1.

V mene Otca

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého tak možno najľahšie
modliť sa k Nemu –
/: k Otcovi, čo z neba na nás sa usmieva a nebo priblížiť
svojim deťom chce :/.

2.

Odpusť

Odpusť mi, Bože, v zranenom človeku, odpusťte mi všetci vy.
Ľutujem za všetko, je to moja vina. - 3x

3.

Glória I.

R: /: Glória, glória in excelsis Deo :/.
1. Sláva Bohu na výsostiach, na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
R:
Chválime a velebíme Ťa, klaniame sa, oslavujeme Ťa.
2. Tebe vďaky vzdávame, lebo veľká je sláva Tvoja,
Pán a Boh, Kráľ nebeský, Boh Otec náš všemohúci. R:
3. Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pán a Boh, baránok
boží, Syn Otca, počuj nás. Ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.
Ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu.
Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.
R:
4. Veď len Ty si svätý a Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste.
S duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen, amen.

4.

Glória II.

Gloria in excelsis Deo.
Quoniam tu solus sanctus. Quoniam tu solus Dominus.
Jesu Christe, Jesu Christe, Jesu Christe cum Snacto Spiritu in gloria Dei
Patris.

5.

Credo I.

V Teba, Bože veríme a vtom sa nemálime, že si Bohom trojjediným,
vždy vyznávame. Ty´s náš Otec Stvoriteľ, Tvoj Syn je náš Spasiteľ,
narodený z Márie Panny mocou Ducha Svätého.
Trpel a bol ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, umrel a bol pochovaný,
zostúpil k zosnulým a tretieho dňa vstal zmŕtvych.
Vstúpil na nebesia, sedí po pravici Otca, odtiaľ príde súdiť
živých i mŕtvych.
Veríme v Ducha Svätého, svätý Cirkev všeobecnú,
v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.

6.

Credo II.

/: Credo in unum Deum, Patrem omni potentem, factorem, caeli (seli) et
terrae visibilium, omnium et in visibilium.:/
Credo et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum et ex
Patre natum ante omnia sae cula. Deum de deo, Lumen de lumine, Deum
verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri.

7.

Hosana

1. /: Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi :/.
Vyvyšujeme Ťa, ó aleluja, Ježiš chválime Ťa, ó aleluja,
v srdci chválu Ti vzdávame, hosana Bohu na nebi.
2. /: Glóri, glóri, glória Ti, kráľov Kráľ :/.
Vyvyšujeme Ťa, ó aleluja, Ježiš chválime Ťa, ó aleluja,
v srdci chválu Ti vzdávame, hosana Bohu na nebi

8.

Baránok Boží

Agnus Dei quitolis pecata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei quitolis pecata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei quitolis pecata mudni, donna nobis pacem.

9.

A gu gu

1. Chceme ťa velebiť ako malé deti, ktoré nedokážu ešte nič povedať.
R: A gu gu a gu gu a gu gu a gu gu a gu gu!
2. Tomu nášmu gu gu Bože Ty rozumieš.
Malý modlí sa najlepšie, veľký modlí sa ako vie.
3. Povedz svojej mame, povedz aj otcovi,
nech skúšajú ako deti modlievať sa k Nemu,
nech skúšajú ako deti modlievať sa k Nemu.
R: A gu gu – 5x na na naj naj naj naj naj naj!

10.

Aleluja šabalabalabambam

R: /: Aleluja šabalabalabambam, aleluja šabalabalabambam,
aleluja šabalabalabambam, amen, amen :/.
1. Ty si môj Pán a ja mám Ťa rád - 3x, amen, amen.
2. Ježiš zomrel a zmŕtvych vstal - 3x, amen, amen.
3. Ježiš žije a príde zas - 3x, amen, amen.

11.

Ale ja sa nadejem

Ale ja sa nadejem na Tvoju milosť, plesať budem v Tvojom spasení.
Spievať budem Hospodinovi, lebo On dokoná za mňa.

12.

Ani brat môj

1. /: Ani brat môj, ani sestra, ale Pane, ja musím viacej modliť sa. :/
/: Áno ja, len ja, áno Pane, ja musím viacej modliť sa. :/
2. /: Ani brat môj, ani sestra, ale Pane, ja musím viacej odpúšťať. :/
/: Áno ja, len ja, áno Pane, ja musím viacej odpúšťať. :/
3. /: Ani brat môj, ani sestra, ale Pane, ja musím viacej milovať. :/
/: Áno ja, len ja, áno Pane, ja musím viacej milovať. :/

13.

Ako kvapka rosy

1. Ako kvapka rosy, ako kvapka dažďa, ako lístok v povetrí.
Stále na ňu myslím, je to moja Matka, za náš trpel Jej Syn.
R: Tak poď a neváhaj, aj teba volá, je tvojou stálou zárukou.
A nemaj strach, že to nie je tá pravá, je Synovi pravou rukou.
2. Keď si sám a zúfaš, zdáš sa stratený, nemáš žiadnu oporu,
vzchop sa a bež za Ňou, poskytne ti lásku, tá pomôže k životu.
3. Len modli sa a ver v Jej Syna, veď Ten aj teba vykúpil
Láska je večná, nepochopiteľná, Ježiš nás práve ňou spasil.

14.

Aleluja

1. /: Alelu, alelu, alelu, aleluja, chváľme Boha. :/
R: Chváľme Boha, aleluja - 3x, aleluja.
2.
3.
4.
5.

/: Alelu, alelu, alelu, aleluja, chválim Boga. :/
/: Alelu, alelu, alelu, aleluja, Gloria Deo. :/
/: Alelu, alelu, alelu, aleluja, chvalič Boga. :/
/: Alelu, alelu, alelu, aleluja, chváľme Boha. :/

15.

Aleluja vstal zmŕtvych Pán

1. Aleluja, vstal zmŕtvych Pán, zázračne zmŕtvych vstal Pán.
Jemu patrí spev radostný, večný život dáva nám.
R: Spev ten po zemi nesie sa, slávou znejú nebesá.
Z radosti nad tým víťazstvom príroda sa rozplesá.
2. Aleluja dnes ho všetci velebme, On zmŕtvych vstal.
Len Jemu dnes spievajme, spasenie on svetu dal.

16.

Ako je dobre

1. Ako je dobre Ježiš s Tebou byť, smútok a bolesť v radosť premeniť.
R: Ježiš, Ty kroky, pohľad môj, moja radosť, môj pokoj.
2. Ako je dobre Ježiš s Tebou ísť a svoje kroky v pravde obrátiť.
3. Ako je dobre Ježiš brata nájsť a šťastím s Tebou zaspievať.
4. Ako je dobre Ježiš odpúšťať, zlo dobrom premôcť, víťaziť.

17.

Ak sa milujeme navzájom

/: Ak sa milujeme navzájom, Boh je nás a Jeho láska v nás dosahuje
dokonalosť :/.

18.

Abba Otče

1, Oslobodil nás Pán z okov a od samých seba,
Kristus sa nám bratom stal a naučil nás volať teba.
R: Abba Otče – 4x
2, Cirkev je strom života, korene svoje rozvíja.
Deň čo deň nás preniká a tak nás s tebou spája. R:
3, Boh je darcom života, on zvíťazil nad smrťou.
K sebe si nás privíňa a my spievame s radosťou. R:
4, Všetci sme bratia a sestry, všetci sme jedna rodina.
Tú pravdu nikto nezmení, veď nastala jej hodina. R:

19.

Ak radosť v srdci chceš mať

1. Ak radosť v srdci chceš mať, radosť, ktorá večne trvá.
/: Pred trón Boha príď a chváľ jeho slávu :/ 3x
a moc, slávu a moc, slávu a moc.
2. Ak pokoj ...
3. Ak šťastie ...

20.

Anjeli pred trónom

1. /:Anjeli pred trónom Ti spievajú, svoj hlas k nim pridáme,
Tebe na slávu.:/
R: Svätý, svätý, svätý Boh náš Pán, on bol, on je a príde zas k nám.
2. /:Vždy svätých chvály sú Ti vzdávané,
my s nimi pri tróne ich refrén spievame.:/ R:
3. /:Keď starci padajú tu pred trónom, my srdcia pokorne
skláňame pred Tebou.:/
R: 2x Amen - 4x

21.

Apel

Maria Regina mundi, Maria Mater Ecclesiae,
Tibias sumus Tu i memores vigilamus! Vigilamus!

22.

Boh je láska

R: Boh je láska a nádej tvoja, veď to pochopíš, veď tú lásku práve ty
pochopiť smieš. Úsmev v tvári jak kvietok na oltári, veľké šťastie,
len Ty, Bože, ma šťastným spraviť smieš.
1. Vieš, len Ty vieš, Ty Pane vieš, ó, Pane náš vždy pomôž nám.
2. On chráni, miluje ma, vidí a počuje, On sa vždy nado mnou zľutuje.
3. Ja chválu mu vždy vzdám, veď On je Pán a Kráľ zeme a vesmíru.

23.

Bez Teba žiť

1. Bez Teba žiť je neustále blúdiť, bez Teba žiť je konať bludnú púť,
/:bez Teba žiť je nedokázať ľúbiť, na pravú cestu k Tebe zabudnúť.:/
2. Bez Teba žiť, to nie je život pravý, bez Teba žiť, je mať len seba rád,
/: bez Teba žiť, to je ako sa vraví, len zo slov planých stavať vzdušný
hrad. :/
3. Chcem s Tebou žiť a navždy ostať s Tebou, chcem s Tebou žiť, byť
večne iba Tvoj, /: chcem s Tebou žiť, raz uzrieť Tvoje nebo, do
svojich rúk ma ukry, Mária. :/

24.

Boh je Pán

1. Vidíš len schmúrenú tvár, všade je bolesť a žiaľ. Pozri sa, pozri na nás,
aká to radosť je v nás. Smútok zahoď a pridaj sa k nám, s Ježišom
nikdy nie si tak sám.
R: Boh je Pán, Boh je Pán, my sme jeho deti. Boh je Pán, Boh je Pán,
radujme sa všetci. /: Aha, aha, aha, jéé. :/
2. Máme liek na všetky problémy, uvidíš, že tvoj život sa zmení, celý deň
sa usmievaj len, veď predsa šťastným chceš byť. Radosť, úsmev vždy
každému daj, na problémy viac nespomínaj.
3. Pozri sa, veď život je krásny, usmej sa a netvor prekážky, radosti je na
svete dosť, nemrač sa a nebuď smutný. Pri nás život nie je nudný,
tak poď k nám, spolu s nami spievaj.

25.

Boh je láska

Boh je láska a zákon lásky nám On dal,
miluj blížneho tak, ako seba, vraví Ježiš sám.

26.

Bol si tam

1. /: Bol si tam, keď bol umučený Pán :/.
Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili, bol si tam,
keď bol umučený Pán.
2. Bol si tam, keď bol odsúdený Pán...
3. Bol si tam, keď na plecia kríž vzal Pán...
4. Bol si tam, keď prvýkrát padol Pán...
5. Bol si tam, keď sa s Matkou stretol Pán...
6. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal...
7. Bol si tam, keď si šatkou utrel tvár...
8. Bol si tam, keď druhýkrát padol Pán...
9. Bol si tam, keď ženy napomínal...
10. Bol si tam, keď tretíkrát padol Pán...
11. Bol si tam, keď mu vojak šaty vzal...
12. Bol si tam, keď ho vojak pribíjal...
13. Bol si tam, keď na kríži zomrel Pán...
14. Bol si tam, že bol z kríža sňatý Pán...
15. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán...
16. Bol si tam, keď bol umučený Pán...

27.

Boh má ma rád

1. Teší sa moje srdce, Boh má ma rád, zaplesal duch môj šťastím, Boh
má ma rád, spievam si, bratia, sestry, Boh má ma rád, len Boh má
ma rád.
2. Otvor mu svoje srdce, Boh má ťa rád, vyznaj mu svoje hriechy, Boh
má ťa rád, zajasaj s nami v šťastí, Boh má ťa rád, len Boh má ťa rád.
3. Keď nevieš ešte o tom, Boh má ťa rád, daruj mu slabosť svoju, Boh má
ťa rád, nájdeš v Ňom šťastie pravé, Boh má ťa rád, len Boh má ťa rád.
4. Tešia sa naše srdcia, Boh nás má rád, zaplesal duch náš v Pánu, Boh
nás má rád, spievajme všetci spolu, Boh nás má rád, len Boh nás
má rád.
5. Oznámte ľuďom, svetu Boh ich má rád, zbavil ho celkom hriechu, Boh
ich má rád, daroval život, je tu, Boh ich má rád, len Boh ich má rád.

28.

Boh volá na teba

R: Boh volá na teba: „Nepozeraj do neba! Nie som drak, ani vták,
ani tryskáč, ani mrak, veď ja som pri tebe, ja som vážne pri Tebe.
1. Prichádzam s mamičkou, keď Ty ju máš rád, len sa musíš srdiečkom
správne pozerať.
Prichádzam so sestričkou, keď Ty ju máš rád, len sa musíš srdiečkom
správne pozerať.
2. Prichádzam s oteckom, keď Ty ho máš rád, len sa musíš srdiečkom
správne pozerať.
Prichádzam s bračekom, keď Ty ju máš rád, len sa musíš srdiečkom
správne pozerať.

29. Božia láska je ako slnko
R:
1.
2.
3.

/:Božia láska je ako slnko, všade svieti a hreje jej lúč:/ (aleluja)
Nikto nemôže zničiť Božiu lásku, veky pretrvá!
Ešte dnes svieti, hreje, Božia láska. Cítiš už jej moc?
Poď do náruče Božej, večnú lásku nájdeš v nej, len poď.

30.

Božia láska je tak krásna

1. Božia láska je tak krásna a toľkí pred ňou unikajú,
Božia láska je tak krásna, že nič nie je nad jej moc.
R: /: Keby sme sa ponorili všetci do lásky Kristovej, bol by celkom inakší
svet, všetky naše bôle by sa dali ľahšie niesť. :/
2. Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval,
že nám svojho Syna poslal a v Ňom nám spásu dal.
3. Božia láska je tak krásna, už poznám cenu Golgoty,
že Ježiš zomrel pre môj hriech a večný život zvíťazil.
4. Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval,
Matku Máriu že nám poslal, keď ho najväčší bôľ spaľoval.

31.

Božia radosť

1. /:Božia radosť jak rieka:/ Božia radosť napĺňa mi dušu.
2. /:Božia láska jak rieka:/ ...
3. /:Boží pokoj jak rieka:/ ...
4. /:Božia milosť jak rieka:/ ...

32.

Boh je záštita moja

R: Boh je záštita moja – 3x,
s ním nemusím sa báť.
1. Neviem, čo budúcnosť dá mi, či len biedu so strasťami,
marivá a sebaklamy, len Boh mi je záštitou. R:
2. Každý deň od precitnutia kríže väčšmi klesať nútia,
nikde nieto spočinutia, len Boh mi je záštitou. R:
3. Vôkol svet sa slepo ženie za preludom v klamnej cene,
nevnímajúc pohoršenie, len Boh mi je záštitou. R:
4. On ma chráni a miluje, on ma vidí a počuje.
On sa nado mnou zľutuje, len Boh mi je záštitou. R:
5. Boh nám poslal svojho Syna, Písmo nám to pripomína.
On, Baránok hriechy sníma, Ježiš mi je záštitou. R:

33.

Boh nás tak miloval

R: Boh nás tak miloval, že nám svojho Syna dal,
svojho Syna poslal k nám.
Boh nás tak miloval, že nám svojho Syna dal, aby nás vykúpil.
1. Boh prišiel na Zem z neba, On obetoval seba,
neváhal svoj život za teba položiť. R:
2. Boh prišiel pre nás ľudí, nový život v nás budí,
dôveru a lásku ti dnes ponúka. R:

34.

Božia láska príď

Božia láska príď ako mocný oceán.
Prúď cez nás svojou milosťou, Božia láska príď k nám.

35.

Celý svet

1. Chválime Ťa, Bože za Tvoje sviatosti, sú nám cestou do večnosti.
Sláva Ti, Kriste, ženích Cirkvi, nevesty, príklad lásky a vernosti.
R: /: Celý svet i my Bohu ďakujme, chválu spievajme, všetci sa radujme
Pre Teba – Trojjediný :/.
2. Chválime Ťa, Bože, že svetlo dal si nám, ktoré horí do tmy našich
dní. Sám svetlom si sa stal, aby sme mohli mať vždy dosť síl za
Tebou kráčať, vždy vo svetle ísť.

36.

Čo mi hriechy môže zmyť

1. Čo mi hriechy môže zmyť? Len svätá krv Ježišova.
Dušu moju uzdraviť? Len svätá krv Ježišova.
R: /: Chváľ plný radosti ten prameň milostí. Nebo nám otvára
presvätá krv Ježišova :/.
2. Kto dá silu zvíťaziť? Len svätá krv Ježišova.
Srdce nad sneh vybieliť? Len svätá krv Ježišova.

37.

Čakajú ťa nástrahy

1. Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta, Mária ťa volá: „Poď, moje dieťa!“
R: Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím, vrhnem sa pod jej ochranný plášť.
Ona podá ruku a ja smelo kráčam s Ňou, Mária je Matkou najdrahšou.
2. Ona nám vždy vyprosí hojné milosti, na Ňu sa spoľahni
v každej ťažkosti.
3. Matka moja láskavá, ja Ťa milujem, svoje srdce mladé Tebe darujem.

38.

Cestou s nami

1. Cestou s nami kráčaj Pane, my nechceme na mieste stáť.
Keď zblúdime podaj ruku, keď klesneme pomôž vstať.
R: A do svetla svojho voveď, voveď nás.
2. Dňom bez teba chýba nádej, zavládla v nás pustá tma.
V srdciach našich zapáľ plameň, v ktorom zhorí smútok a strach.
3. Vezmi smútok vráť nám radosť zoslabnutým dodaj síl.
Chceme blížnym dnes pomáhať, ťarchu kríža chceme si niesť.

39.

Diamant

R: My diamant v srdci vzácny strážime a radostnú pieseň spievame,
sme šťastní a vôbec to neskrývame a Máriu stále voláme.
1. Ja viem, že len s Tebou to dokážem, vždy kráčať tou cestou, na ktorej
Ježiš kraľuje.
2. Ja chcem vždy len smutným bratom rozprávať, že len s vierou
môžu život krásny mať.
3. Som šťastný, nie sám tú radosť všetkým vysielam
a chcem dnes zblúdeným krásnu Pannu privolať.
4. Len žiar a svieť vždy všetkým ľuďom v tmách,
nech kráčajú tou cestou, ktorou kráčal Kristus sám.

40.

Dnes túžim

1. Ja túžim dnes hľadať Tvoju tvár, dnes túžim počúvať Tvoj hlas,
túžim hľadať Tvoju tvár, túžim počúvať Tvoj hlas, verím,
Ty ma vtedy požehnáš.
2. Dnes túžim počúvať Tvoj Boží hlas, dnes zatúžil som hľadať Tvoju
tvár, si Ježiš Mesiáš, verím Ty ma dnes požehnáš.

41.

Do kráľovstva raja

1. Pán Boh mi dal veľký dar, dve oči sťa tŕniek pár,
nechcem skaliť očú jas, hodiť do nich hriechu kvas,
nehanebnú zlobu, špinu, veď to vedie k zlému činu,
budem vídať krásu nežnú, hľadať nimi spásu večnú.
R: /: Do kráľovstva raja Mária ma láka,
zazriete tam žiaru, ktorá nemá páru :/.
2. Vidím slnce očami, modré nebo nad nami,
sviežu zeleň, krásu lúky, mamičkine sväté ruky,
bračeka i sestričku, otecka i mamičku,
pohľadom ich hladkám jasným a cítim sa ozaj šťastný.
3. Uprostred tej nádhery Ježiš mocne žehná ti,
verí ti, že budeš Jeho, že obstojíš v boji s hriechom.
Svojím čistým pohľadom uvidím tak Otcov dom,
kde už pochybnosti nemáš, svätým s úctou ruku podáš.

42.

Dieťaťom som Božím

R: Dieťaťom som Božím, úsmev v očiach nosím.
smútok, strach nepoznám, dôveru v srdci mám.
1. Veď všetko krásne od Otca mám, vždy mi pomôže, keď zavolám,
dušu mi sýti chlebom svojím, každý deň túžim stretnúť sa s Ním.
2. On dáva vieru, dar ten skvelý, On v ťažkej chvíli rozveselí.
Vie vrátiť nádej, keď ju tratím, za pokoj stále Jemu vďačím.
3. Miluje láskou, čo nezradí, ver Mu, On rád ti vždy poradí.

43.

Deň Pánov

R: /: Zvonia zvony, vyzváňajú, ozýva sa les i háj, v Boží chrám nás
zvolávajú, hor sa teda ponáhľaj :/.
1. Týždeň prešiel, Ty´s nás chránil, Bože, vrúcna vďaka Ti,
nedaj, by nás osud zranil, v Tvojom chráň nás objatí.
2. Očičká nám šťastím svietia, citov vrúcnych záplavou,
naše spevy k Tebe letia, nech sú Tvojou oslavou.

44.

Dobrorečíme Ti I.

1. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali
tento chlieb, obetujeme ho Tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk.
/: Nechže sa nám stane chlebom života :/.
R: /: Zvelebený Boh, zvelebený naveky :/.
2. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali
toto víno, obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce ľudských rúk.
/: Nechže sa nám stane duchovným nápojom :/.

45.

Dobrorečíme Ti II.

1. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali
tento chlieb, obetujeme ho Tebe ako plod zeme a práce našich rúk,
aby sa nám stal chlebom života.
R: /: Zvelebený Boh, zvelebený Boh, zvelebený Boh naveky :/.
2. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali
toto víno, obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce našich rúk,
aby sa nám stalo duchovným nápojom.

46.

Dnes v srdci radosť mám

1. Dnes v srdci radosť mám, veľkú radosť v srdci mám,
o nej budem spievať, na Pána sa dívať, dnes v srdci radosť mám.
2. Dnes v srdci vďačnosť mám, veľkú vďačnosť v srdci mám,
za div odpustenia, zázrak vykúpenia, dnes v srdci vďačnosť mám.
3. Ježiš je sily zdroj, Pán Ježiš je sily zdroj.
Jemu budem veriť, On ma bude strážiť, Ježiš je sily zdroj.
4. Veľkú dnes nádej mám, lebo môjho Pána znám.
Ježiš Kristus vo vás, s Kristom všetko zdoláš, pomôže iste Pán.

47.

Dobrotivý Bože

Dobrotivý Bože prichádzame k Tebe, s radosťou a láskou dary Ti
nesieme. Budú pre nás silou tieto dary, Pane, keď ich premeníš
v telo a krv svoje.
R: Nesieme Ti, Pane, svoje trápenia, nesieme Ti aj svoje starosti.
Nesieme Ti, Pane svoje víťazstvá, nesieme Ti aj svoje radosti.

48.

Duchu Svätý volám, príď

/: Duchu Svätý volám, príď, oheň mojej duši daj, oheň môjmu telu daj,
rozpáľ ma.:/
Všemohúci Boh tu s nami je, nekonečne milostivý je,
ukazuje dobrotivú tvár voči tým, ktorí milovať ho chcú.

49.

Drž ma za ruku

1. Uprostred noci som držal hlavu v dlaniach, úplne obklopený šedivou
hmlou a srdce s úzkosťou volalo: „Príď, Pane a zostaň stále so mnou!“
R: Drž ma za ruku a veď až do cieľa každú hodinu a každý deň, drž ma
za ruku a podopieraj nech nie som sám, s Tebou byť chcem,
ja stále chcem.
2. Ako kráľ by som mohol žiť v paláci, mať všetko, čo by som si prial,
no v tomto starom svete, môj Pane, nie je nič horšie, než byť sám
a preto volám:

50.

Ďakuj

/: Ďakuj Bohu, rád ťa má, ďakuj, spievaj pieseň chvál,
Ďakuj, pretože Ježiš je tvoj Pán a Kráľ :/.
/: Tak ver, keď si slabý, silu máš a už núdzu nepoznáš,
pretože Pán Ježiš sa dal za nás :/.

51.

Dvanásť apoštolov

1. Dvanásť apoštolov - Peter, Ondrej, Filip, Bartolomej, Matej, Tomáš,
Jakub, Ján, Tadeáš a Šimon, Alfejov syn Jakub, Matúš, ten tiež
vstáva, keď ho volá Pán.
R: Ježiš volá zas vážne všetkých nás: " Vstaň, aj ty poď za mnou,“
tak znie Jeho hlas. Ježiš volá zas vážne všetkých nás zbierať zlaté
klasy, kým je žatvy čas.

52.

František I.

1. František do boja šiel, cestou kráľa uvidel, čo ruky mal deravé a tŕnie
na hlave. Na ramenách chudobu niesol ako ozdobu a nežiadal milodar,
on seba ponúkal.
R: „Rozdaj už to, čo máš, len tak môžeš za mnou prísť, život ti naplním,
ak všetko odhodíš.“
František sa boja vzdal, porazil mu srdce Kráľ, svet v úžase nechápal,
že žobrákom sa stal. Aj keď ten Kráľ nalieha na nás, na mňa, na teba:
„ak svet pre mňa opustíš, ja dám ti niesť svoj kríž.“

53.

František II.

1. Jedny šaty, nohy bosé, umýva sa v rannej rose, chvály vzdáva, Bohu
dáva srdce z lásky úprimnej. Úsmev stály z tváre žiari, raduje sa
z Božej slávy, slnku spieva, keď sa stmieva, s hviezdami sa zhovára.
R: /: František, František, vypros aj nám lásky dar. Nech aj my ľúbime,
tak ako nás ľúbi Pán :/.
2. K Otcu svojmu ruky spína, volá k Nemu, keď usína, aj keď vstane,
volá: „Pane, vďaka Ti, že svitol deň. Vďaka, že sme Tvoje deti, že nás
voláš, ďakujem, Ti, kvitnú kvety, slnko svieti, za všetko buď
chválený“.

54.

Ešte krok

R: Ešte krok, jeden krok, vieru daj pre jeden krok,
vieru daj mi, Pane, v jeden krok, ešte v jeden krok.
1. Pomaly už cestou slabneš a deň tmavý je, nemaj strach z cesty zlej.
Keď ti vraví Spasiteľ: „Som s tebou, neboj sa, za mnou poď!“,
stále ver.

55.

Hoc sme ešte dietky

1. Hoc sme ešte dietky s jarou mladosťou, Pán Ježiš nás volá,
poďme s radosťou.
R: Kto Ho hľadá mladý, kto Ho prijme včas, toho nazve priateľom,
kiež tak nazve nás.
2. Ježiš je náš priateľ, On má deti rád, písmo sväté nám to vraví veľakrát.
3. S láskou sám Pán Ježiš tiahne k sebe nás, krok za krokom vedie
do nebeských krás.

56.

Hlas Tvojich detí

1. Počuj nás, sme len deti, počuj nás, nech náš hlas k hviezdam letí,
kde trón máš. Chceme dnes zaspievať novú pieseň chvál, počuj nás,
Pane, počuj nás.
2. Podrž nás láskou svojou, podrž nás, nedaj nám vzdialiť sa od Tvojich
brán. Aj keď skĺzne sa nám noha a hrozí pád,
/:podrž nás, Pane, podrž nás :/.
3. Odpusť nám, sme len deti, odpusť nám, nech nám svieti životom Tvoja
tvár. Často chodiť nechceme podľa Tvojich rád,
/: odpusť nám, Pane, odpusť nám :/.

57.

Haleluja

Haleluja, haleluja
/: Hospodin kraľuje :/ /: Chválu mu vzdaj :/
Haleluja, haleluja - 2x
/: Hospodin svätý je :/ /: Chválu mu vzdaj :/
Hospodin mocný je, chválu mu vzdaj.
Medzihra
Hospodin pravda je, chválu mu vzdaj
Hospodin svätý je, chválu mu vzdaj (dievčatá)
Hospodin láska je, chválu mu vzdaj (chlapci)
Haleluja, haleluja - 4x

58.

Hádaj kto

1. Raz, dva, raz a dva. Hádaj kto ľúbi ma? Raz, dva, tri, štyri. Kto pridá
mi sily? Päť, šesť, sedem osem, deväť. Ježiš je odpoveď.
Aleluja – rád Pána mám!
2. A, B, A, a B. Kto prebýva vo mne? A, B, C, D, E. Chcel by aj ku tebe.
F, G, H, I, J. To predsa Ježiš je! Aleluja – rád Pána mám!
3. K, L, L, M, N. Kto stvoril tento deň? O, P, Q, R, S. Kto zvieratká a
les? T, U, U, V, Z. Boh stvoril celý svet! Aleluja – rád Pána mám!

59.

Halalango

/:Aleluja hosana, aleluja hosana, aleluja hosana, aleluja hosana.:/
Halalango Ježiš, halalango Ježiš, halalango Ježiš, halalango, halalango.
Halalango Ježiš, halalango Ježiš, halalango Ježiš in cosi.

60.

Chcem Pane rásť pre Teba

R: /: Chcem Pane rásť pre Teba :/, stále, vždy, všade žiť pre Teba.
1. Ja Pane chcem Tebe svoje srdce celé dať, ja Pane chcem Tebe svoju
dušu celú dať.
2. Pane, chcem stále splniť, to čo Ti sľúbim, nechcem Ťa sklamať
nikdy viac.
3. Viem, že ma ľúbiš, viem, že ma máš rád, viem, že si zomrel,
aby ja som žil.

61.

Chlieb, ktorý sa premieňa

1. Chlieb, ktorý sa premieňa v Pánovo telo, z mnohých zrniek pšeničných
pochádza. Víno, čo sa krvou Ježišovou stalo, z mnohých kvapiek
hroznových sa zlialo.
R: Jak ten chlieb, čo stvoril zlaté klásky, nech nás spojí sila Jeho lásky.
Jak kalich, čo objal kvapky vína, tak aj Cirkev svätá nás objíma.
2. Dobrý Pastier, priveď do svojho ovčinca stratené ovečky, ktoré hynú.
Zjednoť Cirkev svoju, aby sme tvorili v Tvojej láske jedinú rodinu.
3. Na ramená svoje vezmi, dobrý Pane, tých čo s nami ísť už nedokážu.
A nech zjednotenia všetkých div sa stane, vrúcne prosme,
vyslyš prosbu našu.

62.

Chceme spievať pieseň novú

Chceme spievať pieseň novú, ja nás vyzval Dávid – kráľ,
krásnu pieseň Baránkovu, a tak každý Pána chváľ.
Aleluja, aleluja – Ježiš zvíťazil. Aleluja, aleluja – On ma dnes spasil.
Aleluja, aleluja – svoje srdce som mu dal. Aleluja, aleluja – Jemu
spievam pieseň chvál.

63.

Chvíle najvzácnejšie

1. /: Chvíle najvzácnejšie prežívam na kolenách. :/
Keď si kľaknem k modlitbám, Duch plní vnútra chrám.
Chvíle najvzácnejšie prežívam na kolenách.
2. /: Silu opustiť hriech prijal som na kolenách. :/
Keď si kľaknem k modlitbám, Duch plní vnútra chrám.
Silu opustiť hriech prijal som na kolenách.
3. /: Pán ma Svätým Duchom naplnil na kolenách. :/
Keď si kľaknem k modlitbám, Duch plní vnútra chrám.
Pán ma Svätým Duchom naplnil na kolenách.

64.

Chcem Ho chváliť

1. Vždy, keď ráno zobúdzam sa, slniečko sa ku mne vkráda, vtáčkovia mi
oznamujú krásny deň. Svet okolo mňa sa zdá tak krásny, niet v ňom zla
a biedy, všetko mi to z lásky dal Otec.
R: Chcem Ho chváliť, chcem Mu spievať pieseň ďakovnú za to, že mi
stvoril more, krásnu oblohu. Za to, že mi vtáčik spieva, že slniečko
ma zobúdza, za to všetko chcem Mu spievať pieseň ďakovnú.
2. Je to dielo Majstra nášho, ktoré s nikým nezrovnáš ho, sám pozri,
v ktorom sa tají aj tvoj dych. A to všetko je dar pre mňa, ktorým Otec
obdaril ma, chcem Mu za to vrúcne ďakovať.

65.

Chlieb Ti a víno

R: Chlieb Ti a víno prinášame, prijmi tie dary, prosíme.
1. Mám prázdne ruky, Pane, že skutkom som ich nenaplnil.
Mám ťažké nohy, Pane, blížnemu som sa nepriblížil.
2. Mám nemé ústa, Pane, veď súcit svoj som nevyslovil.
Mám choré oči, Pane, pred biednym som ich neotvoril.
3. Mám v srdci bolesť, Pane, že som Ťa v blížnych neobjavil.
Mám veľkú túžbu, Pane, by´s láskou srdcia nám naplnil.

66.

Chcem vojsť do Pánových brán

Chcem vojsť do Pánových brán, srdce chcem mať plné chvál.
Vstúpiť do Pánových siení s oslavou, toto je deň, ktorý Pán
pre mňa daroval, som šťastný, On mi šťastie daroval.
CH: /: On pravé šťastie dal, som šťastný, plný chvál.
D:
chcem tešiť sa, môj Pán mi šťastie dal. :/

67.

Chváľme Boha

1. Keď máme žiť vo svete, chváľme Boha, všade, v každom momente,
chváľme Boha. Život nemá prázdnych dní, každá chvíľka vzácny dar,
v každej spoznaj Božiu tvár.
R: Veď Boh je nám Otcom, vždy má pre nás čas.
Ukázal nám cestu a sám sprevádza nás.
2. Keď nás teší krása hôr, chváľme Boha, keď čakané príde skôr,
chváľme Boha. Keď nemáme v srdci žiaľ, za radosti Pána chváľ,
ktoré nám On z lásky dal.
3. Keď nadíde skúšky čas, chváľme Boha, keď už všetko hnevá nás,
chváľme Boha. Keď nás tlačí veľa rád, berme aj to ako dar,
ktorý nám pripravil Pán.

68.

Chválim Ťa, chválim

1. Chválim (chválim), Ťa chválim (Ťa chválim). Zb.: Ty si môj Pán, Ty si
môj Pán verný.
R: /: Tvoje meno vzývam:/, /: k Tebe ruky zdvíham :/, Zb: Tebe chválu
vzdám, môj Pán. /: V Tvoju lásku verím :/, /: v Tebe budem smelý :/,
Zb.: Ty ma zdvíhaš, Ježiš Kráľ.
2. Slávim (slávim), ťa slávim (ťa slávim). Zb.: Ty si môj Kráľ, Ty si môj
Kráľ dobrý.

69.

Chváľ duša moja Hospodina

Chváľ duša moja Hospodina – 3x Aleluja, aleluja ...
/: Hospodina budem chváliť po celý svoj život (chváľ duša moja
Hospodina), svojmu Bohu spievať žalmy, kým budem žiť
(chváľ duša moja Hospodina) :/.

70.

Chválospev

Nech ten chrám zaplatí svetlo sviec jagavé, nech nám z úst znejú zvolania
jasavé. Nech ten chrám naplní zástup sŕdc veselých, mužov, žien, detí,
nech jasá svet celý.
/: Lebo Pán je živý, lebo Pán je živý, žije v nás, žije v nás :/, žije v nás.

71.

Chcem Ťa iba chváliť

/:Chcem ťa iba chváliť, dvíhať svoje ruky, vravieť:
„Milujem ťa, Pane môj:/ a tvoje sväté meno chválim.
a vyvyšujem tvoje meno – 3x sväté.

72.

Chceme chváliť

Chceme chváliť Tvorcu všetkého, ó, mocný Boh tebe spievať.
/:Sväté je tvoje meno.:/
Ty si svätý Boh, Otec, Syn a Duch.
Kráľov Kráľ a pánov Pán /:sväté je:/ tvoje meno.

73.

Chcem oslavovať

1, /:Chcem oslavovať svojho Pána, chcem mu spievať novú pieseň.:/
/:Chcem ho chváliť, chcem mu spievať novú pieseň.:/
R: Haleluja – 6x

74.

Chceme spievať pieseň novú

Chceme spievať pieseň novú, jak nás vyzval Dávid – kráľ.
Krásnu pieseň baránkovu a tak každý Pána chváľ.
R: Aleluja, aleluja – Ježiš zvíťazil.
Aleluja, aleluja – On ma dnes spasil.
Aleluja, aleluja – svoje srdce som mu dal.
Aleluja, aleluja – Jemu spievam pieseň chvál.
ZVÝŠENIE – 2x

75.

Chváľ Pána, chváľ

Chváľ Pána, chváľ, On je Boh, náš Boh všemohúci,
chváľ Pána chváľ, On nás má všetkých rád.

76.

Ideme k domovu

1. Úzka je a plná tŕnia cesta k výšinám, pútnik zamdlený keď po nej
tieňom kráča sám a sám. Pozdvihni však zrak svoj s novou vierou cez
mraky, ideme vyššie, ideme bližšie k nebies domovu.
R: Ideme k domovu, ideme k domovu, v náruč Otcovu, k domovu.
Ideme k domovu, ideme k domu, mizne tieseň, na perách pieseň,
k domovu.
2. Bratov kruh nás očakáva v čistej radosti, v nebesiach, kam nesmie
starosť, navždy končia žalosti. U zlatého trónu Spasiteľ nám dá korunu
a pieseň chvály zazneje Jemu v nebies domove.
3. Pútniku, keď plný hriechu kráčaš životom, z Ježiša si milosť vezmi,
s naším spoj sa jasotom. Neotáľaj už viac, zotri slzy smútku z líca a
poď s nami, poď ty len s nami k nebies domovu.

77.

Iba Ty

R: Iba Ty, iba Ty, Ježiš, Ty si Boh presvätý. Svojou slávou ma ctíš.
Iba Ty, iba Ty, v moci a v sláve odiaty. Ježiš sám Syn Boží, si to Ty.
1. Keď vchádzam úzkou bránou za Tebou, Ty ma tiahneš Tvojou láskou,
keď kráčam úzkou cestou za Tebou, Ty ma vedieš, si môj Pán.
2. Keď dávam túžby svoje na oltár, Ty sa skláňaš, plnosť dávaš.
Umieram Tebe, Pane každý deň, si môj život, si môj Pán.

78.

I worship You

I worship You, lamb of God. I worship You, oh my Lord.
Your love is so great. I worship You every day.
Chválim Ťa, baránok Boží, chválim Ťa, môj Pane.
Tvoja láska je tak veľká, chválim Ťa každý deň.

79.

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.

80.

Ježiš živý je

1. /: Krvou svojou ma očistil, mocou svojou oslobodil,
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. :/

81.

Ježiš, Ty si skalou

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

82.

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:

83.

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. :/

84.

Ježiš, meno nad mená

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

85.

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.

86.

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.

87.

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.

88.

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!

89.

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.

90.

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.

91.

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.
3. Ježiš je Pán všetkého ........................ je Pánom všetkých nás.

92.

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.

93.

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 ...

94.

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.

95.

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.

96.

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.

97.

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.

98.

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.

99.

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?

100. 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 :/.

101. 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 :/.

102. 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.

103. 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.

104. 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. :/

105. Ja budem s Ním
1. Len náš Pán Boh spásu má, On sám má slávy trón.
Baránkovi patrí, chvála, sláva, múdrosť a vďak, jemu česť, sila a moc.
R: Ja budem s ním až do konca dní – 3x amen.
2. A nás kráľov Kráľ posilní a v láske všetkých zjednotí. Náš Pán dobrý
je. Chvála, sláva, múdrosť a vďak, česť, sila, moc nech mu znie.
R

106. Je jedna viera
R: Je jedna viera, jedna nádej a jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých
nás. Je jedna cirkev, jedno telo, život v Duchu, ktorý je teraz daný
zdarma nám.

107. Ježiš Kristus mojím Pánom je
/: Ježiš Kristus mojim Pánom je, aleluja. :/
/: On Pánom je, On Pánom je, aleluja. :/

108. Keby si mal
/:Keby si mal takúto malú vieru, vrchy by si prenášal.://:Povedal by si
tomuto vrchu: Presuň sa, presuň sa!:/ A vrch by sa presunul a vrch by sa
presunul. /:V mene Pána Ježiša, vrch by sa presunul.:/
/:Vanie, vanie, Duch Svätý vanie.:/

109. 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.

110. 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!

111. 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.

112. 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 ...,
4. Kto stvoril nosatého slona ...
5. Kto stvoril pichľavého ježka ...
6. Kto stvoril teba, jeho i mňa ...

113. 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...

114. 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.

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

116. Keď Duch Boží ma naplní
1. /: Keď Duch Boží ma naplní, ako Dávid spievať chcem :/
/: Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid spievať chcem. :/
3. skákať
2. jasať
4. spievať

117. 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.

118. 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 ...

119. 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 nad 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.

120. 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.

121. 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.

122. 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?

123. 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.

124. 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.

125. 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.

126. Krič Haleluja
1. Krič: Haleluja! S radosťou – 3x S radosťou Pánovi celá zem.
2. Spievaj
3. Tlieskaj
4. Tancuj

127. Kam by som šiel
Kam by som šiel, keď mi chýba priateľ? Kam by som šiel, keď sa cítim
sám? Kam by som šiel, keď sa cítim slabý? Kam by som šiel, pôjdem na
kolená.
Dnes sa ma spýtaj, ja odpoveď mám. Boh je tak blízko, keď som tak sám.
Vždy, keď sa modlím, on odpoveď dá, on pre mňa riešenie má!

128. 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.

129. 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.:/

130. Len milosťou
Len milosťou môžme vstúpiť, len pre milosť smieme stáť, nemôžme si
to zaslúžiť, je to pre krv baránka. Pred Tvoju tvár stále zveš nás, Ty
vojsť voláš nás, pred Tvoju Tvár pozývaš náš a preto tu smieme stáť,
preto tu smieme stáť.
/: Pane keď odkryješ hriech, kto obstojí, vďaka, že krvou baránka sme
očistení. :/

131. Len Tvoja láska
R: /: Len Tvoja láska odvahu vždy dáva,
spája v nás diaľky, dáva túžbu rásť. :/
1. Rásť chceme, daj nám srdce plné lásky,
rásť chceme, daj nám vieru, že si v nás.
2. Keď víchor rúca, Ty nás učíš vstávať,
keď tma v nás vládne, Ty nás učíš ísť.
3. Odvahu daj nám premôcť vládu smrti,
odvahu daj nám s Tebou pevne stáť.

132. Láska, pokoj dobrota
1. Láska k Bohu a ľuďom je ako svätá vášeň. V láske nájdeme liek
proti samote. /: Ale neboj sa, láska je v každom z nás, stačí ju len
nájsť a rozdávať. :/
R: Pokoj plynie z vedomia, že Duch Svätý nás vedie tou cestou nádeje,
kde náš večný cieľ je. Láska, pokoj, dobrota sú jeho plamene,
ktoré v nás ožijú, stačí len prosiť a chcieť.
2. Dobrota je silná, rozumná a činná, dobrota, ktorá nečaká na odplatu.
/: Dobrota, ktorá nečaká na odmenu, nedá sa znechutiť ani
nevďakom. :/

133. Láska Kristova
R: Láska Kristova je tak nádherná, láska Kristova je tak nádherná,
láska Kristova je tak nádherná, láska nádherná.
1. Vysoká je, že ju neprejdeš, hlboká je, dno jej nenájdeš,
široká, že z nej neunikneš, láska nádherná.

134. Láska
R: Láska, čo na teba v nebi čaká, ako med, ako med je sladká.
Láska, čo na teba v nebi čaká, ako med, ako med je sladšia.
1. Náš Pán ti ju dáva, ju ti dáva, už aj na Zemi.
Zaznejte piesne a chvály, chvály, na Jeho sväté meno.
Stále s nami, vždy slávny, slávy, bráni nás smelo.
2. Náš Pán ti dáva, seba dáva, už aj na Zemi.
A preto sláva, sláva, sláva nášmu Pánovi.
On je tá láska, tá láska, láska, čo ťa v nebi čaká.
Láska, láska, láska jak med je sladká.

135. Letí, letí naša pieseň
1. Letí, letí naša pieseň, letí šírim svetom, pozdravuje Pomocnicu
všetkých nás kresťanov. Nech to vedia všetci ľudia, že ju máme radi,
/: sme s ňou šťastní, držíme s Ňou, vždycky nám poradí :/.
2. Tak sa volá Pomocnica, lebo vždy je s nami, pomáha nám v škole,
doma, my ju máme radi. Keď sa hráme, keď spievame, keď sa
modlievame, /: na jej tvári úsmev žiari, vždy je medzi nami :/.
Coda: /: Dobrá naša Mama v nebi, Pomocnica kresťanov,
k Tebe idú Tvoje deti, buď nám stálo ochranou :/.

136. Len jediný Ježiš
1. Kto lásku môže dávať jediný, kto s tebou cíti, odpúšťa viny.
R. /: Len jediný Ježiš, len jediný On :/.
2.
3.
4.
5.

Nevidia iní, nevidia mnohí srdce, čo trápi, srdce, čo bolí.
Nechápu iní, nemajú síl chcieť, nevládzu strážiť, milovať a bdieť.
Nech zaznie pieseň zvučná, oslavná na meno Ježiš, spása jediná.
Kto lásku môže dávať jediný, kto s tebou cíti, odpúšťa viny.

137. Láska je trpezlivá
R: Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, láska nezávidí.
Láska sa nevypína, láska sa nenadúva, láska nezávidí.
1. Teraz vravím, veľa toho viem, len či takú lásku aj žijem.
Nestačí len slová rozdávať, lásku musíš žitím dokázať.
2. Na svete je veľa takých zmien, o láske slov veľa počujem.
Nestačí len slová rozdávať, lásku musíš žitím dokázať.

138.

Lampášik

1.

Na nebi je mesiačik, tak ho stvoril Pán Ježiš.
Slniečko mu svetlo dá, v noci ľuďom svietiť má.
Svieti nocou mesiačik, počuje môj zo sna vzdych,
pláva tíško nočnou tmou a mnohých dovedie domov.

2.

Chcem byť ako mesiačik, slniečkom je Pán Ježiš.
Z neho svelo môžem brať, iným kúsok lásky dať.
Svieť do tmy, môj lampášik, tak prikázal Pán Ježiš.
Chcem svetlo lásky rozdávať, aj vám dnes z neho kúsok dať.

Chcem svetlo lásky rozdávať, aj vám dnes z neho kúsok dať.

139. 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.

140. 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. :/

141. 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.

142. 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.

143. 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.

144. 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. /

145. 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.

146. 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.

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

148. 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.
4. Mária, to je predsa Ona, ktorá ti môže prispieť,
aby do srdca Ježišovho tvoj život zakotvil.
5. Mária, tá na prvom mieste umožniť môže ľudstvu,
aby šlo rozhodne a iste v bratskej láske vpred.

149. 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.

150. 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.

151. 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.

152. 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 :/.

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

154. My kráčame 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.

155. 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. :/

156. 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.

157. 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.

158. 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.

159. 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.

160. 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.

161. 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.

162. 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.

163. 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.

164. 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.

165. 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.

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

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

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

169. 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.
Spievaj a tlieskaj, že Ježiš je náš Pán.

170. 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!

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

172. 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.

173. 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.

174. Náš Pán lásku svoju nám dal
1. Náš Pán lásku svoju nám dal – 3x
/: náš Pán, náš Pán lásku svoju nám dal. :/
2. Má rád, všetkých ľudí má rád – 3x
/: má rád, má rád, všetkých ľudí má rád. :/
3. On sám na smrť išiel za nás – 3x
/: On sám, On sám na smrť išiel za nás. :/
4. Dám rád Tvoju lásku ďalej – 3x
/: dám rád, dám rád Tvoju lásku ďalej. :/
5. Náš Pán lásku svoju nám dal – 3x
/: náš Pán, náš Pán lásku svoju nám dal. :/

175. 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
Ježišov 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.

176. Náš Pán, On je kráľov Kráľ
/: Náš Pán, On je kráľov Kráľ, Jeho trón bude naveky stáť,
On má všetku vládu a moc, náš Pán, On je kráľov Kráľ :/.

177. 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.

178. Náš Otec stvoril svet
Náš Otec stvoril svet pre nás a všetko, čo je v ňom. No my mnoho ráz
zabúdame, že svet je len medzicieľom. Prosíme, odpusť nám, Otče náš,
že si tie dary nevážime.Veď to, čo máme, je od teba a my tiež ti patríme.

179. Náš Boh vládne
/:Náš Boh vládne a každý pred Ním raz padne s úctou na svoju tvár.:/
Jeho chvály spieva celá zem, najvyšší Boh, On vládu má!
Celý vesmír k trónu zavolá: /:Ježiš Kristus – On je pánov Pán!:/

180. Otče môj
R: /: Otče môj pri mne stoj :/ Otče náš, poznáš nás, amen.
1. Keď chce môj jazyk hovoriť, čo sa nesluší.
2. Keď chce moja ruka zobrať, čo jej nepatrí.
3. Keď chce moje oko vidieť, čo sa nesluší.
4. Keď chce moja noha vojsť, kde sa nesmie ísť.

181. Ovocím lásky
1. Ovocím lásky pravej, ozajstnej rod ľudský nezásobí nás.
Hoci kvet lásky často rozkvitne, skoro ho spáli hriechu mráz.
R: Správu radostnú mám: Pán Boh láska je sám, lásku prijímam v Ňom,
vo mne rastie jej strom. Láska prináša plod, Svätý Duch sýti knôt.
Život plný je krás, Ježiš miluje nás.
2. Peter chcel umrieť, aby milovať, na tvári Majster úsmev má:
„Iba tak prijmeš, Peter, lásky dar, ak umrie láska bezodná.“
3. Pán Ježiš trpel, slávne zmŕtvychvstal, syn viery denne žije s Ním.
Láska je Duchom v srdci rozliata, lebo sme novým stvorením.

182. Ovečkou že Pána som
1. Ovečkou že Pána som, radujem sa dňom, nocou.
Dobrým Pastierom je mne, vždy ma vodí bezpečne.
R: Akú veľkú radosť mám! Pastier môj je Ježiš, Pán! On ma verne
povedie, v svoju ríšu uvedie. Životom Mu vďaku vzdám;
v Ňom ja svoje blaho mám. Akú veľkú radosť mám! Ó, je ...
2. Keď ma vodí, uchodím šťastne všetkým veciam zlým.
Ku potoku živému vodí, upokojí, stíši smäd.

183. On je náš Spasiteľ
On je náš Spasiteľ, slávny a mocný náš Pán, chcem Ho sláviť,
v nebesiach vzdávajú anjeli slávu mu – svätý, svätý Pán.
On je náš Boh, my chválu mu chceme vzdávať,
nebo a zem svoje kolená musia skláňať.
On je náš Spasiteľ, slávny a mocný náš Pán.

184. Ovečka
1. Blúdila ovečka, blúdila lesom, Pastier ju zavolal láskavým hlasom:
„Ovečka malá vráť sa späť, vráť, ja som tvoj Pastier, budem ťa pásť.
2. Po pastvách voňavých, potôčkoch čistých, po lúkach zelených, po
cestách istých vedie ju Pán Ježiš, ten dobrý Pastier, ktorý svoj život
dal, aby ju našiel.

185. On je Pán
1. On je Pán, On je Kráľ, On môj Boh a Priateľ je. Má ma rád,
má ma rád, aj keď všetko o mne vie. Každý deň spievať chcem, že sa
z toho radujem, každý deň spievať chcem, že ja tiež Ho milujem.
2. Nádej s Ním nestratím, zlého s Ním sa nebojím, keď je tma,
keď mám strach, Jeho láske uverím. On je ten jasný deň, nestrpí
Ho súmrak, tieň. On je ten nový deň, buď mu sláva, že to viem!

186. On je kráľov Kráľ
R: On je kráľov Kráľ, On je pánov Pán. Čo má zmysel,
s Ním sa končí, s ním sa začína.
1. Ten, kto je hriešny, smie mu veriť, On je veľký Kráľ
a rozhodnúť či s Ním chce prežiť, On je veľký Kráľ.
2. On musel za nás svoj život dať, On je veľký Kráľ
a nášho Boha dal nám poznať, On je veľký Kráľ.
3. Ja slávim Boha, Syna Jeho, On je veľký Kráľ,
Krista Pána vzkrieseného, On je veľký Kráľ.

187. Ó, prídi, prídi Ježiško
1, Ó, prídi, prídi Ježiško, ó, prídi, prídi k nám.
Svoje srdiečko nevinné do daru tebe dám.
2, Moje srdiečko nevinné chudobný je to dom.
Ó, prídi, prídi Ježiško, prebývaj navždy v ňom.

188. Pane Bože, Tebe spievam
Pane Bože, Tebe spievam, tlieskam tučnými rúčkami.
Pane Bože, čuj jak spievam, pozri, aký milučký som.
Ďakujem Ti, Bože dobrý, za obe moje krivé nohy, za môj nos
a pehy na ňom, za to, že si mojim TATOM.

189. 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.

190. 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.

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

192. 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. :/

193. 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.

194. 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, budeš 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.

195. 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.

196. Prosíme Ťa, Bože
Prosíme Ťa, Bože, vyslyš prosby naše, nádejou posilni nás.
Príď Kráľovstvo Tvoje, buď vždy vôľa Tvoja, príď Tvoj pokoj do nás.

197. 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 .....

198. 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 ...

199. 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.

200. 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 :/.

201. 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.

202. 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 :/.

203. 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
jej tak povedať. Nuž kráčajme len s Máriou, len s Ňou sa dá
svetom ísť a víťaziť. R2:

204. 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.

205. 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 :/.

206. 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.

207. 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 :/.

208. 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 :/.

209. Rozhodol som sa
1. Rozhodol som sa ísť za Ježišom - 3x , nehľadím späť, nehľadím späť.
2. Sám hoci budem, ja pôjdem za Ním - 3x , nehľadím späť,
nehľadím späť.
3. Svet som opustil, idem ku krížu - 3x , nehľadím späť, nehľadím späť.

210. Pokoj vám
Pokoj vám, žehnáme vám pokojom Ježiša.
Pokoj vám, žehnáme vám pokojom skrze Kristov kríž. Pokoj vám.

211. Radostne vstaňme
/: Radostne vstaňme a vravme každému, že Ježiš Kráľom je :/.
Radostne vstaňme a vravme každému, že Ježiš Kráľom je,
že Ježiš Kristus Kráľom kráľov je, On Kráľom je.

212. Raduj sa spevom
1. /: Raduj sa spevom, oslavu nes, odovzdaj chválospev Kráľovi dnes. :/
R: Ó, haleluja, On vladárov je Kráľ, ó, haleluja, On vládne, vždy Ho
chváľ. Chváľ! Spievaj: haleluja, haleluja, haleluja! Ježiš – Kráľ!

213. Radosť
R: /: Radosť, radosť, Ježiš radostí Pán. Radosť, radosť,
v Ňom víťazstvo už mám. :/
1. Pán Ježiš náš oslávený, záchrancu naveky chváľ. Pán Ježiš náš
Baránok víťazný,Nebeský kráľ, chválu mu vzdám.

214. Spievaj Pánovi
Spieva Pánovi, duša spievaj, aleluja, aleluja. Hosťa vzácneho v srdci
vítaj, aleluja, aleluja. Bohu spievajme, aleluja, vďaky vzdávajme, aleluja.

215. Si môj Pán
1. Si môj Pán, Ježiš Kráľ, každý deň sa zhováram s Tebou rád.
/: Ty si stvoril stroj aj kvet, slniečko a celý svet,
vysadil si aj náš sa, mám Ťa rád. :/
2. Si môj Pán, Ježiš Kráľ, každý deň sa zhováram s Tebou rád.
/: Ty si nebu hviezdy dal, každý hriech si zo mňa sňal,
odpustil si toľkokrát, mám Ťa rád. :/
3. Si môj Pán, Ježiš Kráľ, každý deň sa zhováram s Tebou rád.
/: Ty si vtákom piesne dal, aby som sa radoval,
si môj verný kamarát, mám Ťa rád. :/

216. Seje ich
1. Teraz zasejem zrno nádeje a musím bežať cez celý svet.
Nejedno padne do plodnej zeme. Tak treba vstať a už je čas siať!
R: Seje ich, seje ich, seje ich, seje ich.
2. Niektoré zrná padnú na skaly, niektoré ešte vyďobe vták.
Nesiem zrná milosti a viery. Tak treba vstať a už je čas siať!
A – e, a – e, a – o zrno vydá plod. Tridsať, šesťdesiat a ešte iných sto.
3. Teraz zasejem zrno nádeje a musím bežať cez celý svet.
Nejedno padne do plodnej zeme. Tak treba vstať a už je čas siať!

217. Sme deti svetla
R: Sme deti svetla, sme deti svetla, Pán Boh nás má všetkých rád.
Sme deti svetla, sme deti svetla, ponáhľaj sa kamarát.
1. Ponáhľaj sa rýchlo k nám, čakáme ťa stále tam,
čakáme ťa v kostole, každý z nás tam stále je.
2. Sme deti svetla, kráčame vpred a priberáme všetkých k nám,
kto chce, ten príde, viac neodíde, zostane vždy s nami rád.
3. A všetci spolu kráčame k svetlu, ktorým je náš Ježiš sám,
naňho vždy dáme, radi ho máme, pred každým zlom On chráni nás.

218. Svet bez bariér
R: Radosť a nádej dáva nám nový vzlet, napriek problémom stále
kráčame vpred, zjednotený svet žiari, tu uprostred nás je ideálom čo
pretvára náš svet, ideálom, ktorý mení svet.
1. Vidím, že svet vôkol nás novým smerom sa dáva. Padajú múry,
bariéry, zasa jaro nastáva a prichádza nový život k nám.
Ľuďom žiari zas úsmev z tvárí.
2. Pieseň o pravde a láske svetom sa šíri, snaha pomáhať druhému rúca
bariéry, spoločnú reč nachádzame zas.
Ľuďom žiari zas úsmev z tvárí.

219. S láskou Kristovou
R: S láskou, s láskou Kristovou chceme niesť radostnú a slávnu zvesť.
1. Boh sa človekom stal, svojho Syna nám dal, k hriešnym nám prišiel
Pán. Z tŕnia korunu mal, hriech náš na seba vzal, zmŕtvych vstal náš
Ježiš Kráľ.
2. Počuj, volá ťa Pán, dnes sa rozhodni sám, môžeš byť slobodný,
z hriechu očistí ťa, Duchom naplní ťa, môže mať život nový.

220. Svetielka
1. Pán Boh má úsmev jak slnko, čo na farbách hrá
a dieťa Ho milujúce v očiach svetielka má.
R: Svetielka, svetielka, my sme tie Božie svetielka.
Svetielka, svetielka, nezhasnú hoc ide noc.
2. Pán Ježiš svetlo zasvietil, by nezahynul nik.
Tam kde je smutno, nám kázal svetielko zapáliť.
3. V kostole lampa červená plamienkom modlí sa.
Včas Bohu svietiť chce iskra v noci zapálená.

221. Spievame Ti, Pane
Spievame Ti pane pieseň, haleluja, haleluja, haleluja.
Nech odíde všetka tieseň, haleluja, haleluja, haleluja.

222. Svetu si Kráľovná
1. Svetu si Kráľovná, Matkou Cirkvi zas,
milovaná ľuďmi zeme, vranovskými deťmi tiež.
2. Však prebývaš s nami tristo rokov už,
tak hovorí ocko starý a obidve mamy tiež.
3. Obraz tvoj jak oblok, pri ňom stojíš Ty
a pozývaš nás do neba, verných návštevníkov tvých.
4. Od obrazu Tvojho vo Vranove tu
púť do neba začnem dneska, živú vidieť Ťa chcem tam.
5. Kríž môj na nej s Kristom budem denne niesť,
tíško sa pomodlím k Tebe, by mi neubudlo síl.
6. Chlieb života večný, čo nám Kristus dal,
bude mi zárukou iste, že do neba vezmú ma.
7. V nebi, Matka moja, vidieť budem Ťa,
z vranovského však obrazu pozerala si na mňa.

223. Slnko Kristovej lásky
Slnko Kristovej lásky nech ožiari nás. Oheň Svätého Ducha nech zapáli
nás. Nech netlejeme len a nezhasína deň, v ktorom ľudstvo Jeho milosť
oslavovať má.

224. Stretol ma dnes Pán
Stretol ma dnes Pán a novú radosť mi do srdca vlial (ó, aleluja).
Z tej radosti chcem spievať a tlieskať Pánovi.
/: Tak všetci spolu chváľme Ho za to, že drží nás v náručí.:/

225. Spievaj Pánu
1. Naplň ma milosťou nekonečnou, lásku šíriť chcem, Pane môj,
naplň ma milosťou nekonečnou, lásku šíriť budem, Pane môj.
R: Spievaj Pánu, spievaj Pánu, spievaj radostne mu každý deň.
Spievaj Pánu, spievaj Pánu, spievaj vďačne každý deň.

226. Som pravá cesta
1. Som pravá cesta, pravda i život a vraviac ľuďom, pre Vás som žil,
že v pote tváre na kríži zomrel a žijem ďalej, by každý žil.
R: Ježiš si tu medzi nami, blízko tuná jeden krok, tu na oltári
v eucharistii, poznáva Ťa len môj viery zrak.
2. Prichádzaj ku mne, ja ti dám silu, príď ku mne ty, čo už nevieš žiť,
ja ti dám silu, svetlo života, dám svoje dlane na kríž pribiť.
3. Som studňa lásky, som čistá radosť, som priateľ všetkých, ja som len
tvoj, som milosť duší, ohnisko viery, som Synom Božím, ja som len
tvoj.

227. Spája nás nádej a láska
R: Spája nás nádej a láska (3x), neváhaj a daj sa k nám.
1. Vedľa teba láska beží, bez nej žiť, to radšej nežiť.
Vedľa teba láska beží, všetko prehráš, ak si sám.
2. Keď ti strom vyrastie hadí, keď ti vo výhľade vadí.
Keď ti strom vyrastie hadí, tak ho ohňom lásky spáľ.
3. Cestou k svetlu rany znášaš, únavou do prachu padáš.
Cestou k svetlu rany znášaš, však len s nádejou si kráľ.
R2: Nádej všetkých ľudí spája (3x), neváhaj a daj sa k nám.

228. Slávny si Kráľ
Slávny si Kráľ, slávny je Tvoj trón, slávny si Ježiš, Vykupiteľ môj.

229. S Tebou, Pane, je nám fajn
R: S Tebou, Pane, je nám fajn, pred Tebou sa nám skrývať netreba.
Zďaleka sa usmievaš, ponúkaš nám seba.
1. Nechcem byť ako farizej, čo v chráme pyšne stojí sám.
Ak niečo vo mne dobré je, to od veľkého Boha mám.
2. Ako mýtnik prichádzam, odpusť, Pane, slabý som.
Ty mi srdce otváraš, prebývať chceš stále v ňom.
3. My sme deti, ktorý Ty nekonečne miluješ.
Ak prídeme s ľútosťou, odpustenie daruješ.

230. S radosťou
1. Bežíme za Pánom Ježišom s radosťou, stále s radosťou.
Pokoj, radosť nájdeme v Ňom, s radosťou, bežíme s radosťou.
R: On nás tak miloval, že za všetkých ľudí život dal,
s Ním my životom kráčame, s radosťou, stále s radosťou.
2. Problémy, aké s Ním riešime s radosťou, stále s radosťou,
Jemu, priateľovi veríme, s radosťou, veríme s radosťou. R:
3. Keď Ho máme, môžme iným dať, s radosťou, stále s radosťou
Ježiša, ktorý má nás rád, s radosťou, dávame s radosťou. R:
Záver: /: S radosťou, stále s radosťou :/ - 4x

231. Stíš sa
Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán, On je tu prítomný.
Dnes poď a pred ním sa skloň, stoj v bázni vnorený.
V Ňom nieto hriechu, viem, svätá je to zem.
Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán, On je tu prítomný.

232. Studnička
1. Raz veľmi dlho nepršalo, zelené lúky zhnedli, vyschli
a veľa kvetov opadalo predtým, než by rozkvitli.
2. V korytách riek voda nebola, len zem tá piesčitá.
No v jednej malej studni stála vodička ukrytá.
3. A zrazu čo to vidím, čujem, tá voda vytryskne z jám.
Ako dážď dáva, dať ja neviem, však koľko mám, ja rada dám.
4. Aj ty tiež môžeš takto dávať ako tá studnička malá.
Však musíš svoje srdce vydať Bohu, čo lásku dáva.

233. Spanilou Matkou
1. Spanilou Matkou my ťa voláme, svoje bolesti Ti do rúk skladáme,
veď Ty, veď Ty, veď Ty pomáhaš nám.
Zástupy tiahneš za svojím menom, túžiš nás chrániť svojím ramenom,
veď Ty, veď Ty, veď Ty miluješ nás.
R: Toľko rokov nás už všetkých vrúcne miluješ, za nás i za bratov stále
oroduješ, Ty si skutočnou cestou k Synovi. Pre Tvoju lásku, pre Tvoje
bolesti chceme Ťa chváliť tu i vo večnosti, vďaka Ti za to, že nám si
Matkou.
2. Mária, Matka s Tebou ideme, do vlasti nebeskej putujeme,
veď Ty, veď Ty, veď Ty tam čakáš nás.
Ochraňuj mládež našej krajiny, bez pod ochranu slovenské rodiny,
veď Ty, veď Ty, veď Ty si Matkou nás.

234. Si mojou skrýšou
Si mojou skrýšou v čase búrok, keď nemám síl, si mojím hradom,
kde sa cítim bezpečným. V Tvojich dlaniach ukrytý, Tvojou láskou
prikrytý, preto vždy spievam Tebe, Ježiš, zo všetkých síl.

235. Svätosť je
1. Svätosť je, svätosť je to po čom túžim, svätosť je čo potrebujem.
Svätosť je, svätosť je to, čo chceš odo mňa Ty.
R: Vezmi si moje srdce, vezmi si moju myseľ, vezmi si moju vôľu,
chcem byť Tvojím, Pane.
3. Pravda je ...
2. Vernosť je ...

236. Skúste a presvedčte sa
1. /: Skúste a presvedčte sa aký dobrý je Pán. :/
2. /: Skúsme a presvedčme sa, aký dobrý je Pán :/.
3. /: Už sme sa presvedčili, aký dobrý je Pán :/.
4. /: Stále sa presviedčame, aký dobrý je Pán :/.
5. /: Ešte sa presvedčíme, aký dobrý je Pán :/.
6. /: Stále sa presviedčame, aký dobrý je Pán :/.
7. /: Aj vy sa presvedčíte, aký dobrý je Pán :/.
8. /: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán :/.

237. Sláva a česť
Sláva a česť patrí Tebe - 6x
You love me and I love you. Who can give me more?
You love me and I love you. Who can love me more?
Glory and honour belong to you – 8x
Sláva a česť patrí Tebe – 10x

238. Smieš pozrieť na Boha
1. /: Chlieb a víno prinášaš znovu ako každý raz, keď prídeš pre oltár :/.
2. /: Smieš pozrieť na Boha, ktorý príde na oltár, aby prijal ten tvoj dar :/.
3. /: Smieš pozrieť na oltár, keď príde sem náš Pán, aby za nás život
dal :/. Aby za nás život dal.

239. Svetielko
1. Moje malé svetielko, chcem, aby svietilo,
moje malé svetielko, chcem, aby svietilo, svietilo, svietilo.
2. Ježiš mi ho zapálil, chcem, aby svietilo,
Ježiš mi ho zapálil, chcem aby svietilo, svietilo, svietilo.
3. Skryť ho pod nádobu nie, chcem, aby svietilo,
skryť ho pod nádobu nie, chcem, aby svietilo, svietilo, svietilo.
4. Nikto mi ho nezhasí, chcem, aby svietilo,
nikto mi ho nezhasí, chcem, aby svietilo, svietilo, svietilo.

240. Sme Tvoje dietky
/: Sme Tvoje dietky, čo stoja pred Tebou, každý z nás túži dotknúť
sa Ti rúk. Sme Tvoje dietky, Baránka nemého na svojho Kráľa
nik nesmie zabudnúť:/.
/: Ty schádzaš priamo k nám, so svojou láskou sa nás chceš dotknúť,
srdce Ti dávam zranené do Tvojich rúk. :/

241. Spoj nás v jedno Pane
Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás jedným putom, čo nemôže byť zlámané.
Spoj nás v jedno, Pane,spoj nás jedným putom, spoj nás tou bratskou
láskou.
Je len jeden Boh, je len jedno Telo. Je len jeden Kráľ, preto spievame
Spoj nás v jedno ...

242. Tebe spievam žalmy chvál
/:Tebe spievam žalmy chvál, môj Pán, spievam žalmy chvál,
môj Pán, lebo predivné a sväté meno máš.:/

243. Ty si mi seba dal
1. Ty si mi seba dal, Ty si mi seba dal. Ježiš, Ty si Pán a Kráľ,
Ty si mi seba dal.
2. Ty si mi lásku dal...
3. Ty si mi vieru...
4. Ty si mi nádej...
5. Ty si mi pokoj....

244. Tu sme
1. Nemyslel som, že práve touto cestou skloníš ku mne svoju tvár,
no našiel si ma idúceho hriechom, nádhernú lásku si mi dal.
R: Tu sme v Tvojej prítomnosti, dvíhame ruky k Tebe, Pane.
Tu sme, chválime Ježiša za všetko, čo nám bolo dané.
2. Nemám slov povedať to, čo cítim, neviem vlastne, čo vravieť mám.
Som slepý a ja nehodný sa vidím, Ty hovoríš mi: „Rád ťa mám“.
R: 4x Tu sme!

245. Tlieskajme
Tlieskajme celý národ, velebme Boha zvučným hlasom.
Tlieskajme celý národ, spievajme Mu pieseň chvál.
Spievajme: „Aleluja, aleluja“. Spievajme: „Aleluja, aleluja.“

246. Ty si Kráľom
/: Ty si Kráľom (Ty si Kráľom), Ty si Kráľom (Ty si Kráľom),
Kráľom je Boh :/.
/: Pozdvihnime naše srdcia, pozdvihnime naše dlane, postavme sa pred
tvár Pána, velebme Ho :/.

247. Tebe patrí chvála
/: Tebe patrí chvála a sláva, pozdvihnime svoje ruku a chváľme sväté
meno. :/ /: Ty si mocný, Tvoja ruka presvätá, nikto nie je ako Ty, nikto
nie je ako Ty :/.

248. Ty si Pán
/: Ty si Pán a kráľov Kráľ, Ty korunovať budeš nás :/. My sme ten
národ, čo vidí Tvoju slávu, Ty si náš Boh na nebesiach. Ty si Pán – 4x

249. Ty si Pane stále pri mne
Ty si Pane stále pri mne, ja Ťa však necítim. Ty sa mi ukazuješ, ja Ťa
však nevidím. /: Moje zatvrdlivé srdce nepustí Ťa k sebe, moje oči od
mamony sú zaslepené, daj mi dole závoj z očí, by som Ťa uvidel a za
Tebou, ó, môj Pane, vždy rád som šiel :/,/: vždy rád som šiel :/.

250. Ty si môj Pán
/: Ty si môj Pán, Ty dvíhaš ma, Ty krvou z rán, Ty obmývaš ma :/.
/: Tak príď a zachráň ma, ja padám pod ťarchou svojich vín.
Tak príď a nenechaj ma tam, tak príď a naplň svoj chrám :/.

251. Tou novou cestou
/: Tou novou cestou Ježišovej krvi chceme prísť do svätyne svätých :/.
Chceme stáť v bázni pred Tebou, Ocko náš, pred Tvojou slávou.
My Ťa uctievame a ruky s túžbou k Tebe dvíhame a svoje kolená pred
Tebou skláňame.
My Ťa uctievame, lem Tvojho rúcha s láskou bozkávame, Ocko náš,
Ocko náš.

252. Ty odpúšťaš
/:Ty odpúšťaš každý hriech vyznaný a nespomínaš viac.:/
/:Biele rúcho dal si nám.:/

253. Tvoj ľud
1.

/:Tvoj ľud dnes sa s láskou schádza, Bože náš.:/
K tebe kráčame, lebo ty si dobrotivý,
k tebe kráčame, ty Pán a Otec náš.

2.

/:Aj ja chcem tu v úcte stáť môj Boh a Pán.:/
/:Svojim blížnym a tebe slúžiť zo všetkých síl,
plný nádeje ti šepkať, Otče náš.:/

254. Tancujem, spievam si
/:Tancujem, spievam si, som do Kráľa zbláznený, nedokážem ukrývať,
že radosť v duši mám.:/ Strácam hlas, veď pre Ježiša oplatí sa viac.
(Niekto povie, že som mimo.) Strácam hlas, veď pre Ježiša oplatí
sa viac. Na, na, na, na, na, na, hej!

255. Ty si najvyšší
/:Ty si najvyšší, Ty si Pán, to, čo mám Tebe ponúkam.:/
/:Obnov ma svojim Duchom Svätým, nech ako Ty stále svietim.:/

256. Toto je deň
Toto je deň, toto je deň, ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán.
Veseľme sa, veseľme sa i radujme sa v ňom, i radujme sa v ňom.
Toto je deň, ktorý dal nám Pán, veseľme sa i radujme sa v ňom.
Toto je deň, toto je deň, ktorý dal nám Pán.

257. Už som nové stvorenie
Už som nové stvorenie, už viac niet odsúdenie, Boh mi dal milosť
pred Ním stáť. Srdce mi preteká, môj lásky cit sa vzmáha, Boh mi dal
milosť pred Ním stáť. /:Preto vždy chválim Ťa, áno, vždy chválim
Ťa, preto vždy spievam, všetko v Tebe mám. Radosť, ktorá nekončí,
s radosťou duch môj svedčí. Boh mi dal milosť pred Ním stáť.:/
V nebi je parádna klíma - tam je fajn, tam nie je teplo ani zima –
tam je fajn. Tam, kam chceš ísť je skrátka príma, v nebi je totiž fajn.

258. V radostnom srdci
/: V radostnom srdci nech znie: Haleluja, znie: Haleluja,
znie Bohu žalm :/.
/Haleluja, haleluja, haleluja, znie Bohu žalm :/.

259. Víťaz Kristus
1. Víťaz Kristus zmŕtvych vstáva, aleluja. Vykúpenie dokonáva,
ale-ale-aleluja.
R: Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.
Hrob je prázdny, aleluja, svet je vykúpený, spievajme aleluja.
2. Ženy sa k hrobu ponáhľali, aleluja, aby Pána pomazali, ale-ale-aleluja.
3. Ten, ktorého vy hľadáte, aleluja, už Ho viac v hrobe nemáte,
ale-ale-aleluja.

260. V mojom srdci
1. V mojom srdci buď zvelebený, buď zvelebený.
V mojom srdci buď zvelebený dnes.
2. V svojej Cirkvi ...
3. V svojich deťoch ...
4. V našej piesni ...
5. V našich skutkoch ...

261. Vyvyšujem Teba, Pane
Vyvyšujem Teba, Pane na týmto dňom,
vyvyšujem Teba, Pane nad každým človekom.
Vyvyšujem Teba, Pane nad všetkým čo stvorené je,
vyvyšujem Teba, Pane nad svojím životom.
/: Vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno :/.

262. Vítam vás
1. Vítam vás, môj čujte hlas, aleluja, vítam vás dnes, tuná zas, aleluja.
2. Vítam vás ja pútnik dážď, aleluja, na cestách, kde víri prach, aleluja.
3. Vítam vás ja včelár plast, aleluja, vítam vás ja roľník klas, aleluja.
4. Vítam vás ja slnka jas, aleluja, víta novú detskú tvár, aleluja.
5. Vítam vás ja víta dážď, aleluja, jarný púčok , čo chce rásť, aleluja.
6. Vítam vás, môj čujte hlas, aleluja, vítam vás dnes tuná zas, aleluja.

263. Vďaka Ježiš
Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň, vďaka Ježiš,
s Tebou prežiť ho chcem.
Vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš, /: volám: „Abba, abba Otče!“:/

264. Verím v Boha
R: Verím v Boha, Otca všemohúceho, verím v Jeho Syna, ktorý žije.
Verím v Ducha, ktorý dáva život, nekonečnú radosť, nekonečnú
radosť.
1. Verím v evanjeliovú slobodu, verím v silu pravdy,
verím v Slovo, čo sa Telom stalo, verím v lásku.
2. Verím v rovnosť, múdrosť a slobodu, verím v hodnotu pravdivosti,
verím v spravodlivý boj a verím v pokoj, verím v nádej, vieru.
3. Verím v silu lásky a modlitby, verím v hodnotu vernosti,
verím v Božiu pomoc a čistú mladosť, verím vo večnú radosť.

265.

V mene Ježiš

V mene Ježiš, v mene Ježiš máme víťazstvo! – 3x
V mene Ježiš máme víťazstvo.
V mene Ježiš, v mene Ježiš máme slobodu! 3x
V mene Ježiš máme slobodu.

266. Vždy je s nami
1. Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi moje srdce, ruky, moju tvár.
Vždy je blízko tá, čo viem, že chráni každý úsmev, čo mi život dal.
R: Ty nás vítaš v chráme plnom lásky na tom Tvojom tichom nádvorí,
čakáme Ťa každú chvíľu, prosíme Ťa, daj nám silu,
/: Mária, Ty naša Kráľovná.:/
2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň, ktorá všetkým srdcia otvorí.
Silu viery mladosť naša nesie a s ňou naše pevné názory.

2667. Vzdajme vďaku
R: /:Vzdajme vďaku nášmu Bohu, vzdajme vďaku Pánovi.:/ 4x
1. On stvoril nebesia i zem je plná Jeho slávy.
On sám je mocný a láskavý.
2. On jediný mi rozumie, sám mi stiera slzy, vraví, že ma miluje,
On je tým Bohom pravým.

268. Vesmírom znie
Vesmírom znie o zmŕtvychvstalom pieseň chvál.
On slávny je, kto sa Jemu vyrovná.
/: Naveky bude stáť raz Baránkovi trón,
kolená skláňam rád a všetkým je mi On. :/

269. Vzdám Ti chválu
1. Vzdám Ti chválu (vzdám Ti chválu), srdcom celým (srdcom celým),
spievam pieseň (spievam pieseň) zo všetkých síl (všetkých síl).
R: Tebe vzdávam česť a slávu, Tebe spievam pieseň chvál. Len Ty sám
mi dávaš lásku, len Ty sám si hoden mojich chvál.
2. Nájsť Ťa túžim, každý môj deň, kráčať s Tebou kam budeš chcieť
(kam Ty chceš).
3. Rád sa skláňam, Ty si môj Kráľ, rád Ti slúžim, dám Ti všetko, čo mám
(všetko dám).
4. Zrak svoj dvíham, vidím Tvoj trón, Ty si nádej, Tebe dám život svoj
(život svoj).

270. Žiť s Tebou
1. Žiť s Tebou, ísť kam Ty zavedieš moje kroky a nájsť šťastný smiech.
Žiť s Tebou, ísť kam Ty zavedieš.
R: Objať svet, ľudí, lúky, kvety, roztvoriť náruč dokorán.
Veriť smieť, všetci že sme deti a zaznie spev zo všetkých strán.
2. Žiť s Tebou, nájsť perlu nad perly. Môjmu srdcu Ty sám dávaš jas.
Žiť s Tebou, ísť kam Ty zavedieš.
3. Otvoriť dlaň, Ty ju naplníš, láskou zaznieť a dáš nový rým.
Srdce Ti dať, Ty ho zdvihneš výš.

271. Žiješ medzi nami
1. Ty si Pane za nás život dal, hroznú smrť si podstúpil.
Ty si Pane za nás z hrobu vstal, hriechy si nám odpustil.
R: Pane, Ty žiješ medzi nami, veľkú náruč nám otváraš,
Ty chrániš nás pred priepasťami, k sebe všetkých, všetkých zvolávaš.
2. Tvoje rany nás uzdravia, viem, veď Ty si nás vykúpil.
Veľkú lásku v Tvojich očiach zriem, preto si tak, ó, Pane, môj učinil.

272. Zvonček
1. Zvonček, zvonček, zlatý zvonček, do ucha mi zazvonil,
ako v knihe Mojžišovej príchod Kňaza oznámil.
2. Kňaz Pán Ježiš ozval sa mi, vážne so mnou hovoril,
veľkou láskou a dobrotou nedôveru roztopil.
3. Ukázal mi, aký som zlý, čo som zlého urobil,
povedal mi: „Vyznaj hriechy!“ Srdiečko mi vymenil.
4. A to srdce – nové srdce v mojej hrudi tlkotá,
lásku šíri, potešuje, je mi zdrojom života.
5. Od tej chvíle radujem sa, Pán Ježiš ma miluje,
ľúbi všetky malé deti, kráľovstvo im daruje.

273. Zatlieskaj, zadupaj
R: Zatlieskaj, zadupaj, Ježiš Kristus radosť má, že si radostný. Ó
Zatlieskaj, zadupaj, v srdci radosť z Ježiša maj.
1. Ja spievam rád si pieseň pre Pána a vzdávam Ježišovi chválu za rána.
Tak prežívam, že On je stále so mnou a každého z nás volá k sebe,
poď za mnou.
2. Či slnko svieti a či tam je tu, poď k Ježišovi, nájdeš Jeho dobrotu.
Tak pridaj sa k nám a neschovávaj sa, On volá ťa dnes k sebe, poď a
neboj sa.

274. Zdravas milosti plná
Zdravas milosti plná, ave Mária, zdravas milosti plná, ave Mária.
Pán je s Tebou, požehnaná si žena, Mária, slávna medzi ženami, Mária.
Požehnaný, požehnaný plod života Tvojho Ježiš Kristus, Boží Syn.
Mária, Matka Božia, Mária, oroduj za nás.
Matka Božia Mária, oroduje za nás, oroduj za nás, oroduj za nás.

275. Zhliadni na nás
1. Zhliadni na náš, Matka naša, vyslyš prosby hlas,
chráň nás v žití, žehnaj v práci, pomôž každý čas.
R: /: Ave, ave, ave Mária, ave Mária, volajme, spievajme
zdravas buď Mária, ave Mária :/.
2. Čistá Panna, Hviezda ranná, svetlo nádeje,
veď nás cestou do prístavu lásky blaženej.
3. V bolesti a utrpení útechou nám buď,
trpiacemu Ježišovi vrúcnu lásku vzbuď.

276. Zvonček
1. Zvonček, zvonček, zlatý zvonček, do ucha mi zazvonil,
ako v knihe Mojžišovej príchod Kňaza oznámil.
2. Kňaz Pán Ježiš ozval sa mi, vážne so mnou hovoril,
veľkou láskou a dobrotou nedôveru roztopil.
3. Ukázal mi, aký som zlý, čo som zlého urobil,
povedal mi: „Vyznaj hriechy!“ Srdiečko mi vymenil.
4. A to srdce – nové srdce v mojej hrudi tlkotá,
lásku šíri, potešuje, je mi zdrojom života.
5. Od tej chvíle radujem sa, Pán Ježiš ma miluje,
ľúbi všetky malé deti, kráľovstvo im daruje.

277. Zaspievam ti pieseň
R: Zaspievam ti pieseň, že Ježiš rád nás má,
tak zažeň z duše tieseň, veď On nás zachová.
1. Život svoj za teba dal, v mukách zmieral, tak nás miloval. A preto: R:
2. On ti túži pokoj dať, s Ním choď a nemusíš sa báť. A preto: R:
3. Chce ťa láskou naplniť, chce raz s tebou na nebesiach žiť. A preto: R:

278. Žiť, žiť
R: Žiť, žiť, pre lásku žiť, úsmev rozdávať, šťastie rozdávať,
žiť, žiť, pre lásku žiť, ona jediná je toho hodná.
1. Ježiš moja láska jediná, tým sa moja pieseň začína.
Teba, Pane chcem vždy milovať, Tvoju lásku ľuďom rozdávať.
2. Vtedy, keď ma môj bôľ premáha, tak mi Tvoja láska pomáha.
Hlavu zdvihnúť, ďalej kráčať vpred, tam je môj cieľ, inej cesty niet.
3. Hoc život chudobný sa ti zdá, ona je v ňom, v tebe prebýva.
To máš veľký poklad, len ho chráň, svoje šťastie môžeš stavať naň.

279. Zvelebený si, Bože
1. Zvelebený si, Bože, naveky, z Tvojich rúk všetko máme,
zvelebený si, Bože, naveky, chlieb Ti tu prinášame.
2. Zvelebený si, Bože, naveky, z Tvojich rúk všetko máme,
zvelebený si, Bože, naveky, víno Ti prinášame.
3. Zvelebený si, Bože, naveky, z Tvojich rúk všetko máme,
zvelebený si Bože, naveky, dary Ti prinášame.

280. Zlož svoju starosť na Pána
/: Zlož svoju starosť na Pána :/, a On sa už postará.
/: Nebudem sa báť, lebo Ty si so mnou, nebudem sa báť, Ty chrániš ma.:/

281. Anjel vedľa anjelíčka
1. Anjel vedľa anjelíčka, radosťou im žiaria líčka.
Čože sa to len deje?
R1: /:Ach my deti, my to vieme, Božie Dieťa kdesi drieme.
Hľadajteže ho kde je, hľadajteže ho kde je.:/
2. Betlehem a maštaľôčka, nad ním nebo, hviezdne očká.
Je to sen či skutočnosť?
R2: /:Tu i k veľkým pokoj zletí, šťastní sú dnes ako deti.
Je tu Dieťa, Boží hosť, je tu Dieťa, Boží hosť.:/

282. A svieti hviezda
1. A svieti hviezda a na vážky padajú šťastia podkovy.
Príď, Malý, zase do nelásky, príď prázdne srdcia osloviť.
R: A svieti hviezda, samá láska, zas je tu spásonosný čas,
hodina prenesmierne ťažká: betlehem zažať v každom z nás.
2. A svieti hviezda, nestvorená, pokorne dýcha osol, vôl.
Hľa doživotná sveta cena sadá si ku nám za náš stôl.

283. Bim-bam
1. Hviezda žiarila a vzduch sa chvel - 3x
jasná noc nad Betlémom stála..
R: Tichúčko tam stáli, na zvonky si zvonili, BIM-BAM, prišli ľudia z
diali, rozprávali a chodili sem-tam. Ó, Boh je s nami, ó, pokoj dá mi.
Tichúčko tam stáli, na zvonky si zvonili, BIM-BAM.
2. V jasliach Dieťa ako z ruže kvet - 3x úctu vzdávajú mu i králi.
Vzácne dary na zem kladú hneď - 3x ostatní v úžase tam stáli.
3. Ráno všetci ticho zaspali - 3x sen im zahnal ich žiaľ a bôle.
Hviezda žiarila a vzduch sa chvel - 3x pokoj ľuďom buď dobrej vôle.

284. Betlehemské svetlo
1. To betlehemské svetlo nás nie náhodou stretlo, ako nás stretá občas
vánok ranný. Boh Otec nám zoslal na zem svojho Syna narodeného
zo skromnej Panny.
2. To betlehemské svetlo nás nie náhodou stretlo, ešte dlho nám bude
rozdávať svoj jas. A Ježiš malý tiež chce kroky naše viesť aby každý
z nás vedel ako, kedy , kam.
R: Nuž neváhajme, poďme k jasličkám sú v tomto čase takmer v každom
chráme, zo spomienok vylovme pár kolied a zaspievajme, že ho radi
máme.
3. Prosme aby dušiam, ktoré láskou horia daroval Pán viac istoty, šťastia.
Straší nás bieda, mŕtve stromy lesov, skazený vzduch, znečistené
moria.
4. Falošní hráči, klamstvá skryté v mede, kto na otázky dá odpovede.
To Ježiš malý vie, ako ti odpovie, to On tvoje kroky povedie.

285. Boh nám posilu dá
Boh nám posilu dá, volajme: Sláva Pane náš! Hosana. –5x
Hosana Kráľ.

286. Bože daj nám mier
1. Je tu čas len sebe sa pootvoriť a tichý stúpať do srdca.
Ihličie spriada dávne rozhovory, kým sa sen do nežnosti poskrúca.
2. A predsa neraz ako hriešnik na svedomí rúhavo skúmaš: Bože,
kde je mier? Prečo sa v ľuďoch toľko bratstvo lomí, či cestu k sebe
nájsť už nevieme.
R: Bože na nebi, čo si tak dobrý, prosíme ťa daj nám mier.
Naplňuj ním srdcia všetkých ľudí, Bože dobrý, daj nám mier.
3. A z roka na rok pieseň bielych Vianoc vracia ťa ku Dieťaťu na slame.
Tam je tvoj pokoj na každý deň a noc. A my slabí ľahko sa ho
vzdávame.

287. Búvaj dieťa krásne
1. Búvaj dieťa krásne uložené v jasle, búvaj, búvaj, pachoľa,
milostivé Jezuľa, budeme Ťa kolísať, aby´s mohol dobre spať.
Ježiško náš milý, aby sa Ti snili veľmi krásne sny, veľmi krásne
sny.
2. Drozdy a hrdličky chystajte pesničky, nech sa dieťa poteší na
tom našom salaši, spev škovránka, slávika, k tomu pekná
muzika. My budeme s vami spievať za jasľami Synu milému,
Synu milému.
3. Hory, ticho buďte, dieťa nezobuďte, nech si ono podrieme na
slame a na sene, aj vy, milé fialky zaváňajte do diaľky. Zavejte
mu vône, Pánovi na tróne, ticho, sladúčko, ticho, sladúčko.

288. Čo ti dáme
R1: /:Čo ti dáme, dieťa lásky, že si prišlo k nám?:/
1. Skúšam prečítať v tvojich očiach detských,
čo má ktorý dať, aby si nás ľúbil všetkých. R1:
2. Dá sa dočítať v starých múdrych knihách,
že kráľovský dar je zlato, kadidlo a myrha.
R2: My mu dáme, bratia, dcéry, víno a chlieb.
Myrhu lásky, zlato viery, vôňu modlitieb.

289. Hviezdička svieť
1. Hviezdička svieť, ó, vždy nad nami svieť, ako si svietila v tme,
Matka keď do jaslí uložila dieťatko v Betleheme.
R: Svieť nám zas, v tento čas, prinášaj všade dnes radosť a ples,
rozohrej, rozveseľ nás!
2. Hviezdička svieť, ó, vždy nad nami svieť, ako si svietila v tme,
vtedy, keď láska sa narodila v jasličkách, v Betleheme.
3. Hviezdička svieť, ó, vždy nad nami svieť, oznámi deťom,
že k nám láskavý Spasiteľ prichádza dnes, koniec už žiaľom a tmám.

290. Hviezda sa pri jasliach
1. Hviezda sa pri jasliach zastavila, tajomstvo Dieťaťa vyjavila.
R: Viera je nám svetlom, útočišťom, rastie a prebýva v srdci čistom.
2. Keď máme dôveru v slovo Božie, lož a blud proti nám nič nezmôže.
3. Za tebou chceme ísť všetci spolu, kráčame k zmiernemu Pána stolu.

291. Hviezdička betlemská
Hviezdička betlemská, kde si? Putujem cez hory, lesy. Ježiška hľadám.
Poklady nenašli by ste, srdce len chudobné čisté /:do jasieľ vkladám.:/

292. Ježiško maličký
1. Ježiško maličký, vložený v jasličky.
/:Zima mu je, nad ním vzdychá to srdce Matičky.:/
2. Chudobná jeho mať, nemá ho čím odiať.
/:Do vlastnej šatky odiala neba zeme Pána.:/
3. Nemá kolísočky ani len podušky.
/:Na senku si sladko drieme, Ježiško maličký.:/
4. Ležíš na tom sene, Kráľu neba zeme.
/:Ako obetný baránok, za naše spasenie.:/

293. Matka podaj Ježiška
1. Matka podaj Ježiška, do sŕdc malých detí,
veď v nich radosť vianočná najjasnejšie svieti.
R: Nech to čuje celý svet, že Ho radi máme,
Jemu srdcia, životy, vďačne odovzdáme.
2. Darujem ti Ježiško, dušu, srdce svoje,
všetko, čo mám Tebe dám, všetko nech je tvoje.

294. K Ježiškovi do Betlema
1. K Ježiškovi do Betlema pôjdeme, hej, pôjdeme. Jemu pískať, Jemu
trúbiť budeme, hej, budeme. Takú nôtu veselú a dávno neslýchanú,
že sa nám narodil v meste Betleme.
2. K Ježiškovi do Betlema pôjdeme, hej, pôjdeme. Mliečka, medu na
kašičku venujeme, hej, venujeme. By Dieťa sladko spalo,
v jasličkách sa ohrialo, lebo prišiel z neba, to mu zanesme.
3. K Ježiškovi do Betlema spechajme, hej, spechajme. Dobrý príklad
pastierov nasledujme, hej, sledujme. Ale čo mu my dáme,
keď ničoho nemáme? Naše detské srdcia tie mu darujme.
4. Ježiško je položený v jasličkách, hej, v jasličkách. Pri ňom stojí Jeho
Matka v modlitbách, hej v modlitbách. /:Matka Božia pros za nás, by
v tento vianočný čas narodil sa Ježiš v srdciach všetkých nás.:/

295. Keď sú Vianoce
1. Mamka, Vianoce sa blížia, a preto ja ti musím darček dať.
Mamka, Vianoce sa blížia, a preto každý sa musí radovať.
Ocko, ja veľkú radosť mám, že Ježiško príde k nám.
Mamka, ja bračeka veľmi rada mám.
R:

Keď sú Vianoce, celý stromček sa nám ligoce.
V jasličkách leží náš Mesiáš, tak čo sa naňho iba pozeráš.
Má iba dve plienky nedali sme ho do postieľky.
Všetko z Božej vôle znáša, vôbec mu to neprekáža.

D1: Hoci tým mojím darčekom bude len maličká pusa,
za to sa na mňa nehnevaj, na čielko krížiček mi daj.
D2: Potom mi z čela zíde mrak, srdce vysloví veľký vďak.
Sp.: Že ty, Ježiško malý, sa všetkým nám vôkol rozdávaš.

R:

296. K jasličkám
R: /:K jasličkám by som aj ja rád bežal,
nepoznám cestu, ach aký to žiaľ.:/
1. Tam, kde šťastná zvesť Nového zákona, tam sú dnes jasle, tam je
dnes On. Tam je Boh slávy, tam sa ti zjaví, tam je dnes Ježiškov trón.
2. Tam, kde veriaci zídu sa k večeri, tam sú dnes jasle, tam je dnes On.
Tam vo sviatosti, tam ho dosiahneš, tam je dnes Ježiškov trón.
3. Tam, kde chudobní, trpiaci, väznení, tam sú dnes jasle, tam je dnes
On. Tam ho vyhľadaj, tam sa mu oddaj, tam je dnes Ježiškov trón.

297. Kým v poli bdeli pastieri
1. Kým v poli bdeli pastieri v tme vôkol svojich čried,
tu anjel Pánov zostúpil a slávu bolo zrieť.
R: Čuj hlahol zvonov znieť, to zvony vianočné.
/:Nám zvučia cestou do neba a hlaholia.:/
2. Len nebojte sa povie im, bo padol na nich strach.
Zvesť radostnú vám prinášam i všetkým dolinám.
3. Dnes narodil sa všetkým vám v meste Dávida,
Pán Kristus, sveta Spasiteľ, to znamenie vám dám.
4. Hľa nemluvniatko nájdete tam v plienkach povité,
jak leží v biednych jasličkách, v tom skromnom úkryte.
5. Keď anjel skončil, zjavili sa vojská nebeské
a tichou nocou zazneli ich spevy nadzemské:
R2: „Buď sláva Bohu na nebi, nech chvála Bohu znie
/:a ľuďom dobrej vôle pokoj, spasenie.:/“

298. Narodil sa nám
R: /:Narodil sa nám, na slame v jasliach Ježiš Pán,
bez zvukov hárf a v biede ľudských dní.:/
1. Znie chvála Bohu z výsosti a pokoj ľuďom z milosti na zemi a na nebi.
2. Znej chvála Otcu svätosti, že poslal Syna - z milosti, z neba na zem
všetkým nám.
R: Narodil sa nám.

299. Možno
1. Možno prišiel na svet v noci v starom baráku. Možno, že to bolo
vo vašom paneláku. Mohlo to byť veľmi dávno, môže to byť dnes,
tak už nestoj, ponáhľaj sa, rýchlo k nemu bež.
2. Možno, že sa práve rodí kdesi v Havane, alebo má maštaľ blízko
Letenskej pláne. Možno, že si dnes za matku Angličanku vzal,
možno, že ho práve súdi súdny tribunál.
3. Možno nik nezbadal hviezdu nad jeho skrýšou, možno sa mu práve
klania parta chulišov. Ak hľadáte, nájdete ho deťom na tvári. Ak ho
chcete, tak ho jedzte, je na oltári.

300. Narodil sa Kristus Pán
R: Narodil sa Kristus Pán, radujme sa,
lebo prišla láska k nám, veseľme sa.
1. Na nebesiach nad Betlémom jasná hviezda svieti
a k jasličkám tak vábivo volá malé deti.
2. Anjeli noc vianočnú spevom svojím svätia,
uzrieť Božské dieťatko z výšav na zem letia.
3. Na Ježiška na slame s úctou veľkou hľadia
a pastierom vítať ho, spásu svoju radia.

301. Na nebesiach
1. Na nebesiach, nad Betlémom, jasná hviezda žiarila,
celé mesto betlehemské, celú zem osvietila.
2. Na nebesiach, nad Betlémom, zbor anjelov sa zjavil,
všetkým ľuďom i pastierom radostnú zvesť oznámil.
R: Sláva Bohu na výsostiach, sláva Bohu na nebi,
pokoj ľuďom buď na zemi, zaspievali anjeli.
3. Tam v Betleme čistá Panna Ježiška porodila,
do jasličiek ho vložila, Matka Božia spanilá.
4. Preto aj my pokľaknime pred malého Ježiška,
dajme mu dnes srdcia svoje, dá nám za to nebesia.

302. Narodil sa nám Spasiteľ
1. Narodil sa nám Spasiteľ v tento nočný čas. Prišiel sveta Vykupiteľ,
Kristus Ježiš náš. /:Najsvätejší sám, ponížil sa k nám. Ó, nech Ti je
večná chvála, mocný nebies Pán.:/
2. Veľké svetlo ožiarilo polia betlemské. Na zem bielu zostúpilo vojsko
nebeské. /:Krásne spievali, chválu vzdávali. Príchod Kráľa, nášho
Pána oznamovali.:/

303. Na slame, na sene
/:Na slame, na sene v jasličky vložené Dieťatko maličké spí.:/
1.

2.

Zvony v diali oznamujú nám (zvony v diali oznamujú nám),
že už prišla sama Láska k nám (že už prišla sama Láska k nám).
Prišla nikým nepoznaná, opľutá a nečakaná Láska k nám.
Prišla skromne, v tichu, v šere, aby jasom naplnila celý kraj,
prišla Láska k nám to každý čuj nech nie je smutný nik! To každý
čuj nech je radosť vôkol nás!
Otvorme si srdcia dokorán (otvorme si srdcia dokorán),
sme bratmi, to dobre vieš i sám (sme bratmi, to dobre vieš i sám).
Zabudni na všetky sváry, je tu prísľub novej jari, čuj jej hlas.
Úsmev nech nám z tvárí žiari, svet je veľký, my sme malí - dobre
vieš: prišla Láska k nám, tak prijmi ju a svet sa zbaví bied a veľký
svet sa rajom stane nám.

Na slame na sene, v jasličky vložené, Dieťatko maličké spí.

304. Pokoj Vám I.
R: Pokoj vám vraví nám všetkých Boh a Kráľ a Pán.
Syna posielam, ktorý sám svoj pokoj odovzdá vám
1. Prichádzam ja k vám, by som odovzdal to, čo vám Otec môj
skrze mňa dáva, na zem posiela pokoj vám – dám ja sám.
Mňa dáva na zem posiela – pokoj vám.

305. Pokoj Vám II.
1. Raz prišlo dieťa na ten svet a bol to Boží Syn. A veľké vojská anjelov
sem na Zem zlietli s ním a takto ľuďom spievali chorálom nádherným.
R: Ó, nádej a lásku všetkým vám, posiela vám, ó, k vám prišiel sám,
pokoj vám.
2. Keď počuli to pastieri hneď klesli do kolien, veď každý túžil nad
hlavou mať nebo pokojné. A odvtedy ten pozdrav zo všetkých strán
sveta znie.
3. Nech pokoj je tu stále s vami aj v čas vianočný, nech máte v roku
veľa krásnych a pokojných dní. Ten pokoj prinieslo vám Dieťa
čo v jasličkách sní.

306. Pastieri náhlili
1. Pastieri náhlili k tebe v tú noc, uznali v Dieťati nesmiernu moc.
R: Z jasličiek vládne Dieťa nevládne.
Zrodený ostáva, stále sa nám dáva v Sviatosti Emanuel.
/:Ó, Spasiteľ náš, zostaň pri nás,zostaň pri nás.:/
2. K stolu ťa pozýva: „Vezmi a jedz, život tvoj večný je najdrahšia vec.“
3. Živý je znova tu Ježiško náš, v lámaní chleba ho aj ty poznáš. R:

307. Poďme bratia
1. Poďme bratia do Betlema: /:duj-daj – 3x dá.
R: Ježiško, Dieťatko, budeme ťa kolísati,
Ježiško, Dieťatko, budeme ťa kolísať.
2. A ty Jano, na píšťalku: /:duj-daj – 3x dá.
R:
3. A ty Kubo, na tie gajdy: /:duj-daj – 3x dá. R:
4. A ty Starý, na tú basu: /:duj-daj – 3x. dá.
R:

308. Poďme sa za ruky vziať
1. Keď svieti hviezda štedrá, či je to tu, alebo tam, zamknúť sa srdce
nedá, z diaľky sa domov ponáhľam. Tam niekde v tichej chvíli zas
dieťa vo mne ožíva, zvony k nám zablúdili, ten sen ja nechcem
dosnívať.
R1:Poďme sa za ruky vziať vinný aj nevinný, každý má niekoho rád, sme
z veľkej rodiny. Aj tam, kde nepadá sneh, hviezdička zabliká, pod
krídlom láskavých striech vítajú pútnika, á, vítajú pútnika.
2.Tá čistá múdrosť z neba ukrytá do vianočných dní vie koľko lásky
treba, prekrásne prosté ľudské sny. Pre zázrak zimnej noci, keď sa zem
modlitbou chvie ten vzácny vrúcny pocit opäť sa v každom znovu chvie.
R2:Poďme sa ... veľkej rodiny. Zas je tu vianočný čas, nič sa mu nebráni
zažnime plamienky v nás, láska nás zachráni, á, láska nás zachráni.

309. Poslal Boh anjela
1. Poslal Boh anjela, meno má Gabriel, navštívi 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 zvu 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.

310. Pokoj vám
R: /: Slávime veľký deň,:/ /: lásku a pokoj Vám.://: Slávime veľký deň.:/
Sl: Nech zvony zvonia, nech sviečka vonia, nech nikto nie je sám.
Vítajme dieťa, tú nádej sveta, mier, pokoj vám.
R:
Sl: Nech zvony zvonia, nech sviečka vonia, nech nikto nie je sám.
Vítajme dieťa, tú nádej sveta, mier pokoj vám.
R:
Slávime veľký deň. - 14x

311. Povedzte nám, pastuškovia
1. Povedzte nám, pastuškovia, čo ste videli, keď ste sa tak
o polnoci všetci rozbehli.
/: Videli dieťatko, krásne pacholiatko narodené v Betléme. :/
2. Ktože vám čo o dieťati tomto povedal? Ja by som bol s vami
ta šiel, keby som bol znal.
/: Anjeli spievali, nám oznamovali, že sa Kristus narodil. :/
3. A kdeže je na Hospode s Matkou sveta Kráľ, by som i ja ta šiel
s vami a ho privítal.
/: V chudobnej maštali, tam Mu aj postlali, tam je Jeho
Hospoda. :/ 4x

312. Radujme sa všetci
1. Radujme sa všetci, prišiel Boží Syn, Ježiš priniesol zvesť pre ľudí,
že Boh všetkým odpustil
2. Ľudia dobrej vôle, poďte k jasličkám, pokoj Božej Matky s
Dieťatkom daruje Boh dnes aj vám.
3. Skúsme si s anjelmi spolu zaspievať, vďaka Bože za tú slobodu,
ktorú si nám daroval.

313. Rolničky
1. Hurá, už je sneh, rozlieha sa smiech, deti kričia, zvonček znie,
biele mámenie. Sneh je vôkol nás, svetu dáva jas, rozlieha
sa zvonenie, zima je tu zas.
R: Rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško maličký a či

Mikuláš? Rolničky, rolničky, prinášajú sneh, piesne
našej mamičky, Vianoce a smiech.
2. Zvonky detských liet, rozozvučte svet, tým čo sú už dospelí,
nech je zasa päť. Zvoňte zľahúčka, stačí chvíľočka,
spomienka sťa rolničky v srdci zacengá.

314. Radostná zvesť
D: Radostná zvesť ozýva sa, Spasiteľ je tu,
v tejto noci z Božej moci zjavil sa svetu.
V: Vstaňte aj vy, nemeškajte, súri posla hlas,
cestu k nemu vám ukáže novej hviezdy jas.
D: Pozdvihnite zrak,
V: Boh vám dáva znak, tak sa k nemu zrodenému cestu dozviete.
D: V ňom je sloboda,
V: sila, mier, zhoda. Čistým okom ho v hlbokom taji nájdete.
D: Posol radí zanechajte rýchlo tmavú noc,
vykročte hneď Boh vám núka svetlo na pomoc.
V: Hodina už spásy aj nám práve odbila, nikdy viac sa nenavráti milosti
chvíľa.

315. Sám tam leží
1.

Sám tam leží v tmavej noci, má len biedne jasličky,
lásku nesie pre svet celý, nás tam čaká, maličký.
R1: Dá nám šťastia priehršť celú, /:dá nám lásky moc:/.
Dá nám úsmev svojej Matky, ktorý zmení na deň noc.
2. Sám tam leží, čaká teba, v nočnom tichu čaká ťa.
Zhoď zo seba hriešnu pýchu, choď tam s dušou dieťaťa.
R2: Dá ti šťastia priehršť plnú, /:dá ti lásky moc:/.
Dá ti úsmev svojej Matky, ktorý zmení na deň noc.
CODA: Tak už poď a neváhaj, bude nám tam s ním fajn.
Ak sa k nemu vyberieš, spoznáš čo je to raj.

316. Sväté dieťatko
Sväté Dieťatko v jasliach leží, sladko sa usmieva.
Veď všetkých, ktorí ho milujú, okolo seba má.
/:Tvárička jeho žiari sťa nebo, v očiach má lásky jas.
Dvíha tú svoju maličkú rúčku a všetkých žehná nás.:/

317. Sláva Bohu
Sláva Bohu na výsosti, ľuďom dobrej vôle mier.
Narodený z láskavosti, s Otcom celé ľudstvo zmier.
R: Boh sám prišiel nám na pomoc, stal sa jedným z nás v túto noc.
/:Sláva ti, vďaka ti, Bože presvätý:/
2. Povedzte to všetkým ľuďom, záchranca je blízko nich.
Koniec smútkom, hriechom, bludom, preporodí úprimných.

1.

318. Sláva Bohu
1. Svetlo svetu dnes nastalo, Boh je poslaný, Kristus Ježiš narodený
z Márie Panny. /:Jemu spievajme, česť chválu vzdajme,
to Dieťatko, pacholiatko všetci vítajme.:/
2. Anjel Boží z neba letí, pokoj zvestuje, neľakajte sa pastieri nám
oznamuje. /:Vám v Betleheme na slame, v zime, leží malé
Dieťa milé, panovník zeme.:/
3. Iďte k nemu s čistým srdcom, nohy ľúbajte, nebeské si od Dieťatka
dary žiadajte. /:Ježiško milý, prišli v tej chvíli, udeľ radosť
a veselosť zdravia a sily.:/

319. Šťastie, zdravie
1. Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám. Či ste starí, lebo mladí
nezáleží nám. /:Z ďaleka sa berieme novinu vám nesieme, čo sa stalo
tejto noci v meste Betleme.:/
2. Narodil sa chlapček malý, posiela nás k vám. Aby ste mu niečo dali,
zaniesť mu to mám. /:On je veľmi bohatý, všetko štedro odplatí,
uložte si k nemu poklad tam sa nestratí.:/
1. Šťastie. zdravie...
2. Narodil sa....

320. Svet sníval
1. Svet sníval, že príde Kráľ a knieža, čo získal trón, ten pocit ho dávno
hrial a pomáhal kráčať tmou. Len niekoľko rôčkov, niekoľko zím, čo
na čele s kráľom izraelským si zem otcov získa, premôže Rím, ten sen
mu bol nádejou. Tak úžasne málo od Boha chcel, tak príšerne nízko
hľadal svoj cieľ, že hoci sa díval neuvidel a naďalej kráčal tmou.
Da-da-da...
2. Svet sníva sny prízemné, chce vládu a víťazstvá, len málokto z písma
vie, že Boh iný spôsob má. On vybral si dievča Nazaretské, On vybral
si miesto v poli a v tme, On vybral si plienky, zvieratá dve a musia mu
zúbky rásť. A dodnes sa skrýva ako už vieš, len v kráľovstve pravdy
vládne aj dnes, len v kráľovstve lásky môžeš s ním jesť, len deti ho
môžu nájsť. Da-da-da...

321. Sem sem dieťatko
1. /: Sem sem dieťatko, sem Jezuliatko, sem do kolísky na senné lístky.:/
Zlož malé, zlož tielko sem krásne, spánok zatvor očičká jasné.
2. /: Tu anjelíček vedľa jasličiek chce Ťa kolísať, chce Ti zaspievať.:/
Chce sa vo snách s Tebou pohrávať, o krásnom Ti nebi rozprávať.

322. Tichá noc
1. Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko sní, sám len svätý bdie
dôverný pár, stráži dieťatko nebeský dar. Sladký Ježiško spí,
sní, nebeský tíško spí, sní.
2. Tichá noc, svätá noc, anjeli zleteli, najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť. Kristus Spasiteľ je tu, Tešiteľ
sveta je tu.
3. Tichá noc, nežná tvár lásky žiar božsky rozsieva v jasličkách tam,
bije záchranná hodina nám. V tvojom zrodení Boh Syn, Ježiško –
Láska, Boh Syn.

323. Vianočná hviezda
1.

Malá hviezda belasá pozri schádza až k nám, tíško dopadá z výšky
na obločný rám. Z akej diaľky prišla k nám, akú prešla až púť,
skry ju do dlaní nedovoľ jej vyhasnúť.
R: Hviezda vianočná, hviezda vianočná, ako Jezuliatku svieti aj nám.
2. Je to zázrak ľahučký, srdce odvážne má, privedie všetkých pútnikov
až k jasličkám. Svieti tým, čo hľadajú, do tých prastarých čias, v
R:
ktorých Ježiška s Máriou môžete nájsť.
(H)ááá ..
Há há há ....

324. V jasličkách dieťatko
D: V jasličkách Dieťatko privítajte, na Boží hlas pozor dajte.
Chudobní pastieri nesú mu dar, radosťou im zažiari tvár.
V: V tom Božom Dieťati, Boh nesmierne bohatý,
za dary sa darom viery odplatí.
DUO: Viera, kde žiari, tam temno sa stiahne, jas tme ustúpi,
kde viera zhasne.
V: Sláva ti Spasiteľ, zaplesá zem celá, pieseň ti veriacich znie veselá.
/:Boh z lásky nesmiernej ľudstvu sa dal,
náš z lásky povďačnej Bohu si dar.:/

325. Všetkých volá nás
D: Všetkých volá nás, nebies posla hlas.
V:
- // D: V Betleheme narodený, chce byť hosť váš každodenný,
/:Ježiško váš brat, vráť sa na zem vráť.:/
V:
- // D: Všetkých volá vás, nebies posla hlas.
V:
- // D: Dušu z viny očistíte, navzájom si odpustite,
Ježiško váš brat, už stojí u vrát.
V:
- // -

326. Vianočná
1. V prítmí krajinou ticha cvála pár bielych koní, tisíc zvončekov
zvoní cestou ligotavou, dobrú novinu nesú nám.
2. Dívaj sa, nad snežnou pláňou hviezda oblohou letí, plamienky
v očiach detí už sa zažínajú, dobrú novinu nesú nám.
3. Pod jedličkou vonnou a sladkou vyrástol kúsok raja, vetvičky
čosi taja, ubúda vosku sviec, dobrú novinu nesú nám. Jé, jé.
4. Každý rok príde ten nádherný čas, keď rozkvitá v nás a rastú
nám krídla, čo nikdy nespáli mráz a ani lúče slnka, nie,
tie nespáli mráz, mráz.
5. Zas prichádza chuť byť trocha lepší, balíček predsavzatí ako
dlho však platí, nik ti neporadí, svojou Golgotou kráčaš sám.

327. Zvony
1. Zvony sa nám rozjasali z veží, radostná zvesť po chalúpkach beží.
/: BOHU NECH JE SLÁVA ĽUĎOM MIER ! – 3x.
2. Počúvajte pieseň o pokoji, všetci sme dnes Boží, všetci svoji.
/:JEŽIŠKO SA DOTKOL NAŠICH DVIER. – 3x

328. Znej zvonček
R:

/:Znej zvonček cingy lingy cin, znej zvonček znej.:/

1. Pustite ma dietky, do svojej izbietky,
bo ukrutná zima celkom premrazí ma.
2. Otvorte mi dvere, nesiem v hojnej miere
dary vám k radosti, srdca blaženosti.
3. Otvorte mi chytro, srdca svojho vnútro,
chcel by som tam bývať, šťastie, pokoj dávať.

329. Zázračná noc
1. Noc zázračnú Boh pripravil pre našu zem, keď Jozefa a Máriu
neprijal Betlehem. Tak ustatí a neuznaní našli si maštaľ,
v nej Boh sa zrodil ako človek, Spasiteľ a Kráľ.
R: To je tá zázračná noc, v nej Boh nám Syna dal, keď z Máriinej lásky
si telo vzal. Anjeli spievali, že lásku, radosť nám to malé Dieťa nesie,
náš Spasiteľ a Pán.
2. Spíš v jasličkách na slame, Spasiteľ sveta, tam bieda naša a svet
zvierat uvítali ťa. K nim pastieri sa hneď pridali, dobro z ich sŕdc
znie a traja králi keď si kľakli, kľakne celá zem. R:
/:Ježiš, ó, Ježiš, vitaj náš Kráľ. Ježiš, ó, Ježiš, maštaľ sveta meníš v
chrám.:/

