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Volám aleluja 
 
 
1. Dlho už hriech Tvojím ľudom zmietal, dlho záhubu nosil, než Tvoj hlas 
    nás do kráľovstva vítal, než nám brány otvoril (než nám brány otvoril). 
 
R: Volám aleluja, počuť aleluja, volám aleluja aleluja aleluja. 
 
2. Dlho už ľud po lásku ráňal, dlho už nenávidel, život svoj do stávky 
    ľahko dával, bolesť detí nevidel (bolesť detí nevidel). 
 
3. Dlho už ľud v zúfalstve sa strácal, dlho Ťa už odmietal, prišiel čas, 
    by k Tebe sa zas vrátil, vďaku Tebe aby vzdal (vďaku Tebe aby vzdal). 
 
 

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. 
 
 
 

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

Vesmírom znie 
 
1. Vesmírom znie o zmŕtvychvstalom pieseň chvál,  
    On krásny je, kto sa Jemu vyrovná. 
 
R: Naveky bude stáť raz Baránkovi trón. Kolená skláňam rád a všetkým je mi On. 
 
2. Ja spievať chcem o zmŕtvychvstalom pieseň chvál, 
    ktorý raz mrel, aby s Bohom zmieril nás. 
 
 
 
 
 
 



 
Veď ma sám 

 
A: Veď ma sám, Pane do svojho kráľovstva, veď ma sám, Pane,  
     hoci aj v slabostiach, veď ma sám, Pane, na vzdory nástrahám do neba brán. 
 
B: Ku ceste sily málo mám, chýb ešte veľa vykonám, však s vierou viem, 
     že dôjdem tam, kam ma vedie môj Pán. 
 
C: Veď ma sám, veď ma sám, veď ma sám do neba brán.      
 
 

Večná láska 
 
1. Láska je v nás, ten cit krásny, čo silu dá a dušu naplní.  
    Ja cítim, že je to pocit zvláštny, keď v srdci mi ranu zahojí. 
    Pán je tá láska, čo pokoj dáva a búrku na mori utíši. 
    On je tá pravda, ktorá v nás žije, On je ten posol najvyšší. 
 
R: /: Tá láska večná, čo v nás žije, je sám Pán, ktorý nesklame, 
        bez Neho, bez lásky čistej ti srdce búšiť prestane. 
        Láska, čo hraníc nepozná je Ježiš, priateľ všetkých nás, 
        On naše prosby vyslyší, pozýva ťa k sebe zas :/. 
 
 

Veď ma 
 
1. Veď ma z dolných nádvorí ďalej za oltár, tam na sväté miesto, kde uvidím 
    Tvoju tvár. Vzácnu chvíľu s Tebou samým túžim mať aj dnes, kde mlčí  
    ľudská múdrosť a Tvoj hlas v tichu znie. 
 
R: Veď ma tam, do ticha svätyne svätých, veď ma tam skrze krv Baránka, 
     veď ma tam, do ticha svätyne svätých, veď ma tam, tu stojím, veď ma sám. 
 
Sloha, R: 
Záver: veď ma tam, tu stojím, veď ma sám. 
 
 

Vstal, vstal 
 
1. Skončila sa dlhá, tmavá noc, pozri slnko už vychádza. 
    Smrť už nad ním nemá žiadnu moc, víťaz nad ňou prichádza. 
 
R: /: Vstal (vstal), vstal (vstal), (On) zmŕtvych vstal, zmŕtvych vstal náš Pán :/. 
 
2. Radujme sa bratia, sestry, spievajme, mocný je náš Pán 
    a za naše vykúpenie ďakujme, veľký je náš Pán. 
 
3. Vyzlečme sa zo starého človeka, všetku špinu treba zmyť, 
    starý život musíme zanechať, do nového sa narodiť. 



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 ... 
 
 

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

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 :/. 
 
 

Všetko, čo mám 
 
R: Všetko, čo mám, to mi dal môj Pán, môj Pán, môj Pán, môj Pán, 
     všetko, čo mám, dal mi Pán, nič mi nechýba. 
 
1. Láskavý aj dobrý k svojim deťom Ty si, Pane, 
    veľmi chcem a preto musím Tvoju lásku dávať ďalej. 
 
2. Každé ráno, každý deň tiež je darom, či mi dal Pán. 
    Za všetko mu ďakujem, vďačne spievam aleluja. 
 
3. Naplno využiť túžim, Pane, každú chvíľu, 
    neviem, koľko budem žiť, ide ďalej kým mám silu. 



Veľa je sŕdc 
 
R: Veľa je sŕdc, ktoré čakajú evanjelium, veľa je sŕdc, čo potrebujú lásku. 
 
1. Naplňuj srdcia láskou, ktorá nás spája,  
    /:a v nej spoznáme, že Boh vedie si nás do neba.:/ 
 
2. Všetci vieme, že Kristus je pravda i náš život, 
    /: ktorý ukazuje nám cestu vždy ku Otcovi.:/ 
 
3. Ďakujeme Ti, Bože, ďakujeme za seba, 
    /: ďakujem za otca, za matku, za sestru, brata.:/ 
 
4. Kiež zrno Tvojho slova, lúč, Pane, Tvojej lásky 
    /: prinesie raz plody, slávu, pokoj a radosti.:/ 
 
 

V srdci svojom 
 
1A: V srdci svojom túžbu skrytú mám, byť raz takým, Pane, ja Ty sám. 
       Pane, Ty si Majster, Majster môj, môj veľký vzor, všetkej pravdy zdroj, 
       vždy pri mne stoj, môj Pán, chcel by som sa Tebe podobať. 
 
1B: Ja v srdci túžbu mám mať lásku, jak Ty máš. Ja túžim s Tebou rásť, 
      veľký vzor, pravdy zdroj, pri mne stoj, chcel by som sa Tebe podobať. 
 
2A: Vtedy, keď si blízko, nie som sám, vtedy všetko isté, jasné mám. 
        Prečo treba dávať, rozdávať, vždy pevne stáť a neváhať, aj z mála dať, 
        môj Pán, tak, ako Ty milovať. 
 
2B: Ja túžim s Tebou rásť, mať lásku, jak Ty máš. Ja túžim s Tebou rásť, 
      pevne stáť, neváhať, z mála dať, tak, ako Ty milovať. 
 
 

Vrav svetu, že ho má rád 
 
1. Tak ľúbil svet i nás, že Syna svojho dal nám. Ním vrúcne milovaný  
    sa Spasiteľom stal. Poslal posolstvo lásky, je v nás, a tí, čo mu veria,  
    idú a hlasom jasným a radostným nesú tú správu každému. 
 
R: Poď, o láske jeho všetkým vrav, ty vieš, že svet už väčšiu nepozná. 
     Hľadaj v svete tých zblúdených a domov, späť priveď ich. 
     Ešte sú v svete tmavé kúty, Jeho láskou prežiar ich. 
     Poď, prejdi kút, každú cestu, či schod a svetu vrav, svetu vrav, že ho má rád. – 2x 
 
R: Poď o láske ... ho má rád. 
     Ty vieš, že svet už väčšiu nepozná. Poď, prejdi kút, každú cestu, či schod 
     a svetu vrav, svetu vrav, že ho má rád, svetu vrav, že ho má rád.  
 
 



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. 
 
R: zvýšenie 
 
3. Verím v silu lásky a modlitby, verím v hodnotu vernosti, 
     verím v Božiu pomoc a čistú mladosť, verím vo večnú radosť.  
 
medzihra 
 

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. 
 
 

Vzbudenie lásky 
 
1. Najkrajšie piesne Tebe znejú, Bože môj, Láska neskonalá, 
    láskou sa struny srdca chvejú, láska ma k Tebe prikovala. 
 
R: Bože, Láska moja, Tebe ráno vstávam, k Tebe sa modlievam večer, keď usínam. 
 
2. Tebe chcem patriť nerozlučne myšlienkou, citom, každým činom, 
    vyznávať svoju lásku zvučne a vyrovnať sa serafínom. 
 
3. Po Tebe túži duša moja sťa smädný jeleň po prameni, 
    pre Teba neľakám sa boja, veď šťastná večnosť všetko zmení. 
 
4. Tys večnosť šťastná, more slasti, Nebeský Otče, prístav spásy, 
    Tys pravé Slnko večnej vlasti, pôžitok večný, z večnej krásy. 
 
 

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 :/. 
 



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. 
 
 

Viem Pane 
 
1. Keď mám v srdci žiaľ, nikdy nie som sám, so mnou kráča vždy Ježiš Kráľ. 
    Jeho láska, čo chýba mi, pokoj sám, v ňom lásky zdroj stále mám. 
    Len v chráme ja nájdem ten spásy dar, čo dáva sa stále nám. 
    Ten zázrak mi z lásky dal môj Pán, sám seba dáva nám. 
 
R1: Viem, Pane, že lásku dávaš všetkým ľuďom stále rád, lásku, ktorá nekončí 
       a verím, že s Tebou, Pane, svoje dielo dokončím, dar láske pripravím. 
 
2. Len v Pánovi spievať chcem pieseň chvál so zástupmi, nie však sám. 
    Aj vtáctvo, či hviezdičky nebeské, len chvála nech stále znie. 
 
3. Tá pieseň nech spája vždy srdcia nám a láska nech vládne v nás. 
    Len dávať sa, spievať vám je náš plán, tak pridaj sa aj ty k nám. 
 
R2: Táto pieseň nech vždy zneje, nech ju spieva les i háj, Pána nášho piesňou chváľ, 
       Aby každý človek cítil, že ho Boh má veľmi rád, s Ním nikto nikdy nie je sám. 
 
 

Všetky veci žiarivé 
 
R: /: Všetky veci žiarivé a krásne páčia sa nám, 
        všetky veci úžasné a múdre život dal. :/ 
 
1. Otče, ja Ťa chválim, oddávam Ti život, ó, jak Ťa milujem. 
    Pán Ježiš, ja Ťa chválim, oddávam Ti život, ó, jak Ťa milujem. 
 
Alt+Tenor: /: Duch Svätý, ja Ťa chválim :/, 
                   /: ó, jak Ťa milujem :/. 
                   Duch Svätý, ja Ťa chválim, /:ó, jak Ťa milujem :/. 
 
Soprán: Oddávam Ti život – 3x 
              Duch Svätý, ja Ťa chválim, oddávam Ti život, ó, jak Ťa milujem. 
 
 
 
 



Večeradlo 
 
1. Ja som vašou Matkou, naozaj vás milujem, daj sa vždy len mnou viesť, 
    je to tvoj šťastný deň. 
 
R: Poďte dnes so mnou všetci do večeradla, Ježiš vás všetkých čaká a stojí pri dverách. 
    Vezmi si so sebou tiež svojho priateľa, neboj sa, sám Ježiš je tvoja odmena. 
 
2. Ja som vašou Matkou, som Matkou útechy. Keď síl už nemáš viac,  
    tak so mnou modli sa.         R: 
 
3. Ja som vašou Matkou, som Matkou nádeje, všetko stratené je len Ježiš záchranou    R: 
 
Coda: Počuj, ja som tá Žena, som slnkom odiata. Poď rýchlo, môj Syn ťa čaká 
          a stojí pri dverách. 
 
 

Vezmi Pane 
 
1. Vezmi Pane život môj, naveky nech on je tvoj. 
    Môj čas, sni i hodiny, vezmi Ježiš jediný. 
 
2. Vezmi ruky moje sám, ukáž, jak Ti slúžiť mám. 
    Vezmi nohy, nauč ich kráčať po cestách Tvojich. 
 
3. Vezmi hlas, nech Teba len oslavuje deň čo deň. 
     V ústa moje vlož si sám čo, ako, kde vravieť mám. 
 
4. Vezmi zlato, striebro tiež, že Ti ho rád dávam, vieš, 
     rozum môj i schopnosti riaď Ty, Pane, z milosti. 
 
5. Vezmi vôle mojej let, v Tvojej stíš ju, nad tú niet. 
     V srdci mojom sprav si chrám a tiahni ho k výšinám. 
 
6. V Tebe lásky prameň mám, ach, tak zemi si ma sám. 
    Ježiš, nech je život môj navždy, večne celý Tvoj. 
 
 

Vody nezahasia 
 
1. Vody nezahasia lásku tú, riekou zaplaviť sa nedá,  
    moria strachu nezakryjú pre mňa lásku tú. 
2. Smútok nezahasí lásku tú, temnotou zaliať sa nedá. 
    Nebojím sa, láska Tvoja poteší ma. 
 
R: Láska mnou preteká, srdce mi more napĺňa, ako vlna sa leje cezo mňa, 
     láska mnou preteká. V tebe nájdem uzdravenie, Teba nájdem, pokoj nám, 
     viem, že niet na svete tak veľkých riek, tak hlbokých vôd, tak vysoký štít, 
     že more nezlomíš. 
 



Veľká udalosť 
 
1. Veľká udalosť sa dnes koná, príde k nám vzácny hosť, Ježiš sa volá. 
    Preto svoje srdcia mu dnes pripravme a vyhoďme z nich všetko, čo je zbytočné. 
    Prichádza k nám dnes vzácny hosť, poďme ho spoločne všetci privítať. 
    Pod spôsobom chleba a vína, keď ho milujete, poďte ho prijať. 
 
2. Vezmite tento chlieb a jedzte z neho všetci. Toto moje telo sa obetuje za vás. 
    Toto robte na moju pamiatku, takto povedal vo večeradle Pán Ježiš. 
    /: Veríme, že On je prítomný v tomto malom bielom okrúhlom kúsku chleba :/. 
 
3. Vezmite a pite z tohto kalicha, táto moja krv bude za vás vyliata. 
    Toto robte na moju pamiatku, takto povedal vo večeradle Pán Ježiš. 
    /: Veríme, že On je prítomný v tomto kalichu pod spôsobom vína :/. 
 
4. Preto poďakujme Pánu Ježišovi za to, že nás má rád a že prišiel dnes k nám. 
    Zaspievajme pieseň nášmu Pánovi ako malý prejav našej vďaky k Nemu. 
    Ďakujeme Tebe, Ježišu, Ty si náš verný priateľ najlepší. 
    Sláva Tebe, Ježišu, Ty si náš Kráľ a Pán najvyšší. 
 
 


