1. Hoc sme ešte dietky s jarou mladosťou,
Pán Jeţiš nás volá, poďme s radosťou.
R: Kto Ho hľadá mladý, kto Ho príjme včas,
toho nazve priateľom, kieţ tak nazve nás.
2. Jeţiš je náš Priateľ, On má deti rád,
Písmo Sväté nám to vraví veľa krát.
3. S láskou sám Pán Jeţiš tiahne k sebe nás,
krok za krokom vedie do nebeských krás.
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Zídení ako rodina sme spolu pred Tebou.
Jednotní spievame so srdca Kráľovi Kráľov.
Nech znie: Abba Otče, vzácny si pre nás,
Nech znie Abba Otče, sväté meno máš.
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Ešte krok, jeden krok, vieru daj pre jeden krok,
vieru daj mi Pane, v jeden krok, ešte jeden krok.
Pomaly uţ cestou slabneš a deň tmavý je,
nemaj strach z noci zlej, keď ti vraví Spasiteľ:
som s Tebou, neboj sa, za mnou poď, stále bdej.
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1. Už zahoď svoje starosti a prestaň strácať čas,
uţ nemysli na bolesti, uţ bude dobre zas.
Tvoj dávny čin sa nevráti, uţ zabudni svoj sen, svoj sen.
Dnes Jeţiš ruku podá ti, dnes prichádza tvoj deň.
R: /:Len s nami poď, my zaručene pôjdeme,
len s nami poď, do domu vojdeme:/
2. Zdá sa, ţe okrem prázdnych dní, máš iba pochybnosť,
dnes, ešte zajtra snáď si tu, kým Pán nepovie dosť.
Tvoj dávny čin sa nevráti, uţ zabudni svoj sen, svoj sen,
dnes Jeţiš ruku podá ti, dnes prichádza tvoj deň.
1. Prijmi dnes Pane môj, tento skromný dar,
čo s veľkou úctou kladiem Tebe na oltár.
Nie je to zlato, ani ţiaden drahokam,
lepším sa stať ja túţim to je ten môj dar.
R: /:KAŢDÝ DEŇ, MAŤ ŤA RÁD,
S LÁSKOU K VŠETKÝM PRICHÁDZAŤ.
ÚSMEV MAŤ, POKOJ NÁJSŤ,
VŠETKÝM ŤA VŢDY ROZDÁVAŤ:/
2.V pokore slúţiť Tebe je môj veľký plán,
prijímať Ťa v chlebe, víne, stále s Tebou rásť.
Len v Tebe môj drahý Jeţiš nájdem veľký dar,
Ty pomôţeš mi v biede, nádej v Teba mám.
3.Otvorme svoje srdcia, oči i dlane,
Pán núka večný ţivot v chlebe a víne.
On je ten, ktorý skúma všetko o Tebe vie,
či mlčíš, či sa smeješ, vţdy Ti pomôcť chce.
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1. /:K Tebe idem Pane môj,
tak ako ma voláš, chválim Ťa:/
K Tebe idem Pane môj, tak ako ma voláš,
chválim, vzývam Ťa, vzývam Ťa, Pane Jeţišu.
2. /:Staré hriechy odhoďme,
Jeţiš prišiel k nám tak chváľme ho:/
Staré hriechy odhoďme, Jeţiš prišiel k nám tak,
oslavujme ho, chváľme ho, oslavujme ho.
3. /:K Pánovi sa priblíţme, srdcia otvorme a chváľme ho:/
K Pánovi sa priblíţme, srdcia otvorme a oslavujme ho,
chváľme ho, oslavujme ho.
/:Otče, prijmi chlieb a víno tieţ,
my ich dávame pred Tvoj oltár dnes, aj dnes:/
Tvoja láska nech, zotrie kaţdý hriech,
Tvoja krv Pane, nech nás očistí.
Ty nám dávaš dnes iným seba niesť,
Tvoja moc Pane, nech nás zjednotí.
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1.Prichádzame k tebe Pane, prijmi od nás tento dar.
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Ktorý Ti tu skrze kňaza prinášame na oltár.
R: //: Z vína bude jeho krv, jeho krv.
Jeho telom biely chlieb, biely chlieb://
2. Jeţiš Kristus, opäť za nás zomiera tu na kríţi.
Jeho veľká láska k nám nás opäť k sebe priblíţi.

1. Je meno, ktoré mám taj rád, čo o ňom stále spievam,
ono mi zvučí na perách, aj keď sa modlievam.
R:/: Mám rád Jeţiša, ó ako ho ľúbim,
mám rád Jeţiša, veď za mňa ţivot dal:/
2. To meno láskou znie stále a rozpráva o láske
o krvi, ktorá očistí a hriechu pozbaví.
3. V tom mene nový ţivot mám, to meno pokoj dáva,
do slávy večnej ponáhľam, môj Pán ma tam čaká
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R: Všade vôkol vždy nájdem Ťa,
viem len Ty mi dávaš ţivot,
Tvoja ruka je istota, vţdy si so mnou Pane môj.
V kaţdej tajnosti nášho smútku - nie som sám.
V radosti, keď s priateľom zídem sa - nie som sám.
V našich srdciach zmietaných búrkou - nájdem Ťa.
V jasnom nebi za kaţdou skúškou - nájdem Ťa.
Keď si stieram pot v tvrdej práci - nie som sám.
Keď sa teším z poznanej krásy - nie som sám.
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Vďaka Ti Ježišu, ţe si prišiel k nám.
Vďaka Ti za lásku, ţe dávaš sa nám.
/:Teba chválim,v Tebe radosť mám.
Ty si mocný,Tebe úctu vzdám.:/
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R: Vďaky Ti Pane vzdávame vďaky
Tebe, čo kraľuješ v nebi naveky.
Pretoţe dávaš nám vieru.... nádej..... lásku... seba....
Pretoţe odpúšťaš hriechy.
Navraciaš hriešnikom ţivot.
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Skrytý tajomne vchádzaš, pokrmom mojej duše
sa chceš stať. Jeţišu, láskou ma pohládzaš,
chceš ma dnes pri sebe mať aj ja túţim Ťa mať.
R: /:Volám: Pane príď! Do srdca mi príď!
Chcem len s Tebou ţiť a viac nezblúdiť:/
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1. Znej pieseň Márii, spievaj duša moja.
Tej bielej ľalii, Matke Spasiteľa.
R: /:Ó, Panna Mária, Ty biela ľalia,
ave, ave, Mária, ave Mária.:/
2. Tou piesňou vábi nás, zvon z nebies
diale, keď bôle znášame, srdce trápia ţiale.
3. Náš ţivot je často, ako povíchrica.
Ty si v ňom jediná, istá pomocnica.
4. Kráľovná vesmíru, naše kroky prijmi.
Ohrozených dietok, láskavo sa ujmi.
Mária, Kráľovná pokoja, Ty si Matka moja,
Ty si tá, ktorú Boh vyvolil, by sa z Teba narodil.
1.Ahoj mami, to je fajn, ţe si tu, za Tebou utekám,
keď v srdci starosť mám. Ahoj mami, to je fajn, ţe si tu,
prosím Ťa drţ ma vţdy za ruku.
1. Kristova Cirkev, je naša matka muţne ju hájiť vţdy
budeme. Ach koľkým chýba tá náruč sladká, pre bratov spásu,
kde nájdeme. Nešťastných synov, vypočuj hlasy, rozkolu rany,
Mária zhoj! Voláme k Tebe, ku hviezde spásy, s Rímom ó
Matka, národy spoj.
2. Tu pod Tatrami, ľud Tvoj sa druţí, By k Tebe dvíhal
v bolestiach dlaň. A volal k Tebe, k nebeskej ruţi, Mária
dobrá, zem veľkú chráň. Nepriateľ mocný dietky ti raní,
Mária s nami, poď v svätý boj, nech Tvoja ruka dedičstvo
bráni s Rímom ó Matka národy spoj.
3. Cyril a Metod, Mária Teba za Matku dali všetkým tu nám,
Kráľovná naša, poţehnaj z neba, nech všetci prídu v spoločný
chrám. Daj Matka dobrá, daj poţehnanie, nech brat náš pozná
ovčinec svoj. Voláme k Tebe o zmilovanie, s Rímom ó Matka
národy spoj.
1. Ty Božia Rodička k Tebe voláme,
by si nám prispela k našej ochrane.
R: Ave, Ave, Ave Mária, Ave, Ave, Ave Mária.
Ku Tebe voláme v kaţdej úzkosti,
pros za nás Jeţiša o dar milosti.

Magnificat, magnifikat,
magnifikat anima mea Dominum,
magnifikat, magnifikat, magnifikat anima mea.
Viem že Boh mi požičal moju ľudskú dlaň,
aby som ňou pohladil, kto sa cíti sám.
Viem ţe Boh mi poţičal moje ľudské oči,
by som nimi zaţmurkal, vytrel smútok z očí.
Viem ţe Boh mi poţičal moje ľudské uši,
by som nimi vypočul, koho smútok skruší.
Viem ţe Boh mi poţičal moje ľudské pery,
aby o ňom šepkali, ţe je Boh dôvery.
Viem ţe Boh mi poţičal i samého seba,
by láskou som cestu stlal iným aţ do neba.
1./: Sprevádzaj ma, sprevádzaj ma,
nech Jeţiša Duch sprevádza ma“/
2. /: Očisť ma, očisť ma, nech Jeţiš krv očistí ma:/
3. /: Osvieť ma, osvieť ma, nech Jeţiša Duch osvieti ma:/
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1.Kráčaj so mnou Ježišu, úzkosť tlačí na dušu,
/:úzkosť tlačí, nieto síl a Teba som v niečom skryl:/
2.Kríţ umára zloba múk, dáva ťarchu ukrutnú.
/:Sám sa neviem uţ uniesť, príď Jeţišu ešte dnes:/
3.Príď a poteš, Ty to vieš, kríţ sa bude ľahšie niesť.
/:Kráčam v sebe Ti v ústrety, ja som šťastný, tam kde si Ty:/
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1. Jednej noci slzy moje, zotrel z očí mi Jeţiš
a povedal mi: netráp sa, ja pri tebe stojím.
Ja som prišiel na tento svet priniesť svetlo a lásku,
ukázať cestu k Otcovi, dať vám nový ţivot.
R: Povedz ľuďom, ţe mám ich rád, ţe sa o nich vţdy starám,
a keď zablúdia vo svete, povedz, ţe ich hľadám.
2. Nezabudnem na tú chvíľu, keď ma našiel môj Jeţiš
a povedal mi: poď ku mne, ja som pravý ţivot.
Zachránil som vás z moci tmy, keď som zomrel na kríţi,
aby ste ţili vo svetle v láske môjho Otca.
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Akým priateľom je Ježiš, kríţe naše nesie On,
všetky bôle všetky ţiale sú i Jeho bremenom.
Pokoj hľadáš, únik z biedy, prečo stále kríţe tie?
Sám sa netráp - vraví Jeţiš, strasti svoje oddaj mne.
2. Keď prichodia skúšky ťaţké a duša sa rozbolí,
nádej pevnú nestrať nikdy, Boh nám pokoj udelí.
Poznáš priateľa verného, rozpovedz mu čo bolí,
Jeţiš ťarchy nesie s nami, Jeţiš bolesť zahojí.
3. Práca dňa keď nás umára, úľavy keď treba nám,
Kriste útočište naše, pokoj pravý Ty si sám.
Aj keď nás priatelia zradia, uznania, keď chýba nám,
ako bratov v kríţi svojom za ruku nás vedie Pán.
1.

Viac lásky, viac moci, viac túţim Teba mať.
Viac lásky, viac sily, viac túţim si vziať.
Teba chváliť chcem všetkou silou,
Teba chváliť chcem srdcom celým,
Teba chváliť chcem mysľou celou,
Ty si môj Pán. Ty si môj Pán.
/:Môj Pán, ó môj Pán, Pán dobrotivý, podá nám svoju dlaň:/
1. Keď ma smútky pokoria, podá nám svoju dlaň,
Ty si moja opora, podá nám svoju dlaň.
2. Všade vládne nepokoj, podá nám svoju dlaň,
pomôcť môţe len Pán môj, podá nám svoju dlaň.
3. Svet si núdznych nevšíma, podá nám svoju dlaň,
len Boh s kaţdým súcit má, podá nám svoju dlaň.
4. Keď z nás mnohí poblúdia, podá nám svoju dlaň,
On nám pravý smer udá, podá nám svoju dlaň.
1.Daj mi silu k ţivota bojom, drţ ma v náručí svojom, Pane môj.
R: Pane môj, Pane môj, prosím Ťa pri mne stoj.
Pane môj, Pane môj, prosí Ťa sluha Tvoj.
2. Buď mi vodcom na tmavej púti,
nech mi srdce nesmúti, Pane môj.
3. Odpusť vinu, stvor srdce čisté,
Ty ma uzdrav ó Kriste, Pane môj.
4. Uč ma vţdy len na Teba myslieť,
voveď ma raz do neba, Pane môj.

Boh je záštita moja, Boh je záštita moja,
Boh je záštita moja, s ním nemusím sa báť.
1. Neviem čo budúcnosť dá mi, či len biedu so strasťami,
marivá a sebaklamy, len Boh mi je záštitou.
2. Kaţdý deň od precitnutia, kríţe väčšmi klesať nútia,
nikde nieto spočinutia, len Boh mi je záštitou.
3. Vôkol svet sa slepo ţenie, za preludom v klamnej cene
nevnímajúc pohoršenie, len Boh mi je záštitou.
4. On ma chráni a miluje, On ma vidí a počuje,
On sa nado mnou zľutuje, len Boh mi je záštitou.
5. Boh nám poslal svojho Syna, Písmo nám to pripomína,
On Baránok, hriechy sníma, Jeţiš mi je záštitou.
/:Boh je tak blízko nás:/3x Boh je v nás:/
/:Ty si ten dar od Otca nám, Ty si tá láska, čo prišla k nám,
Ty si nás z hriechu vykúpil viem, Emanuel:/
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R: Elšadaj, Elšadaj, Eleljona Adonai,
29
večné meno Pane máš, ku nám v sláve prichádzaš.
Elšadaj, Elšadaj, Eleljona Adonai, od vekov aţ naveky Elšadaj.
1. Viem, ţe Ty si Syna dal, On hriechy na kríţi sňal, obetu dal za nás
Pán, ţivot večný je náš Pán. Ty si Pán Boh, ktorý vie, poznáš srdce
úprimné z pút našich oslobodíš nás.
2. To, čo Otec zasľúbil, v Synovi sám naplnil, nikto z ľudí netušil, ţe
sa Mesiáš zjavil. Veľká je moc Pánova, veľká láska Kristova,
/:dokonané je pre nás:/
1. Nielen v školskom zošite, býva ťaţká úloha,
aj nad naším ţivotom, stojí veľký otáznik.
R: Čo je najvzácnejšie, najdôleţitejšie, čo je najkrajšie,
pravé najlepšie, za čo hodno ţivot dať?
2. Kaţdý z nás musí sám nájsť, svoju vlastnú odpoveď,
iba ten bude šťastný, kto to raz pochopí.
3. Nosím maličký kríţik, je mojím verným druhom,
stačí len jeden pohľad, on ma hneď presvedčí.
4. Milovať denne znova, čoraz vrúcnejšie ľúbiť,
stále byť blízko Boha, spolu s ním cestou ísť.
To je najvzácnejšie, najdôleţitejšie, to je najkrajšie,
pravé najlepšie, za to hodno ţivot dať.

31

30

Tam, tam pred Tvoju svätú tvár, kde mi vravíš, mám ťa rád,
tam sa večer ponáhľam.
Tam, keď tam stojím v tichu sám a tvoj pokrm prijímam,
tam sa často modlievam.
1. Odpusť, ţe zrádzam tvoje slová. Odpusť, ţe
nepodávam pohár, odpusť, ţe som dnes brata urazil.
Odpusť, ţe zabúdam na Teba, odpusť, ţe nedúfal som v Teba
odpusť, mi Pane, lásku nevernú.
2. Vďaka, ţe odpúšťaš mi znova, vďaka, ţe poznám
Tvoje slová, vďaka, ţe môţem znova začínať.
Vďaka za bratov a za sestry, vďaka, ţe poznám koniec cesty,
vďaka, ţe som sa vôbec narodil.
R: Tam, tam pred Tvoju svätú tvár, kde mi vravíš mám ťa rád,
tam sa večer ponáhľam.
Tam, som taký šťastný a nie sám, veď k nám všetkým
prichádzaš, v láske všetkých objímaš.
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1. Vravíš, že lásku ťaţko nájsť, všade len bolesť vládu má.
Vravíš o smútku na perách, o očiach v ktorých je strach.
Je jedna cesta, kto lásku hľadá, kto po nej túţi, ňou sa má dať.
Je jedna cesta, kto lásku hľadá, kto po nej túţi, musí mať rád.
R1: Miluj a nepýtaj sa nič, miluj a všetko pochopíš,
miluj a bolesť odíde, v láske sa stratí.
2. Prečo niet vo svete lásky, prečo je ţivot tak krátky, mladosť
rýchlo sa pominie, šťastie skoro rozplynie.
Toto ma trápi, stále sa pýtam, neviem pochopiť, prečo je tak. Kto mi
odpovie, kto ma poteší, zaţenie z duše ten čierny mrak?
3. Láskou Pán Boh nás miloval, lásku večnú nám daroval, ţivot
svoj za nás poručil by nás láske naučil.
Uţ som pochopil, čo je to láska, prečo mám trpieť a prečo ţiť,
chcem všetkým slúţiť, všetkých milovať, láskou chcem ţivot svoj
naplniť.
R2: Miluj a lásku objavíš, miluj a ţivot predĺţiš,
miluj a mladosť nestratíš, šťastný vţdy budeš.
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Bože môj, čuj môj hlas, pomáhaj, v srdci hrej,
pomôţ mi pri práci, posilni moju vieru v ľudí,
nech lásku nikdy nestratím.

Aleluja, aleluja, aleluja my s ním zostaneme.
1. Kristus dáva slobodu nám spútaným,
On je Bohom medzi nami nazvaný.
2. Víťazstvo nad prekáţkami Jeţiš má,
hlava Cirkvi, ktorá v boji ostáva.
3. Vymohol nám cestu k svetlu Otcovmu,
neopustil nás, my ideme k nemu.
4. Preto, keď sa v búrke času chvejete,
vedzte teda, ţe Kristus tu s nami je.
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Chceme spievať pieseň novú, jak nás vyzval Dávid kráľ,
krásnu pieseň Baránkovu, a tak kaţdý Pána chváľ.
Aleluja, aleluja - Jeţiš zvíťazil.
Aleluja, aleluja – On ma dnes spasil.
Aleluja, aleluja – svoje srdce som mu dal.
Aleluja, aleluja – Jemu spievam pieseň chvál.
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1. Vesmírom znie, o zmŕtvychvstalom pieseň chvál.
On slávny 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.
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1. Tys cesta, ktorá vedie nás, aleluja,
ku cieľu kde sa končí čas, aleluja.
R: Po boku tvojom kráčať chcem a volám Boţe Ty ma veď.
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.
2. keď sa A valí mrákava, aleluja,
to Tvoja láska sily dá, aleluja.
3. Keď svetlo v duši zahorí, aleluja,
to Tvoja láska hovorí, aleluja.
1. Nech aj v nás prebýva Pán, aleluja,
s láskou svojou prišiel k nám, aleluja.
2. Chceme s ním kaţdý deň byť, aleluja
a v priateľstve s Bohom ţiť, aleluja.
3. Prijali sme lásky dar, aleluja,
z neba prišiel na oltár, aleluja.
4. Prameň ţitia, Pane náš, aleluja,
Ty nám večný ţivot dáš, aleluja.
5. Veď nás cestou ţivota, aleluja,
najsvätejšia Trojica, aleluja.

1. Sláva aleluja, Pánu Bohu na nebi,
nech ho čo je ţivé, slávne velebí.
/:Boh je Pán, Boh je Pán, On riadi nebo i zem,
len On sám, len On sám, môţe nás zachrániť viem:/
2. Svadba Baránkova, je uţ skoro hotová,
zakrátko svoj ľud Pán na ňu zavolá.
/:Váţ si čas, váţ si čas, v ktorom sa pripraviť máš,
len On sám, len On sám, môţe vţdy zachrániť nás:/
3. Na Golgote slávnej Syn Boţí krv vylieval,
aby, kto mu veril, ţivot večný mal.
/:Tešme sa, tešme sa, ţe sme mu uverili,
nebesá, nebesá, uţ sa nám otvorili.:/

40

37

1. Skončila sa dlhá tmavá noc, pozri slnko uţ vychádza.
Noc nad ním uţ nemá ţiadnu moc, víťaz nad ňou vyhráva.
R: /: Vstal, vstal, zmŕtvych vstal, zmŕtvych vstal náš Pán:/
2. Radujme sa bratia, sestry spievajme, mocný je náš Pán.
A za naše vykúpenie ďakujme, verný je náš Pán.
3. Vyzlečme sa zo starého človeka, všetku špinu treba zmyť.
Starý ţivot musíme zanechať, do nového sa narodiť.
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1. Našiel som cestu do radosti, našiel som cestu do raja.
Na tejto ceste do večnosti kráčame spolu Ty a ja.
R: /:Aleluja, aleluja, alelu- alelu- alelu- alelu- aleluja:/
2. Pán Jeţiš Kristus, Priateľ verný, je cesta, pravda, ţivot sám.
S ním hriechov všetkých očistení kráčame spolu k výšinám.
3. O radosť nás nik neoberie, keď ţije opravdivo v nás,
korení v nádeji a viere, ţe uvidíme Boţí jas.

1. Keď tvoj život neraz smutný, beznádejný je
a keď bolesť zastiera ti krídla nádeje,
spomienky len zostali ti na preţitú púť,
teraz bolesť zviera srdce, musíš zahynúť.
R: Len s nami poď, náš Jeţiš víťazí,
len s nami poď, diabla na kríţi porazil,
len radosť môţeš mať, ţe všetko chce ti dať,
to po čom túţiš môţeš si hneď vziať.
2. Tieţ som hynul v hriechu tonul, blúdil nocou tmou,
pýtal som sa na pravý smer ľudí, priateľov.
A v tom zaznel refrén ktorý osvietil mi púť,
bol to refrén čo mi v púšti nedá zahynúť.
3. Aleluja teraz spievam, plný nádeje, viem kde pokoj,
kde zdroj šťastia, viem kde radosť je.
Keď ťa volám, poď len k nemu, poď a neváhaj,
urobí tvoj ţivot šťastným, dá ti v srdce raj.
1. Vykupiteľ žije, Jeţiš Boţí Syn,
Baránok Boţí Mesiáš, svätý jediný Boh.
Jeţiš Spasiteľ môj, drahé meno máš,
Baránok Boţí Mesiáš, zabitý pre hriešnikov.
R: Ďakujem ti, Otče, ţe si nám svojho Syna dal
a zanechal si svojho Ducha,
čo tvoje dielo v nás koná.
2. Keď raz vstanem v sláve,
uzriem tvoju tvár, tam budem slúţiť
Tebe Pane, na veky vekov amen.
V tejto chvíli, otváram srdce,
pre Teba Jeţiš dokorán,
čakám Ťa príď, Jeţiš môj ku mne
pre Teba v srdci miesto mám.
R: PRÍĎ JEŢIŠ MÔJ, VOLÁM PLNÝ NÁDEJE,
BEZ TEBA MÔJ ŢIVOT PRÁZDNY JE.
PRÍĎ JEŢIŠ MÔJ, TÚŢIM PRIJAŤ ŤA V CHLEBE
PRÍĎ, PRÍĎ, PRÍĎ, CHCEM BYŤ PRI TEBE.
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1. Ty najdrahší, Jeţišu môj,
oddnes chcem byť, vţdycky len Tvoj.
Srdce moje sa raduje, lásku vrelú Ti sľubuje.
R: Mám ťa rád Jeţiš môj, chcem uţ byť vţdycky len Tvoj.
Srdce ti dnes darujem, lebo Ťa vţdy milujem.
2. Obsaď Jeţiš, moje srdce nech Ti patrím,
prosím vrúcne, aby som Ťa lepšie videl
a do sveta nedovidel.
2. Uţ si prišiel, radujem sa
radujú sa aj nebesá, za tú milosť Ti ďakujem
a na chválu prespevujem.
1. Bežíme za Pánom Ježišom,
s radosťou, stále s radosťou.
Pokoj, radosť, nájdeme v ňom,
s radosťou, stále s radosťou.
R: On nás tak miloval,
ţe za všetkých ľudí, ţivot dal,
s ním, my ţivotom kráčame,
s radosťou, stále s radosťou.
2. Problémy, aj tie s Ním riešime,
s radosťou, stále s radosťou.
Jemu priateľovi veríme,
s radosťou, stále s radosťou.
3. Keď Ho máme, môţme iným dať,
s radosťou, stále s radosťou.
Jeţiša, ktorý má nás rád,
s radosťou, stále s radosťou.
/:Chcem oslavovať, svojho Pána,
chcem mu spievať novú pieseň:/
/:Chcem Ho chváliť,
chcem mu spievať novú pieseň:/
/:Aleluja, aleluja,
chcem mu spievať novú pieseň:/

Pane, málo mám Ťa rád,
sklamal som Ťa toľko krát.
Preto chcem Ti dať, niečo na oltár.
/: Tak prijmi, aj to málo čo my máme,
no s vďakou Ti všetko dáme, aj svoj ţivot:/
R: /: Chválim Ťa Ježiš, spievam aleluja
otváram srdce, Tebe dokorán:/
1. /: Dávaš mi radosť :/ máš ma rád
2. dávaš mi ţivot……..
3. dávaš mi vieru……..
4. dávaš mi seba……..

R: /:Lodato si o mi signore:/ 3x
1. Zato, ţe nám všetko dávaš,
ţe nás v zdraví zachovávaš,
ţe sa naším bratom stávaš.
2. Zato, ţe si stvoril more,
mesiac, hviezdy, ranné zore,
ţe Ty liečiš všetko choré.
3. Zato, ţe si stvoril kvety,
zato, ţe nám slnko svieti,
zato, ţe sme Tvoje deti.
1. Pane, som tak rád, ţe som uţ tvoj,
pevne drţ ma chráň, keď hrozí boj.
R: Pane, mám ťa rád, lebo Ty mňa tieţ
svojou večnou láskou miluješ.
2. Pane, keď som sám, Ty pri mne stoj,
cestou ţivota, mi svetlo stroj.
3. Svoje srdce dnes, Ti venujem,
dávam na oltár, čo dlhujem.
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2.Chceš v našich srdciach ţiť a medzi nami byť
a ľudskú nenávisť oplácať láskou
Na seba spoliehať, nemôţe nikto z nás,
preto nám Ducha daj a ním nás sprevádzaj, sprevádzaj.
3.Za Slovo vďaka Ti, vďaka i za dary,
čo Cirkvi rozdávaš nám zdarma s láskou,
vďaka, ţe v bolestiach môţme Ťa nachádzať,
vstúpil si do kaţdej a tam sa s nami stretávaš.
4.Vďaka, ţe kaţdý deň v bratovi Ťa nájdem,
ţe i ten najmenší k Tebe je bránou,
vďaka, ţe spoločne pôjdeme po ceste,
vďaka ti najdrahší, vďaky Ti vzdávam, Pane môj.
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1.S Petrom a Ondrejom, Jánom a Jakubom,
chceš mať aj z nás rybárov ľudí.
Siete nám podávaš, do sveta posielaš,
chceš aby bol rybolov bohatý, bohatý.
R:/:ALELUJA, ALELUJA,
S TEBOU SVET DOBÝVAŤ CHCEM:/

1. S úctou, láskou, úprimnosťou, teba ctíme, Mária
Goretti.
Ty si vzorom a patrónkou pre kresťanské devy.
Panenský Tvoj svätý ţivot a smrť tvoja hrdinská,
otvorili ti nebesia, stánok tvojho ţenícha.
R: MÁRIA GORETTI, ORODUJ ZA NÁS,
MÁRIA GORETTI, STOJ VŢDY PRI NÁS.
2. Ty si Krista milovala ako čistá nevesta.
Vernosť si mu zachovala, aj za cenu ţivota.
Preto my ťa velebíme a spievame s radosťou,
vypros aj nám nebo krásne, s jeho slasťou, večnosťou.
3. Buď nám dobrou sprievodkyňou, do nebeských radostí,
by sme s tebou prekonali, všetky zemské ťaţkosti.
Pri Márii Jeţišovi, s Tebou chceme prebývať
v tvojej milej prítomnosti, slávu Boţiu poţívať.

/:Boh ma miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť:/
1./: Mal by som byť šťastný, aj ty by si mal byť šťastný
a tak by to malo byť:/
2. /:Mohol by som byť smutný, aj ty by si mohol byť smutný
a tak by to nemalo byť:/
3. /: Máme sa mať radi ako bratia a sestry
a tak by to malo byť:/
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Spoj nás v jedno Pane, spoj nás jedným putom,
čo nemôţe 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.
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Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami.
Podaruj deťom otecka na kaţdý deň, nie iba včera.
Bez otecka je ovečka zatúlaná a bez pastiera.
Zachovaj nám ich obidvoch,
veď dve ruky od Teba máme
dve rúčky deťom stvoril Boh:
pre otecka jednu, druhú mame.
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1. Ako bolo na počiatku, nech je tak i s nami.
Aby deti otcov mali, aby mali mamy.
Ako mali na počiatku, aj my nech tak máme.
Aby bola Boţia Matka v kaţdej ľudskej mame.
2. To, čo bolo na počiatku, daj nám dobré nebe.
Aby kaţdý ľudský otec nosil otca v sebe.
Opatruj v deň svojho sviatku Boţe, tento plameň.
Ako bolo na počiatku /: nech je navţdy. Amen.:/
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1. Jedny šaty, nohy bosé, umýva sa v rannej rose,
chvály vzdáva, Bohu dáva srdce z lásky úprimnej.
Úsmev z tváre stále ţiari, raduje sa z Boţej 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 ţe svitol deň.
Vďaka, ţe sme Tvoje deti, ţe nás voláš, ďakujem Ti,
kvitnú kvety, slnko svieti, za všetko buď chválený!“

Dvanásť apoštolov, Peter, Ondrej, Filip,
Bartolomej, Matej, Tomáš, Jakub, Ján,
Tadeáš a Šimon, Alfejov syn Jakub,
Matúš ten tieţ vstáva, keď ho volá Pán.
Jeţiš volá zas váţne všetkých nás
: „Vstaň aj ty, poď za mnou“,tak znie jeho hlas.
Jeţiš volá zas váţne všetkých nás,
zbierať zlaté klasy, kým je ţatvy čas.
R: Salve, don Bosco santo, ty mladé srdce máš.
Mládeţ viedol si s láskou, znova ju preukáţ.
1. Koľko mladých svetom blúdi, čo nevedia kadiaľ ísť.
Koľkých mladých ničia bludy, sú bez viery, pokoja,
bez svetla krás. Don Bosco, prídi medzi nás.
2. Ty vieš dobre koľko stojí ponúknutie slobody.
Ty vieš, ako zle sa hojí vidieť násilie, klamstvo,
bolesť a strach. Don Bosco, prídi medzi nás.
3. Pomáhaj nám v našej práci, aby pravde slúţila.
Mnoho mladých sa ti hlási, chcú dať svetu dych ţivota,
záchranný pás. Don Bosco, prídi medzi nás
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1. Domov večný je mojej cesty cieľ,
tam hore, kde je svätá zem. K cieľu vedie ma slávny Spasiteľ,
tam hore kde je svätá zem.
R: Tam hore, kde je svätá zem, sa stretnem s mojím Pánom viem,
tam hore kde je svätá zem.
Tam hore, kde je svätá zem, si rúcho biele oblečiem,
tam hore kde je svätá zem.
2. Potom pridám sa k svätým oslavám, tam hore kde je svätá zem.
Slová: „Hossana!“ zvučne zaspievam,
tam hore, kde je svätá zem.
3. Aký šťastný som, ţe ma čaká Pán, tam hore, kde je svätá
zem. V čistej radosti večne bývať mám,
tam hore, kde je svätá zem.
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1. Božia láska, je tak krásna a toľkí pred ňou unikajú. Boţia láska,
je tak krásna, ţe 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. Boţia láska, je tak krásna, pochop, ţe nás tak miloval, ţe nám
svojho Syna poslal a v ňom nám spásu dal.
3. Boţia láska, je tak krásna, uţ poznám cenu Golgoty, ţe Jeţiš
zomrel pre môj hriech a večný ţivot zvíťazil.
4. Boţia láska je tak krásna, pochop, ţe nás tak miloval, Matku
Máriu, ţe nám poslal, keď ho najväčší bôľ spaľoval.
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1. Ochotný som všetko stratiť, len lásku nie,
vlastný ţivot v dare skrátiť, len lásku nie. Ochotný som všetko
stratiť, len lásku nie, najväčší poklad, je lásku mať.
2. Bez radosti zmiera viera, len láska nie, kto má lásku neumiera,
to láska vie. Bez radosti zmiera viera, len láska nie,
najväčší poklad, je lásku mať.
3. Svet mi núka všetko Pane, len lásku nie, svet mi vezme
všetko Pane, len lásku nie. Svet mi núka všetko Pane, len lásku nie
najväčší poklad, je lásku mať.
4. Ty si Pane lásky prameň, chcem lásku mať, moje srdce svojím
zameň, chcem lásku mať. Ty si Pane, lásky prameň, chcem lásku
mať, najväčší poklad, je lásku mať.
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Hľadám, svoje miesto, svoje povolanie, hľadám, ţiadne ma
nenapĺňa, túţim po všetkých. Cítim, ţe Cirkev je telo a ako
kaţdé telo, má svoje srdce a tým srdcom ja chcem sa stať.
R: /:Mojím povolaní je láska:/,
mojím povolaním je darovať všetko,
darovať seba.
2. Aţ raz, budem v nebi, chcem sa čo najskôr vrátiť späť, ruţe
Boţej milosti na svet prinášať. Chcem vo svojom nebi robiť
dobro všetkým, chcem z neba sa vrátiť, vrátiť na zem.
3. Som iba dieťa, bezmocné a slabé, slabosť moja však
vedie, vedie ma k láske. Takto, budem všetkým, tak sa
splní môj sen: hľa moje miesto a toto miesto si mi dal Ty.
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/:Ty, áno ty, môţeš stať sa svätým.
Ty, áno ty, miluj srdcom celým.:/
1. Pozri koľko biedy skrýva dnešný svet, zdalo by sa ţe
hriech víťazí. Kde je mládeţ, ochotná sa rozdávať, hlásať
pravdu čo svet obnoví.
2. Pozri ako mestá rastú bez lásky, ţijú ako ponorené
v tmách. Spasiteľ prináša svetlo nádeje, otvorme mu dvere
dokorán.
My diamant v srdci vzácny stráţime a radostnú pieseň
spievame. Sme šťastní a vôbec to neskrývame a Máriu stále
voláme.
1. Ja viem, ţe len s tebou to dokáţem,
vţdy kráčať tou cestou, na ktorej Jeţiš kraľuje.
2. Ja chcem, vţdy len smutným bratom rozprávať,
ţe len s vierou môţu ţivot krásny mať.
3. Len ţiar a svieť vţdy všetkým ľuďom v tmách,
nech kráčajú tou cestou, ktorou kráčal Kristus sám.
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, veď Jeţiš je náš Pán.
Stretol ma dnes Pán a novú radosť mi do srdca vlial.
Z tej radosti chcem spievať a tlieskať Pánovi.
/:Tak všetci spolu chváľme Ho, zato, ţe drţí nás v náručí:

/: Toto je deň, :/ /: ktorý dal nám Pán, :/
/: veseľme sa, :/ /: i radujme sa v ňom, :/
Toto je deň, ktorý dal nám Pán,
veseľme sa i radujme sa v ňom!
/: Toto je deň, :/ /: ktorý dal nám Pán. :/
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/: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo,
čo má Boh pripravené pre nás! :/
Pre tých, ktorí milujú!
Pre tých, ktorí vzývajú Meno Pána!
Pre tých, ktorí uveria!
Pre tých, ktorí chvália Tvoje Meno, Pane!
/:Chválim ťa Jeţiš:/
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1. Ruženec, modlitbu lásky, na perách mám, keď modlím sa
k Matke uţ z ničoho nemám strach, pred Tebou Mária, s dôverou
všetko Ti skladám, radosti, bolesti, do materských rúk vkladám.
R: /:Zverujem, Tebe Mária, seba i svojich drahých,
Cirkev i nášho pápeţa a najmä mladých:/
2. Preţívam spolu s Tebou radosť i bolesť Tvoju, čo preţila si
s Jeţišom, pre spásu moju. Kaţdým Zdravasom Mária
za všetko Ti dnes ďakujem, prosím a ľutujem, no najmä milujem.
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Benedicimus Te
1. Chváľte Pána všetky národy. Chváľte ho, nebo i zem.
Spievajte Pánovi.
2. Vedzte, ţe náš Pán je Boh. On je Stvoriteľ, jemu patríme.
Sme jeho ľud a ovce jeho stáda.
3. Veľký si, Pane, Boh a Kráľ, veľkej lásky a chvály hoden,
všetko rozpráva o diele Tvojich rúk.
4. Boţe môj, Teba milujem, Ty si radosť a nádej moja, moja
sláva i svetlo mojich dní.
5. Na slávu Boţiu jasaj celá zem, celé stvorenie nech sa teší
v Pánovi, vďaky mu vzdávajme.
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1.
My nesieme Ti dary skromné a srdcia naše,
pokorné, prosby Ti dnes prednášame, o malú nádej, prosíme.
2.
Tak prijmi túto obetu, Pane, s vrúcnym srdcom prosíme, tak
ukáţ nám tu správnu cestu, veď mi za tebou pôjdeme.
R: Kde chlieb sa v sväté telo mení, kde miesto vína krv pramení, tam
nenávisť v lásku sa premení, tam šťastie v duši pramení.
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Láskavá Panna, ó Matka naša,
ţivotom nás sprevádzaj, oroduj za nás.
1. Nech ťa netrápia denné ťaţkosti, ktoré ţivot pripraví.
Všetko odovzdaj do rúk Márie, ona pomoc vyprosí.
2. Nikdy nezhasne svetlo nádeje tomu, kto ti slúţi s láskou,
pevnú dôveru k Tebe Matka mám, Ty si našou hviezdou rannou.
3. S Tebou Mária, dobro víťazí, Ty si našou oporou,
bolesť zahojíš, radosť obnovíš pomocnica kresťanov.

76

Koľko záhad má a koľko tajov
skrýva chlieb, čo prijímať smiem
a Ty v ňom, Boţe, bývaš.
Vţdy sa pýtam sám, či to pochopíme,
ţe krv svojich rán odkryl si vo víne.
R1: Je to zázrak, viem, si Boh a máš právo,
vloţiť seba v chlieb, na ktorý má nárok,
kaţdý z nás, ho smie.
R2: Zázrak viem, Boh máš právo
vloţiť v chlieb, máš nárok
kaţdý ho smie.
Netúţiš sa skrývať, bývať iba
v chrámoch, v srdciach všetkých nás,
chceš mať bohostánok.
Neviem, či mám síl, byť vţdy hodný
chvíle, keď sa dávaš nám
v chlebe a vo víne.
Daj mi prosím moc, vţdy Ťa
v sebe chrániť, láskou z tvojich ţíl,
svoj ţivot prepáliť.
Sólo: Priateľ poď s nami, náš Pán Ťa dnes volá.
Hostinu chystá, má miesto pre Teba tieţ.
Tak poďme priatelia, náš Pán nás dnes volá.
Hostinu chystá, má miesto aj pre nás.
Buď sláva o Pane za prijímania dar,
ten pokrm nás sýti, na ceste uzrieť raj.

R: /:Príde náš Pán, prinesie pokoj nám,
77
príde, príde náš Pán, ba uţ je uţ je v nás:/
1. Vďaka, vďaka Pane, ţes prišiel medzi nás,
vďaka, vďaka Pane, ţes prišiel aţ do nás.
2. Čohoţe báť sa mám, keď Ty si tu pri nás,
čohoţe báť sa mám, sme v Tebe a Ty v nás.
3. Všetci sme si bratia, lebo je Kristus v nás,
všetci sme si bratia, sme jeho on je náš.
4. Vţdy len spolu bratia, vţdy verní, ţiadny strach,
s Kristom raz budeme vo večných radostiach.
1.
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Uprostred noci, som drţal hlavu v dlaniach úplne
obklopený šedivou hmlou a srdce úzkosťou volalo:
Príď Pane a zostaň stále so mnou!

R: Drţ ma za ruku a veď aţ do cieľa,
kaţdú hodinu a kaţdý deň.
Drţ ma za ruku a podopieraj, nech nie som sám,
s Tebou ţiť chcem, ja stále chcem.
2.
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Ako kráľ by som mohol ţiť v paláci, mať všetko,
čo by som si prial. No v tomto starom svete, môj Pane,
nie je nič horšie neţ byť sám, preto volám.

/:Pán ku nám prichádza, pripravme jemu cestu,
Pán ku nám prichádza, lásku nesie:/ nám.
1. Prináša svetu mier, obloha ţiari jasom,
volanie prorokov, skutkom naplnil.
2. Zem sa nám otvára a nebo dáva rosu,
prichádza Spasiteľ, zástup svätých s ním.
3. Archanjel Gabriel, zvestuje Panne správu,
porodí Jeţiša, ktorý spasí svet.
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Božia láska, príď, ako mocný oceán,
prúď cez nás, svojou milosťou, Boţia láska, príď k nám

R: Ospevujeme Ťa Pane, jedným hlasom voláme:
Aleluja, Aleluja, Sláva Pánovi.
1. Anjel Pána prišiel, by zvestoval Márii,
zdravas buď Mária, milosti Boţej si plná.
2. Ďakuje Mária, Matka všetkých ľudí,
ţe porodí Syna, Vykupiteľa pre nás.

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 Boţích prorokov, tí nás zvú k pokániu,
vzdávať sa nárokov. Keď sa Boh poníţil, slávy trón nečaká,
prichádza s nami ţiť, 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.
4. Pomôţ mi Pane môj dieťaťom dobrým byť, radosť len rozdávať,
v milosti Tvojej ţiť. Prídi uţ Pane náš, vrúcne Ťa voláme,
príchod Tvoj medzi nás, radostne čakáme.

84
80

1. Pane, Pane príď medzi nás.
Chceme Ti slúţiť, stále Ťa ľúbiť.
Pane, Pane, príď medzi nás.
2. Pane, Pane, zostaň pri nás.
Ty si nám svetlom na ceste svetom.
Pane, Pane, príď medzi nás.
3. Pane, Pane, Učiteľ náš.
Slovom nás učíš, príkladom slúţiš.
Pane, Pane, Učiteľ náš.
4. Pane, Pane, ochraňuj nás,
pred kaţdým hriechom, buď útočišťom.
Pane, Pane, ochraňuj nás.

Čakaj na Pána, počúvaj Jeho hlas,Tí, ktorí čakajú Pána,
dostanú silu zas.
Čakaj na Pána, nech Tebou On hýbe, kde je Svätý Duch Pána,
tam Jeho pokoj príde.

1. /:Tvoj ľud dnes sa s láskou schádza,
Boţe 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:/ /:Svojím blíţnym a Tebe slúţiť zo všetkých síl,
plný nádeje Ti šepkať, Otče náš:/
1. Ideme smelo k výšinám, chceš s nami? Chceš s nami?
Velebiť Boha v nebies chrám, chceš s nami? Chceš s nami?
Zástupy šli uţ pred nami, hriechov a útrap zbavení,
odišli v kríţa znamení, chceš s nami? Chceš s nami?
2. My cestou šťastia kráčame, poď s nami, poď s nami.
Radostným srdcom voláme, poď s nami, poď s nami.
S hriechom sa navţdy rozchádzam, Kristovi srdce oddávam,
Jemu sa na hruď priviniem, uţ idem, uţ idem.
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/:Božia láska je ako slnko, všade hreje a svieti jej lúč:/
1. Príď pred jej jasné lúče, vezmi si z nej sám koľko chceš.
2. Nájdeš v nej hojnosť darov, dá ti šťastie, len za ňou poď.
3. Ona ťa môţe zmeniť, keď jej dovolíš ešte dnes.
4. Nikdy mrak nezacloní lásku ktorou Boh má nás rád.
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1. Dobrorečíme Ti, Boţe Pane svetov,
ţe sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb, obetujeme ho Tebe ako
plod zeme a práce našich rúk, aby sa nám stal chlebom ţivota.
R: Zvelebený Boh, Zvelebený Boh, zvelebený Boh, naveky.
2. Dobrorečíme Ti, Boţe Pane svetov, ţe sme z Tvojej štedrosti prijali
toto víno, obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce našich rúk, aby
sa nám stalo duchovným nápojom.
1. Prijmi tieto naše dary, Pane,
ukry sa vo víne a chlebe,
nech sa naša túţba skutkom stane,
tieto dary prinášame z lásky ku Tebe.
2. Táto obeť je obeťou všetkých,
ktorí chcú svoj ţivot obnoviť,
podľa Tvojich príkazov vţdy chcú ţiť,
nikto Pane, nemôţe nám Teba nahradiť.
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Žalm 139
Kam môţem ujsť Pane, pred Tvojím duchom,
kam utiecť pred Tvojou tvárou, ak vstúpim do neba, do
podsvetia, počujem volať ťa Pánom.
Na šírom mori dnes plavím sa sám, myslím si unikol som,
azda ma tma skryje zahalí noc, Tebe však tma je svetlom.
Pane, ty skúmaš ma a vieš všetko, poznáš ma z lona matky.
Utkaný v hlbinách zeme som bol za takýto čas krátky.
Boţe môj, skúmaj ma, moje srdce, všímaj si moje cesty, pozri
sa či nejdem bludným smerom a veď ma do večnosti.
R: Chválim ťa Pane môj, za všetky Tvoje diela,
obdivuhodné vţdy sú a veľmi dobre to viem.
Radosťou veľkou srdce mi jasá,
radosť mám v duši, vţdy ju nosím,
Boh mi ju dáva, Cirkev prináša,
sám ju preţívam, preto prosím.
1. Daj, Pane, vieru celému svetu,
daj svoju milosť tomuto veku,
nech kaţdý pozná,
ţe len Ty si radosť. R:...
2. Pochopte ľudia, ţe sme si bratia,
ţe hnev, nenávisť uţ viac neplatia,
ţe v nás horí a vládne
veľká láska. R:...
3. Pochopte všetci, ţe svet je krásny,
Boh ho vytvoril a nám daroval
ţiť na ňom zveľadiť ho prikazoval.
R:

Spievajte Pánovi všetky národy, chváľte Ho ľudia celej
zeme, Spievajte Pánovi všetky národy, chváľte Ho
s radosťou.
/:Spievajme Aleluja, Aleluja:/
Vyvyšujem Teba Pane, nad týmto dňom,
vyvyšujem Teba Pane, nad kaţdým človekom,
vyvyšujem Teba Pane, nad všetkým čo stvorené je,
vyvyšujem Teba Pane nad svojím ţivotom.
/:Vyvyšujem Tvoje meno nad kaţdé meno:/ 4x

1. Malá Lucka zobúdza sa, keď slniečko hreje,
keď škovránok pri 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 JEŢIŠ NÁS TAM VOLÁ,
TAK POĎ AJ TY DO KOSTOLA.
2. V malých kvietkoch pri potoku, vidí Boţie diela,
na oslavu svojho Boha, pieseň chvály spieva.
„Ó, môj Boţe milostivý, ako Ťa mám rada.
Chcem Ti stále verne slúţiť, Tvoju lásku dávať.“ R:...
3. Tvoju lásku, Pane, chceme všetkým ľuďom dávať,
všade radosť vôkol pre dnes vedieť sa rozdávať.
Pod ochranou Tvojej Matky víťazi sme v boji,
radosť, ktorá v nás prekvitá, všetky rany zhojí. R:...
1. Láska Božia jasným svetlom ţiari,
v malých deťoch, čo sú pri oltári,
keď v ich duši prebýva duch Boţí,
keď sa Jeţiš v chlebe do nich vloţí.
R: Nechajte nás, nebráňte nám, chceme byť s Jeţišom.
Veď iba On, má lásky trón, nech je nám ţivotom.
2. Láska detí je milá Pánovi,
chce im dávať stále ţivot nový,
poďme deti, Kristus ten nám svieti,
On nás vedie, pravdu vţdy povie ti. R:...
1. /:Pozri, ako mení ma Ježiš.:/ On dvíha ma,
slobodu dáva mi. Pozri, ako mení ma Jeţiš.
2. /:Kráčať chcem na stretnutie s Ním.:/
Od skúšky, ku skúške aţ do víťazstva.
Kráčať chcem na stretnutie s Ním.
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Hej, ty! Poď s nami!
Veď Jeţiš volá nás.
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/:Tak poď s nami, za ním beţ,
dá ti vţdy, to čo chceš.
Otvára náruč dokorán,
za ním poď, On je náš Pán.:/

1. On slzy z očí osuší,
pohladí ma na duši,
smútok v diaľku zaţenie,
vezme moje trápenie. R:...
2. V kaţdej chvíli pri mne je
a rád sa so mnou zasmeje.
Zbláznil som sa do jeho slov,
On je mojou nádejou. R:...
Veď Jeţiš volá
stále volá nás.
TAK POĎ!
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Prišli sme Ťa chváliť, celkom blízko stáť,
prišli sme ti dávať to, čo máš najviac rád.
Je to naša láska rastúca zo sŕdc,
všetko, čo je v nás, volá „Abba Ocko.“
Pomôţ nám vţdy dávať, radosť našich chvál,
srdce, myseľ, vôľa vie, ţe mám ťa rád.
1. Rozhodol som sa ísť za Jeţišom. (3x)
Nehľadím späť, nehľadím späť.
2. Sám hoci budem, ja pôjdem za ním. (3x)
Nehľadím späť, nehľadím späť.
3. Svet som opustil, idem ku kríţu, (3x)
Nehľadím späť, nehľadím späť.

