tešiť, pohládzať každého z nás. 
     Prečo ten vtáčik tak krásne spieva, zobúdza ráno v nás? 
M: Boh je tá láska a zákon lásky nám On sám tiež dal. 
      Miluj vždy blížnych, budeň tak šťastný, Boh sa ti ponúka sám. 
 
R: Preto dnes chceme smiať sa, radovať, úsmev na tvári stále rozdávať, 
     vedieť sa otvárať pre všetkých vôkol nás. 
     Náš veľký boj o čistú mladosť nech spája nás vždy v jeden veľký kruh. 
     Spojme sa v rodinu, dúfajme – s nami tu zostávaj stále v nás. 
 
D: Prečo sa ľudia vo svete bijú, nevedia sa už smiať? 
     Povedať: ľúbim ťa, ty moja dcéruška, s láskou ju pohládzať. 
     Prečo chce každý len sebe dobre, nemyslí na druhých? 
M: Chýba nám viera, láska a pokora vedieť vždy milovať. 
      Bez lásky nedá sa kráčať k nebeskej ríši, do raja blažených krás. 
 
 



Pane som tak rád 
 
1. Pane som tak rád, že som už Tvoj, pevne drž ma, chráň, keď hrozí boj. 
 
R: /: Pane, mám Ťa rád, lebo Ty mňa tiež svojou veľkou láskou miluješ. :/ 
 
2. Pane, keď som sám, Ty pri mne stoj, cestou života mi svetlo stroj. 
 
3. Svoje srdce dnes Ti venujem, dávam na oltár, čo dlhujem. 
 
 

Poznám jedno dievča krásne 
 
1. Poznám jedno dievča krásne, s očami jak hviezdy jasné, Mária – kvet zázračný. 
      Snehobielym rúchom čistým, prináša našim dňom hmlistým vôňu kvetov, v deň jesenný. 
 
R: Mária – Panna Čarovná. 
     Mária – nebies Kráľovná. 
     Mária – žena jediná, o ktorej spievam, keď som strápený. 
 
2. O tebe tak často snívam, keď som sám a keď sa dívam do ulíc, prázdnych ulíc. 
     Moja pieseň k tebe kráča vo vozíku zametača, ktorý tlačí do smutných ulíc. 
 
 

Poslal Boh anjela 
 
1. Poslal Boh anjela, meno má Gabriel navštíviť s posolstvom zem zvanú Izrael. 
    Tam čaká Mária v mestečku Nazaret, Syn sa jej narodí, vykúpi celý svet. 
 
2. Cestu mu pripravil hlas Božích prorokov, tí nás zvú k pokániu vzdávať sa nárokov. 
    Veď sa Boh ponížil, slávy trón nečaká, prichádza s nami žiť ako Syn človeka. 
 
3. Preto dnes s Máriou duša Ťa velebí, Ty si Boh spasenia, svetlo si na nebi. 
    S kráľovstvom pokoja prichádzaš teraz k nám, srdce Ti, Pane môj, pripravím ako chrám. 
 
 

Prišiel na zem 
 
1. Prišiel na zem konať dielo spásy a ľuďom biednym s láskou pomáhal,  
    ku slobode zval zotročených hriechom môj Pán. 
    Svetom šiel a ľudskú niesol biedu, chcel z lásky splniť Otcov spásy plán,  
    na kríži mrel, však tretí deň vstal z hrobu môj Pán. 
 
R: Môj Pán Ježiš ma miloval, až na smrť šiel, svoj život dal. 
     Môj Pán Ježiš dnes teba zve, poď domov, vráť sa späť. 
 
2. Jeho láska stále rany hojí a ku  spáse nám náruč otvára,  
    dnes ako predtým búrku upokojí môj Pán. 
    Jeho milosť stále ešte trvá, chce zmieriť ľudí s Otcom Nebeským  
    a krvou splatiť mzdu za vykúpených môj Pán. 



Pre Teba žije 
 
1. Pre Teba žije každý kvet, fialka i ružička i každá myška, každý vták, aj psíček i mačička. 
    La la la la ...... 
 
2. A každý pieseň spieva Ti, Mária, na oslavu, my všetci s nimi spoločne tu vzdávame Ti  
    chválu. La la la la ..... 
 
3. I ja chcem chváliť Máriu so všetkou svojou láskou a spievať, spievať každý deň so  
    slávikom a zajkom.  La la la la ..... 
 
 

Pán volá nás 
 
1. Kto chceš žiť, tak pristúp blíž, nastav dlaň. Si tým, kto si na obtiaž, silným sa staň. 
 
R: /: Pán všetkých spolu volá brať chlieb z jedného stola. :/ 
 
2. Kto svoj kríž musí niesť a s bolesťou (trápením), nech sa Bohom nechá viesť za láskou 
    (šťastím). 
 
3. Kto cestu pravú hľadal dlhšie než by chcel, pristúp hneď. Kto to, čo potrebuje, skôr  
    nevedel, ber tento chlieb. 
 
 

Päťdesiat perál 
 
1. Päťdesiat perál vo vrecku mám, každý si myslí, že som boháč. 
    Päťdesiat perál si ukrývam, jednu po druhej ich preberám. 
 
R1: Modlitbu vďaky, modlitbu prosby tu Ti predkladám na oltár, 
       zrnká perál viažu nás, tak Ti modlitbu predkladám. 
 
2. Tajomstvá v sebe ukrývajú, tajomstvá, ktoré spať nedajú. 
    Ťažko je kľúčik od zámky nájsť a tak pochopiť význam Tvojich právd. 
 
R2: Modlitbu vďaky, modlitbu prosby tu Ti predkladám na oltár, 
       zrnká perál viažu nás, pomôž mi správny kľúčik nájsť. 
 
 

Prežívam radosť 
 
1. Prežívam radosť, radosť v srdci svojom. Kde? V srdci svojom. Kde? 
    V srdci svojom. Prežívam radosť, radosť v srdci svojom. Kde? V srdci svojom ju mám. 
 
R: /: Som taký šťastný, tak veľmi šťastný, že Ježiša už v srdci svojom mám. :/ 
 
2. Prežívam pokoj ... 
3. Prežívam šťastie ... 
4. Prežívam lásku ... 



Prosba 
 
1. Je niekto, kto počuje každú tvoju prosbu, niekto, kto ti vraví, že ti rozumie,  
    On vezme tvoje srdce do svojich svätých rúk a s láskavým pohľadom prijíma tvoju prosbu. 
 
R: /: Tak mu povedz: „Ježiš so mnou buď“, a On vždy s tebou zostane, zašepkaj: „Ježiš, 
        pomôž mi“, On pomôže. :/ 
 
2. Je niekto, kto počuje každú tvoju prosbu, keď dni sú dlhé a noci nemajú konca,  
    keď všetko ide zle, je tu ešte priateľ, ktorý s láskavým pohľadom prijíma tvoju prosbu. 
 
R: 
Je niekto, kto počuje každú tvoju prosbu. 
 
 

Privítať chcem Ťa, Pane 
 
1. Privítať chcem ťa, Pane, privítať uprostred nás, osláviť návrat zázračný, ohlásiť hody 
    pre lačných. Privítať chcem ťa, Pane a túžim s Tebou žiť, nemôžem ďalej hlúpo spať, 
    pokús sa vo mne zmŕtvych vstať. 
 
R: /: Skúšaj, skúšaj, prebuď nás, spíme spánkom zlým.  
        Príď a spánok ukončí ránom sviatočným. :/ 
 
2. Ľahšie Ti bolo, Pane, zostúpiť do chleba, ťažšie je cestu nájsť a spôsob do sŕdc 
    namyslených osôb. Ľahšie Ti bolo, Pane, zostúpiť z tvrdých skál, ťažšie je čosi 
    dosiahnuť ak skúšaš ľahostajných hnúť. 
 
 

Pýtam sa vás 
 
1. Pýtam sa vás, prečo plače naša Matka Mária, Čo ju trápi, čo v tých slzách, v tomto bôli 
    sa skrýva. 
 
R: Spútaní hriechom zabudli sme, na čo sme na svet vôbec prišli. 
     Pán Ježiš za nás preto zomrel, by ľudia v šťastí večne žili. 
 
2. Pýtam sa vás, preto plače naša Matka Mária. Pre tvrdé srdce a zlý skutok, čo neustále 
    ľudí zabíja. 
 
3. Odpusť, Bože, všetky zlosti, ktorý svet Ťa uráža, odpusť, Bože, všetky hriechy, 
     ktorých človek sa dopúšťa. 
 
R2: Teraz tu kľačíme pred Tebou, prosíme s Matkou Ťa o lásku, zachráň svet pred zlým 
       i náš národ, s ružencom v ruke modlíme sa. 
 
 
 
 
 



Prijmi dnes, Pane môj 
 
1. Prijmi dnes, Pane môj, tento skromný dar, čo s veľkou úctou kladiem Tebe na oltár, 

nie je to zlato, ani žiaden drahokam, lepším sa stať ja túžim, to je ten môj dar. 
 
R:   Každý deň mať Ťa rád, s láskou k všetkým prichádzať, 
       úsmev dať, pokoj nájsť, všetkým Ťa vždy rozdávať. 
 
2. V pokore slúžiť Tebe je môj veľký plán, prijímať Ťa v chlebe, víne, stále s Tebou rásť, 

len v Tebe, môj drahý Ježiš, nájdem veľký dar, Ty pomôžeš mi v biede, nádej v Teba 
mám. 

 
3. Otvorme svoje srdcia, oči i dlane, Pán núka večný život v chlebe a víne. 

On je ten, ktorý skúma, všetko o Tebe vie, či trpíš, či sa smeješ, vždy Ti pomôcť chce. 
 
 

Poď vždy so mnou Ježišu 
 
1. Poď vždy so mnou Ježišu, ťarcha tlačí na dušu.  

/: Ťarcha tlačí, nieto síl a Ty si sa kdesi skryl :/. 
 
2. Kríž ma tlačí ta dolu a má ťarchu ukrutnú. 

/: On len s Tebou dá sa niesť, príď Ježišu ešte dnes :/. 
 
3. Príď a poteš, Ty to vieš, kríž sa bude ľahšie niesť. 

/: Ach, vykroč mi v ústrety, ja som šťastný, kde si Ty :/. 
 
 

Priateľovi 
 
1. Raz aj ty budeš musieť ostať chvíľu stáť a svojím srdcom pozrieť do starých čias. 
Čo všetko robil si a ako si žil, či večný krásny život si sebe zaslúžil. 

 
R:   Preto chcel by som ti dať zopár dobrých rád. Vieš, musíš kráčať ďalej aj keď nastal pád, 
       veď Ježiš ťa má stále, stále veľmi rád, On v každej chvíli vraví ti: „Som tvoj brat“. 
 
2. Veľa ľudí ti povie: „Nechaj všetko tak, ber čo život dáva, buď voľný ako vták“. 

Ty však nenechaj sa spútať touto reťazou, je celá zo zlata, ale ťahá ťa nadol. 
 
 

Pokloňme sa teraz pre Kráľom 
 
Pokloňme sa teraz pred Kráľom, kľaknime pred naším Stvoriteľom. 
Veď On je náš Boh a my sme ovce pastvín Jeho, 
stádom, čo On sám vodí, rukou sám Boh nás vodí. 
 
 
 
 
 



Poď k Ježišovi 
 
1. Poď k Ježišovi, poď ešte dnes, ó, dieťa, svoje srdce mu nes. 

On z trónu svojho, kde večný ples, ťa k sebe zve, ó, poď. 
 
R:  Sláva, sláva, duša zaplesá, keď tie krásne uzrie nebesá,  
      Kde človek viac už v hriech neklesá, poď ku Pánovi, poď. 
 
2. Poď dieťa milé, ten sladký hlas i teba volá, poď kým je čas. 

Ktovie či zajtra ozve sa zas, ó, nemeškaj, len poď. 
 

 
Patrónka Slovenska 

 
1. My všetci chceme dnes život žiť a sami preto chceme si vzor vyvoliť. 

Nechceme snáď príliš veľa, siahame preto len po tom, čo nám treba. 
My chceme dnes, len s úsmevom a s láskou len svetom ísť a zvíťaziť.  

 
R1: Slovenský národ ctí Teba, k Tebe sa utieka. 
 
2. Keď nevieš kam, pridaj sa ty k nám, uvidíš časom, že záruku v nej istú máš. 

Nedajme si svoje duše vziať a nikdy nikým na drobné ich rozpredať. 
My kráčajme len s Máriou, len s Ňou sa dá svetom ísť a víťaziť. 

 
R2: Slovenský národ ctí Teba, k Tebe sa utieka.  
       Vypros to, čo k žitiu treba, patrónka Slovenska. 
 
3. Spoločne s Ňou svetom pôjdeme, verte nám, lepšiu záruku nenájdeme. 

Stojí to za to ju milovať, dnes chceme spoločne ÁNO je tak povedať. 
Nuž kráčajme len s Máriou, len s Ňou sa dá svetom ísť a víťaziť.   R2: 

 
 

Pane, odpusť, bol som zlý 
 
1. Tvoj život brat, sestra moja, je vzácny kvet v Kristovej záhrade. 

Ježiš naň mnoho lásky vylieva, aby púčik kvetu rozkvitol v kráse. 
 
R1: Na tebe záleží, ako život prijmeš, či ho odmietneš, či s radosťou vezmeš. 
       Či budeš s pýchou hľadieť len na seba, alebo pokorne prosiť svojho Pána. 
 
RS: Pane odpusť, bol som zlý, odpusť mi môj hriech. 
       Odpusť mi moje prečiny, keď som sa Ťa chcel zriecť a stačiť si sám. 
 
2. Ak chceš brat môj zmeniť svet, staň sa najprv aspoň chvíľku sebou. 

Otcovi sa odovzdaj, veď Jeho Syn vyhral ten vzácny boj.   R1, RS: 
 
3. Nechoďme stále po svete s hlavou zvesenou smutne dolu. 

Zdvihnime ju smelo hore a kráčajme spoločne k jednému cieľu.  R1, RS: 
 
 



Prijmi Pane obetu 
 
1. Prijmi Pane obetu, ktorú Ti tu skladám, naše malé snaženia, ktorých veľkosť hľadám. 
    Verím Pane, že si tu každý deň a všade, všetky tieto tajomstvá nech sú k Tvojej sláve. 
 
R: Všetkým nám raz si dal zákon svojej lásky. 
     Všetkým nám, máš nás rád, nech ti spieva každý. 
 
2. Vezmi Pane obetu každý deň a všade, všetky naše tajomstvá nech sú v Tvojej sláve. 
 
 

Prijmi tieto naše dary Pane 
 
1. Prijmi tieto naše dary, Pane, ukry sa vo víne a v chlebe,  
    nech sa naša túžba skutkom stane, tieto dary nesieme z lásky ku Tebe. 
 
2. Táto obeť je obetou mladých, ktorí chcú svoj život obnoviť, 
    /: podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť, nikto, Pane, nemôže Teba nahradiť :/. 
 
 

Premôž svoj strach 
 
 
Overcome your fear with my power, overcome your fear, says the Lord. 
Overcome your fear with my spirit, overcome your fear, says the Lord. 
/: No by might, not by power, but my spirit, says the Lord :/. 
 
Premôž svoj strach mojou silou, premôž svoj strach, hovorí Pán. 
Premôž svoj strach mojím Duchom, premôž svoj strach, hovorí Pán. 
/: Nie silou, ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí Pán :/. 
 
 

Poď, drahý brat 
 
1. /: Poď, drahý brat, poď, zavediem ťa pred oltár :/. 
    /: Tam uvidíš, tam objavíš, kto je tvoj nebeský Pán :/. 
 
2. /: Na oltári Spasiteľ sveta žiari :/. 
    /: On volá nás, On žehná nás, tak nemeškaj a príď včas :/. 
 
3. /: Oddávam Ti, Pane môj, svoje srdce :/. 
    /: Naplň ho tým, čím Ty máš, láska moja jediná :/. 
 
 

Priateľ hriešnych 
 
1. /: Priateľ hriešnych, pravdy Pán, srdce moje rád Ti dám :/. 
 
R: /: Ježiš, ja ľúbim Ťa, v mene tom spásu mám :/. 



Pane som tak veľmi rád 
 
Pane som tak veľmi rád, život s Tebou som už skúsil. Tak Ti spievam pieseň chvál, poznať 
Teba vždy som túžil. Z nebies zostúpil si k nám na túto zem, tu na kríži musel´s mrieť pre môj 
hriech. Kríž pred hrobom v krvi stál, z hrobu Otec si Ťa vzal, tak Ti spievam pieseň chvál. 
 
 

Počúvaj dieťa 
 
1. Nad nami Matka bdie a Ona nám povie čo máme robiť, ako žiť, ako nebo nestratiť. 
 
R: Počúvaj dieťa, Mama ti šepká, má starosť o každého z nás. 
     Počúvaj dieťa, Mama ti šepká, tak poslúchni jej starostlivý hlas. 
 
2. Počúvaj teda s láskou jej materinský hlas, že všetkých ľúbi nás a v nebi čaká na nás. 
 
 

Prestreli Ti 
 
1. Prestreli Ti, ako si povedal, dnes večer sme všetci pri Tebe. 
    Dobre nám je, keď máme Baránka, dobre nám je s Tebou, dobre nám je pri chlebe. 
 
2. Prečo nám nepovieš, kto je prvý, prečo jeden má Ťa zapredať? 
    Dávaš nám piť, Pane, kalich svojej krvi, prečo sa má, Pane, za nás vylievať? 
 
3. Pomaly sa zotmelo a v noci Judáš išiel čosi nakúpiť. 
    Pochopíme možno zajtra z Tvojej moci, akou cenou chceš nás, Pane, vykúpiť. 
 
 

Poznáte Ducha pravdy 
 
A ja požiadam Otca, aby vám poslal iného Pomocníka, ktorý s vami zostane navždy. 
Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí a ani nepozná. 
Vy Ho však poznáte, pretože sa u Vás zdržuje a vo vás prebýva. Poznáte Ducha pravdy 
v ohnivých jazykoch, na krídlach holubice zostúpil k vám – váš Boh. Prebýva s vami  
a pozná vás a napriek tomu vás má rád. Zabudnutý, odmietaný, Boh, ktorý čaká. 
 
Keď nás Boh zmieril s Bohom, nikto ho nečakal. Každý sa zľakol toho, že príde ako Pán. 
Pán vetra, búrky, neznámych síl, prísny Boh prísnych predpisov. Nepriateľ zlý a sudca dní. 
Boh čaká ľudí. Len si spomeň na kríž. 
 
Na kríži čaká na nás, umiera únavou. Vedú ho pred veľradu, bosý si pýta chlieb.  
Malých a hlúpych On volá nás a ako deti má nás rád. 
Namyslených, zlostných a zlých. Boh stále čaká  /: Boh stále čaká :/ - 4x 
 
Poznáme Ducha pravdy v ohnivých jazykoch, na krídlach holubice zostúpil k nám náš Boh. 
Prebýva s nami (s nami) a pozná nás (On pozná nás) a napriek tomu nás má rád (rád, stále 
rád), 
zabudnutý (Boh stále čaká), odmietaný (Boh stále čaká). Boh stále čaká (Boh stále čaká) – 3x  
Boh stále čaká - 3x 



Privítajme Pána 
 
Všade tam kde sú ľudia zídení v mene Ježiš, v láske zjednotení. 
Práve tam Boh zasľúbil, že bude prítomný, 
dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný. 
 
/: Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho božia sláva naplní. 
   Svojmu Bohu spievame a hráme pieseň spasených :/. 
 
 

Prišli sme aj dnes 
 
R: Si tichý a predsa voláš všetkých k sebe domov. Prišli sme, aj dnes s nami rátať smieš. 
 
1. Tak ako v časoch starých zástupy pravdy chtivé, 
    schádza sa Tvoj ľud znova, chce počuť slovo živé. 
 
2. Tu nieto žiadnych ulíc, máme len jeden stolík, 
    lásku a Tvoje telo, čo všetkých v jedno spojí. 
 
 

Päť chlebov a dve rybičky 
 
1. /: Päť chlebov a dve rybičky pre pár ľudí dosť,  
       rozdať ho však pár tisícom – číra nemožnosť.:/ 
 
Sólo: Pán Ježiš však napriek tomu taký príkaz dal: 
         „Rozdajte ho medzi ľudí, nasýťte ten dav!“ 
 
2. /: Neveriaci učeníci spočítali zas, päť chlebov a dve rybičky, nemáme tu viac.:/ 
 
Sólo: Potom Ježiš zobral jedlo, požehnával ho, 
         lámal, dával učeníkom, rozmnožoval ho. 
 
3. /: Všetci jedli do sýtosti, chleba dosť bolo, 
       odrobiniek dvanásť košov plných zostalo.:/ 
 
Sólo: Bohu nie je nič nemožné, slávu a moc má, 
         keď to málo, čo máš, rozdáš, viac ti požehná. 
 
 

Pane málo mám Ťa rád 
 
1. Pane málo mám Ťa rád, sklamal som Ťa toľkokrát. 
    Preto chcem Ti dať niečo na oltár. 
 
R: /: Tak prijmi aj to málo, čo my máme, no s vďakou Ti všetko dáme, 
        aj svoj život :/. 
 
 



Práve dnes je chváliť Pána čas 
 
1. CH: Práve dnes je chváliť Pána čas, byť v svätyni Jeho Svätého Ducha, 
           každý deň mu dôveruj a chválu Bohu vzdaj, Božia sláva toto miesto naplní. 
     D+CH: Práve dnes... 
 
R: Pána chváľ (Pána chváľ) – 4x 
 
2. D: On prebýva na chválach svojho ľudu, má rád, keď Jeho meno vzývame. 
         Každý deň mu dôveruj a chválu Bohu vzdaj, Božia sláva toto miesto naplní. 
    D+CH: On prebýva... 
 
R: Pána chváľ (Pána chváľ) – 4x 
 
1. sloha len raz 
R: 8x, 9-všetci – Pána chváľ. 
 
 

Pán Ježiš volá 
 
1. Pán Ježiš volá: „Ku mne poď, ja pokoj svoj ti dám, veď zomdleným a strápeným 
    ja bremä odnímam. Len poďte ku mne znavení, čo túžite po spasení. Poďte ku mne!“,  
    volá Pán: „Ja pokoj pre vás mám!“ 
 
R: Poď, On ťa miluje, má ťa rád, poď, On ťa miluje, pokoj ti daruje. 
    Počujte lásky hlas: „Poďte ku mne, ľúbim vás!“ 
    „Poďte ku mne!“, volá Pán: „Kým minie spásy čas.“ 
 
2. V tej vlasti krásnej nádhernej, kde miesto chystá Pán, v tom meste plnom radosti, 
    kde nieto bolesť, klam. Tam v biele rúcho odení a všetkých hriechov zbavení 
    sa budú tešiť spasení, naveky blažení. 
 
 

Pán Ježiš je priateľ môj 
 
1. Pán Ježiš je priateľ môj, nebudem sa báť. Každému chcem povedať,  
    ako ma má rád. V Ňom je pravej lásky zdroj, miluje nás všetkých,  
    stačí Mu len povedať: „Ty buď priateľ môj.“ 
 
R. Je vzor všerkej skromnosti, veď v Ňom sa zjavil Boh Otec sám. 
    Prišiel k nám v jednoduchosti a predsa je najväčší Kráľ. 
    Neváhal, život za nás dal, aby hriešnik spásu mal. 
    Na tretí deň zmŕtvych vstal a tak dielo spásy dokonal. 
 
2. Zanechal nám posolstvo, ako treba žiť, že si treba blížneho ako seba ctiť. 
    Ten, kto v Neho uverí, bude spasený. Tak to vravel Pán Ježiš, keď žil na zemi. 
 
3. Pán Ježiš je priateľ tvoj, nemusíš sa báť, chcem ti tým len povedať,  
    že ťa má veľmi rád. V Ňom je pravej lásky zdroj, miluje ťa vrúcne, 
    celou svojou vrúcnosťou chce byť priateľ tvoj. 



Pozri ako mení ma Ježiš 
 
1. Pozri ako mení ma Ježiš, pozri ako mení ma Ježiš, 
    /: On dvíha ma, slobodu dáva mi, pozri ako mení ma Ježiš :/. 
 
2. Kráčať chcem na stretnutie s Ním, kráčať chcem na stretnutie s Ním, 
    /: od skúšky ku skúške až do víťazstva kráčať chcem na stretnutie s Ním :/. 
 
 

Prichádzame k Tebe, Pane 
 
R: /: Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti 
        a spoločne Ti chceme poďakovať :/. 
 
1. Za všetky Tvoje slová Ti ďakujeme. 
    Za všetky plody zeme Ti ďakujeme. 
    A tiež za prácu, za radosti Ti ďakujeme. 
2. Za všetky Tvoje dary Ti ďakujeme. 
    Lebo si nám dal život, Ti ďakujeme. 
    A tiež za Cirkev, ktorá nás spája, Ti ďakujeme. 
 
 

Ponáhľaj sa priateľu môj 
 
1. Ponáhľaj sa priateľu môj, tam, kde býva On. V diaľke už počujem zvon, to volá 
    z lásky nás On. „Zanechaj prácu a zhon, spoznáš ma v tichu,“ vraví On. „Bohatstvo 
    a peniaze máš, no šťastie v tej mamone nenachádzaš. 
 
R: My máme svetlo stále pred sebou, ktoré nám svieti na ceste životom. 
     Ak ho nepoznáš, tak poď medzi nás, spoznáš radosť, lásku, pokoj, náš ideál. 
 
R2: Tým svetlom nám je náš Ježiš, ochráni nás vždy náš Ježiš, tou cestou vedie 
       nás vždy náš Ježiš. Tak poď priateľu, aj teba on má rád. 
 
 

Príď už, príď Duchu Stvoriteľu 
 
1. Príď už, príď Duchu Stvoriteľu, Duchu zmierenia. Príď už a pretvor ľudstvo 
    celé v nové stvorenia. 
 
R: Duchu Svätý, svojou mocou v láske obnov nás, nenechaj nás kráčať nocou, 
     osvieť rozum náš. 
 
2. Prebuď nás svojím Duchom Svätým, zažeň temnotu. Navráť zblúdilých, 
    uzdrav chorých, žehnaj životu. 
 
3. Prebuď svedomie otupených, zbližuj národy. Priveď všetkých zotročených 
    v ríšu slobody. 
 



Pozri Katka na nebo 
 
1. Pozri Katka na nebo – plné kvetov skvie sa a mne moje srdiečko šťastím, láskou plesá. 
    Mária má sviatok vraj, všade sa to šušká. Aký darček jej mám dať? Pomôž moja družka. 
    Spievaj pieseň chvál, Matku našu chváľ, kvietky s láskou jej stále predkladaj. 
 
R: Mária má sviatok veľký, musíme byť ako včielky, dobrý skutok poteší a my buďme 
    ticho chvíľu. Srdiečka jej predkladajme, pesničku jej zaspievajme, aby našej Matke 
    milej zdobil úsmev tieto chvíle. 
 
2. Darčekom snáď najlepším bude pre ňu láska,ktorú vidí v detičkách, ba i v starých vráskach. 
    Preto všetci spievajme na jej časť a chválu, poďme rýchlo za Mamkou na veľkú oslavu. 
    Ja už darček mám, veľký darček mám. Ja jej ako svet veľkú pusu dám. 
 
 

Pozvánka 
 
1. Nebudem stále stáť, iba tak hľadieť do nebies, aby mi niekto snáď nevzal môj dedičný  
    podiel. Bol by som hlúpy zas, keby som zmeškal tento vlak, ktorý ma zvezie tam, kde 
    som chcel ísť snáď tisíckrát. 
2. Nemusíš stále stáť, daromne čakať lepší deň, vo svojich rukách máš svoj život, rozhodni 
    sa len. Komu ho zveríš dnes, pred tebou tiež stojí vlak, ide len do nebies, svoj nový život 
    poď si vziať. 
 
R: Nás čaká, Boh nás už víta, nás čaká, Boh nás už víta. _ 4x 
 
3. Nemusíš prijímať lož, čo tento svet pre teba má, falošné trate ciest ťa zvedú, ostaneš tam 
    sám. Dnes je tu nový deň, nemusíš vôbec svätým byť, stačí, keď vo vnútri dnes Boha 
    skúsiš osloviť. 
4. Preto nech každý deň do nebies znejú piesne chvál o tom, že kvôli nám Ježiš Kristus 
    zmŕtvychvstal. I Keď už málo máš síl, nemusíš hľadať ďalší zdroj, dlho si blúdil sám, 
    /: dnes ti dáva nádej Boh – 3x.       R: 
 
Coda: Aj keď si myslíš, že sú to všetko iba prázdne slová, daj Bohu šancu, nech ukáže ti 
           Lásku, ktorá prázdne slová zdolá. 
 
 

Pieseň pre Michaelu 
 
1. Dovoľ mi vravieť, že som Tvoja, dovoľ mi blízko Teba stále stáť. 
    Nik nesmie brániť našej láske, nech Boh nad nami rozloží svoj plášť. 
    Daruj mi kúsok svojho srdca, tu Ti ponúkam svoju čistú dlaň, 
    Obaja dajme Bohu súhlas, že chceme s Ním ísť až k nebesám. 
 
R: /: Jedinou cestou chceme ísť, iba Ty, Pane ukáž svetlo nám, 
        iba Ty môžeš ku nám prísť, pre Teba srdcia máme dokorán. :/ 
 
2. Sklonení pred Tebou v Tvojej láske kráčať,  
    spojení v jednote, kde sa dá s Tebou opäť začať. 
R: Jedinou cestou ...     Buď pri nás v búrke a chráň nás, daruj nám vieru a lásku pre iných. 


