R: S Tebou, Pane, je nám fajn, pred Tebou
sa nám skrývať netreba. Z ďaleka
sa usmievaš, ponúkaš nám seba.
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1. Nechcem byť ako farizej, čo v chráme
pyšne stojí sám. Ak niečo na mne dobré
je, to od veľkého Boha mám. R:...
2. Ako mýtnik prichádzam, odpusť, Pane,
slabý som. Ty mi srdce ponúkaš,
prebývať chceš stále v ňom. R:...
3. My sme deti, ktoré Ty nekonečne
miluješ, keď prídeme s ľútosťou
odpustenie daruješ. R:...
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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. R:...
3. Je slávny Boh, my sme jeho pastvy ľud,
choďme vo svetle.
Nás k víťazstvu Otec, Syn a Svätý Duch
vedie vo svetle. R:...
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1. Poď sestra, brat, zavediem Ťa pred oltárom.
/: Tam uvidíš, tam objavíš, kto je Tvoj nebeský Pán. :/
2. Na oltári, Spasiteľ sveta ţiari
/: On volá nás, On ţehná nás, tak nemeškaj a príď včas:/
3. Oddávam Ti, Pane môj svoje srdce.
/: Naplň ho tým, čím Tvoje je, láska moja jediná:/
1. My kráčame s radosťou za Pánom Jeţišom,
On vedie nás milosťou
pozemským ţivotom. R:
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 ţití,
choď s Ním a Jemu ver.
3. My svoje verné srdcia Jeţišovi dáme,
v radosti a v súţení len Jeho vzývame.
4. My chceme verne kráčať po ceste zboţnosti,
Jeţiša nasledovať, vyprosiť milosti.

Chcem vojsť do Tvojich brán,
srdce plné vďaky mám,
chcem vojsť s poctou do Tvojich nádvorí,
lebo viem, ţe to je deň,
ktorý Pán daroval nám
a teším sa, ţe radosť dal mi Pán.
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R: Od rána do večera
Meno Tvoje chválim ja,
lebo mocné a plné slávy to Meno je.
Od rána do večera
Meno Tvoje chválim ja,
lebo mocné a plné slávy je.
1. Velebím a vzývam, dlane svoje dvíham. ..
2. Velebím a spievam, všetkých k Tebe volám…

1. Milý Ježiš, priateľ detí, sme tu v Tvojom chráme
pozri na nás, veríme Ti, dáme Ti čo máme.
R: Jeţiš, Jeţiš, milujem Ťa, Ty si naša spása.
Jeţiš, Jeţiš, Tvoje dieťa, obnoví sa zasa.
2. Vďaka Jeţiš, za chlieb z neba, to je Tvoje telo.
Hriechu sa nám chrániť treba, milovať Ťa vrelo.
1. Neviem, či počuješ šepot mojich slov,
moţno sú tak trochu skromnou modlitbou.
Neviem aký plán máš s mojim ţivotom,
ale chcem Ti patriť, Pán môj.
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R: /:Prijmi čo dávame na oltár.:/
Premieňaj chleba a vína dar,
na svoje telo a krv.
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2. Tvoj chrám naplní nová obeta,
ktorá rozšíri lásku do sveta.
Tvoj chrám naplní zvučné zvonenie,
ktoré oznámi túţob splnenie,
ţe prichádzaš znova k nám. R:...

R: Prosím, premeň ma, chcem byť ako Ty,
Pane, premeň ma, chcem byť nástrojom lásky
a Tvojho pokoja.
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2. Prečo mi tak srdce búši, keď si v ňom
a keď Ťa nemám, zíva prázdnotou.
Len niekde v kúte horí túţby plamienok:
Chcel by som byť Tvojim priateľom. R:...
3. Prečo moje nohy nechcú ísť tam, kde chceš Ty,
aj ruky mám často plné neochoty,
chcem Ti slúţiť, chcem byť Tvojim nástrojom,
dávam sa ti celým ţivotom. R:...
1. Prijmi Pane obetu, pohliadni na nás,
táto naša obeta, v jedno spája nás.
R: /:Nech Tvoja omša, je naša omša,
Pane Tvoj ţivot nech je náš ţivot.:/
2. Čo všetko prinášame, Stvoriteľu náš,
ajhľa, našu prázdnotu, prijmi Pane náš. R:...
3. Vína, chleba obetu, tu Ti skladáme,
spoj nás láskou nesmiernou vrúcne ţiadame. R:...

1. Tvoj stôl vyzdobím klasom pšeničným,
Tvoj stôl vyzdobím strapcom viničným.
Tvoj stôl vyzdobím láskou úprimnou,
Tvoj stôl ovenčím vencom dobrých slov,
to je môj obetný dar.
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1. Ja srdce Ti dávam na oltár
a o Tvoju veľkú lásku ţiadam,
len Ty si Hospodin Kráľ,
pre naše hriechy si nám Syna dal.
R: On je tu teraz medzi nami, dáva sa na oltár,
premieňa sa z veľkej lásky, ktorou nás obdaroval.
(2x-ktorou si nás milý Boţe obdaroval.)
2. Prichádzam k Tebe Mocný Pán,
do Tvojich svätých rúk sa oddávam,
nad nami slabými si sa zľutoval,
keď za nás zomrieť si nezaváhal. R:...
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1. Zvelebený si Bože na veky,
z Tvojich rúk všetko máme.
Zvelebený si Boţe na veky,
chlieb Ti tu prinášame.
2. ...víno...
3. ...dary...
4. ...seba...
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1. Všetko to, čo máme, všetky naše dary,
všetko to, čo máme, nesieme Ti v dlani.
R: /:Prijmi dobrý Boţe naše skromné dary:/
2. Ty nám dávaš ţivot čo v obeti skladáš,
a čokoľvek mám rád, Tebe Pane dávam. R:...
3. Chcem Ťa obdarovať, bo rád Ťa mám veľmi,
chcem vţdy v Teba dúfať, chcem byť Tvojim ver mi. R:...
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1. V knihe kníh večnej zvesti ţitia,
napísal svedok zopár slov, ako Pán z dvoch rýb,
piatich chlebov, dal najesť hladným zástupom.
R: Čakali hojnosť, čakali mannu, Ty si im telo a krv ponúkal,
nechceli prijať Tvoju reč tvrdú, sám si však víno a chlieb zanechal.
2. Chceli ťa urobiť si kráľom, chceli mať chleba navţdy dosť,
Ty si sa však utiahol nabok, prosiť za svojich rybárov.
3. Rozdával si im chlieb a ryby, rozdával si sa ľuďom sám,
teraz prosíme, Pane prídi, cez ruky kňaza na oltár.
1. Prijmi Pane z našich polí chlieb,
prijmi Pane z našich viníc víno,
z našich polí chlieb, z našich viníc víno,
chlieb a víno, spásy znamenie.
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R: Ty si Pane sám pravý vínny kmeň.
V plodoch nájdu šťastie, všetky tvoje ratolesti.
2. Prijmi Pane z Tvojich polí chlieb,
prijmi Pane z Tvojich viníc víno,
z Tvojich polí chlieb, z Tvojich viníc víno,
nech nás Tvojou mocou premení.

Chlieb, prinášam tu, aj vína kalich.
Prijmi ich a premeň Pane, nasýť duše malých.

Každý deň je veľký dar, kaţdý deň dar k obeti,
o Tvojej láske Pane rozjímam, ktorá všetko dobre posvätí.
Deň prináša radosti, ale aj smútok, trápenie,
keď všetko s Pánom preţívam, pripájam sa k Jeho obeti.

R: Pridajme všetci na oltár, k vínu a chlebu ten svoj dar,
kaţdú snahu, príkorie, ale aj to čo poteší.
Premieňaš tajomne tento chlieb, víno a vchádzaš doňho sám,
spoj nás v jedno Pane náš, spoj nás v svätej obeti.
2. Kaţdý deň je veľký dar, kaţdý deň dar k obeti,
o Tvojej láske Pane rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí.
Nič nie je samé od seba, ako víno tak aj chlieb, všetko
máme od Teba, za všetko Ti Boţe ĎAKUJEM.
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1. Z Tvojich štedrých darov Pane, ktorými zem poţehnávaš,
nesieme ti z lásky chlieb a víno na oltár.
2. Zhromaţdení v Tvojom chráme, kde nás všetkých
povolávaš,chceme konať obeť, ktorú si nám prikázal.
R:
Ţivý chlieb, ktorý zostúpil z neba,
náš Jeţiš Kristus Pán a Kráľ,
vo víne a v kúsku chleba Ťa prijímam,
tak verím, ţe ţivot večný mám.
3. V srdci veľkú radosť máme, ţe sa nám za pokrm dávaš,
svojim deťom, ktoré túţia prísť pred Tvoju tvár.
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Vchádzam k Tvojmu oltáru, priniesť seba ako obetu,
bolesť, smiech i zaprenia, predkladám Pane tu.

1161.

1. Prijmi, Pane, dary, chlieb a víno,
ráč ich poţehnať, viď v nich našu vôľu,
snahu s väčšou chuťou pracovať.
R:
My kráčame s nádejou k oltáru,
ţe nás prijmeš takých akí sme.
Milosrdný Boţe, milosrdný Boţe,
poţehnaj nás, prosíme.
2. Radosť, prácu, starosti,
neúspechy biedy ţiadosti,
to Ti skrze dary prinášame v našej úzkosti.

Počítam s Tebou Otče, rátam s láskou Tvojou,
počítam s Tebou Otče, chráň ma rukou svojou!
očítam s Tebou Otče, chcem denne s Tebou byť,
/:počítam s Tebou, dúfam v Teba, nemôţem zablúdiť.:/
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1. Viem dobre čím som Pane, prachom a lístkom vo vetre
a viem kto si Ty, ó, veľký Boţe, tak volám deň a noc.
2. Budeme stále spolu, budeme všetci blízko,
s Tebou, môj Pane, dokáţem všetko, získam Ti celý svet.
3. Chcel by som ako iskra zapáliť celý svet,
chcel by som srdcom dosiahnuť nebo, tak volám deň a noc.

1. Som pravá Cesta, Pravda i Ţivot
a vraviac ľuďom, pre vás som ţil,
ţe v pote tváre na kríţi zomrel
a ţijem ďalej, by kaţdý ţil.
R: Jeţiš si tu medzi nami,
blízko tu na jeden krok,
tu na oltári, v Eucharistii,
poznáva Ťa len môj viery zrak.
2. Som studňa lásky, som čistá radosť,
som Priateľ všetkých, Ja som len tvoj.
Som milosť duší, ohnisko viery,
som Synom Boţím, Ja som pokoj. R:...
3. Prichádzaj ku mne, Ja ti dám silu,
príď ku mne ty, čo uţ nevieš ţiť.
Ja ti dám nádej, svetlo ţivota,
dám svoje dlane na kríţ pribiť. R:... (2x)
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1. Kamaráti veľkí, malí, dnes k vám pieseň zaletí
o tom, ţe sme Boţie deti, ţe radosť sa viac nestratí.
2. Tak neváhaj a rýchlo vstaň, ţivot je tak nádherný,
slnko, hviezdy aj mesiac zaspievajú o šťastí.
Celým svetom pieseň letí:
R: Krok sem, krok tam Jeţiš ma miluje.
Napravo a naľavo, nech to kaţdý vie.
Zadupaj, zatlieskaj, radosť v srdci zahorí,
chyťme sa za ruky, len v láske sme jednotní.
3. Prvá, tretia, tóny letia rýchlo, rýchlo do neba,
s Jeţišom sme zjednotení a viac nám uţ netreba.
Celým svetom pieseň letí: R:...
Tak aj ty sa pridaj k nám,
s nami refrén zaspievaj. R:...

Spája nás nádej a láska, (3x)
neváhaj a daj sa k nám.
1. Vedľa teba láska beţí, bez nej ţiť, to radšej neţiť,
vedľa teba láska beţí, 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. Viera tíško z neba prší, potom ţiari z dobrých duší,
kto sa pod odkvapom suší, ten má srdce z čiernych skál.
4. Keď dostaneš do rúk právo, nenechaj sa zahnať davom,
veď máš cieľ za sebou, právo,
tak čo by si sa mal báť.
5.
Cestou k svetlu rany znášaš, únavou do prachu padáš,
cestou k svetlu rany znášaš, však s nádejou si kráľ.
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1.
2.
3.

Chlieb Ti a víno prinášame, prijmi tie dary, prosíme!
Mám prázdne ruky, Pane, ţe skutkom som ich nenaplnil,
Mám ťaţké nohy, Pane, k blíţnemu som sa nepriblíţil.
Mám nemé ústa, Pane, veď súcit svoj som nevyslovil,
mám choré oči, Pane, pred biednym som ich neotvoril.
Mám v srdci bolesť, Pane, že som Ťa v blížnych
neobjavil,
mám veľkú túžbu, Pane, bys’ láskou srdcia nám naplnil/:

1. Môj, môj, môj, môj, Jeţiš je môj,
keď som strápený, aj keď veselý,
môj, môj, môj, môj, Jeţiš je môj, Jeţiš je vţdycky môj.
2. Mám, mám, mám, mám, Jeţiša mám,
s ním som blaţený a v ňom spasený,
mám, mám, mám, mám, Jeţiša mám, Jeţiša vţdycky mám.
3. Sám, sám, sám, sám, s Jeţišom sám,
tak často bývam, keď sa modlievam,
sám, sám, sám, sám, s Jeţišom sám, s Jeţišom často sám.
4. Chcem, chcem, chcem, chcem, Jeţiša
chcem, s ním chcem vţdy chodiť Jeho velebiť,
chcem, chcem, chcem, chcem, Jeţiša chcem,
Jeţiša vţdycky chcem.
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.
1. On pozýva všetkých na svoju hostinu.
On hľadí na srdce, na lásku a vieru.
2. Krv svoju a telo nám dáva za pokrm,
tu stoja bez moci i zmysly i rozum.
3. On chce mať pri stole nás všetkých chudobných,
On štedro nás sýti a robí podobných.
4. On v láske pre šťastie, sám seba rozdáva,
tu pokoj si nájde aj duša boľavá.
5. Buď sláva, ó Pána, za prijímania dar,
ten pokrm nás sýti na cestu uzrieť raj.
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1. V kútiku mojej izby, spievam Ti pieseň chvál.
Prijmi ju môj Pán ako vzácny dar.
Dám Ti ju, Jeţiš, z lásky na oltár.
Ja sa vţdy k Tebe vrúcne modlievam.
R:
JEŢIŠA V SRDCI MAJ, STÁLE LEN JEHO VZÝVAJ,
NÁŠHO PÁNA JEŢIŠA, NECH KAŢDÁ DUŠA ZAPLESÁ:
JEŢIŠ, MY ŤA RADI MÁME, VŠETKO TI DÁVAME,
VEĎ LEN, TY SI NÁŠ NAJMILŠÍ, PRIATEĽ NÁŠ NAJBLIŢŠÍ.
2. Jeţiša vidím v kostole, v bohostánku.
On mi na notách otáča vţdy stránku.
Vzývam Ho, chválim, ako len môţem,
bez neho ja ţiť nikdy, nikdy nemôţem.

128
125

126
1. Ježiš len Teba veľmi ľúbim, Jeţiš, len za Tebou ja túţim.
R: Len Ty si Pán dobrý a ľúbiš ma,
len Tebe, Pane Patrí, sláva, chvála.
2. Jeţiš ja modlím sa ku Tebe, Jeţiš Tvoje meno je sväté.
3. Jeţiš nám všetkým dáva radosť, Jeţiš jej pre kaţdého má dosť.
4. Jeţiš, ja za Tebou vţdy kráčam, Jeţiš, veď Ty si moja spása.

1. Vždy keď vstávam, Ty ma stále biedneho zobúdzaš.
Svojim dychom Ty osvieţiš tieţ moju tvár.
Dobré skutky z lásky Ti dám,
vţdy Ti poviem, mám Ťa rád.
R1: Krásny deň Ty ponúkaš mi, Pane, kaţdý deň.
Chcem radosť všetkým rozdať v tento deň,
byť priateľom v kaţdej chvíli.
Krásny deň Ty ponúkaš mi, Pane, kaţdý deň.
Chcem radosť všetkým rozdať v tento deň,
ţiť, rásť, milovať kaţdý deň.
2. Chválu Ti vzdám za pokrm, čo dávaš nám,
sýtiš ma rád, v Tebe stály zdroj lásky mám.
Chcem vţdy plniť len Tvoju vôľu,
za všetko Ti chválu vzdám.
R2: Krásny deň je veľký dar od Teba, ja to viem.
Chcem ďakovať Ti, Pane kaţdý deň
za lásky dar, Tebe, Pane.
Krásny deň je veľký dar od Teba, ja to viem.
Chcem ďakovať Ti, Pane kaţdý deň,
ţe ja vôbec som, ďakujem.

/:Zlož svoju starosť na Pána,
zloţ svoju starosť na Pána a On sa uţ postará.:/ (2x)
/:Nebudem sa báť, lebo Ty si so mnou.
Nebudem sa báť, Pane môj.:/
/:Ani brat môj, ani sestra, ale Pane ja,
musím viacej modliť sa.:/
/:Áno ja, áno Pane ja, musím viacej
modliť sa.:/
2.
/:Ani brat môj, ani sestra, ale Pane ja,
musím viacej odpúšťať.:/
/:Áno ja, áno Pane ja, musím viacej
odpúšťať.:/
3. /:Ani brat môj, ani sestra, ale Pane ja,
musím viacej milovať.:/
/:Áno ja, áno Pane ja, musím viacej
milovať.:/
4. /:Ani brat môj, ani sestra, ale Pane ja,
musím väčšiu vieru mať.:/
/:Áno ja, áno Pane ja, musím väčšiu
vieru mať.:/
1.

1. /:Velebiť Ťa budem, Pane,
Hospodin a Kráľ môj.
Chváliť Teba, Boha,
Spasiteľa môjho.:/
2. Ďakovať Ti budem ...
3. K Tebe volať budem ...
/:Svetlo viery rozsvieť sa,
naplň zem i nebesá.:/ (2x)
1. Veriť Pane v Tvoje slovo,
znamená ţiť v svete novom.
Celý vesmír k Tebe ide,
k Boţej sláve na úsvite. R:...
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1. Chlieb, ktorý sa premieňa v Pánovo
telo z mnohých zrniek pšeničných pochádza.
Víno, čo sa krvou Jeţišovou stalo
z mnohých kvapiek hroznových sa zlialo.
R: /:Jak ten chlieb čo spojil 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 prísť uţ nedokáţu.
A nech zjednotenia div sa stane,
vrúcne prosme vyslyš prosbu našu.
Kto ťa má rád?
D: Boh má ťa rád!
Čo ti ponúka?
D: Dáva nádej ţiť.
1. Boh má ťa rád, vţdy dáva nádej ţiť,
ty máš svoju tvár, daj mu je bez pretvárky,
stále má ťa rád, veď vlastný ţivot, vlastný za teba
dal.
R: Má nás rád, otvára svoje dlane
k Nemu príď len a svoje srdce otvor mu
vojde dnu.
2. On volá nás, tie deti zblúdené,
čo nevedia Ho nájsť a blúdia vo tme samé,
deti neverné, deti zblúdené,
čo chodia v tmách a nechcú nájsť,
tú lásku večných krás.
Má nás rád, otvára svoje dlane, k nemu príď len.
Otvor mu srdce dokorán, a má šancu prísť aj k nám.

1.Tak už vstaň, dnes volá ťa Pán On má s Tebou plán
prišiel ťa zachrániť Pastier sám,
Keď sa jeho ovca stratí,
On nechá všetky, kým sa s ňou nevráti.
R: Ja som dobrý Pastier, hovorí Pán, ja za moje ovce
ţivot dám. A naozaj dal, neváhal,
vyplnil ţelanie Otca, ktorý miluje nás.
2. Dnes uţ viem, ţe príde deň,
keď sa všetko pominie, len Boţia láska zostane.
A ak je v Tebe, nemusíš sa báť,
Tvoju nádej naplní svojím príchodom Pán.
1. Cestou s nami, / kráčaj Pane, /
my nechceme / na mieste stáť, /
keď zblúdime, / podaj ruku, /
keď padneme, / pomôţ vstať.
R: A do svetla, / svojho voveď, / voveď nás.
2. Vezmi smútok, / daj nám radosť, /
Zoslabnutým / dodaj síl. /
Chceme iným / dnes pomáhať, /
ťarchu kríţa / chceme si niesť.
3. Dňom bez teba / chýba nádej, /
zavládla v nás pustá tma, /
v srdciach našich / zapáľ plameň, /
v ktorom zhorí / smútok a ţiaľ.
4. Uţ ideme / z tohto miesta /
plní Teba / Pane náš,/
uţ ideme / svet nás čaká /
čaká od nás / svedectvá.
R: /:Stvor vo mne srdce čisté, ó Boţe môj
a priameho ducha obnov mi.:/
Sólo: Nevyháňaj ma preč od tváre Tvojej.
ducha mi svojho neodnímaj
a radosť mi vráť zo záchrany mojej
a priameho ducha obnov mi.
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1. Pokiaľ chceš byť jedným z nás,
hľadaj ţiarivé svetlo, svetlo.
Ono bliká v mrákavách,
tak ho skúsme spolu nájsť.
R:
/:Chceme zapáliť Tvoje svetlo,
chceme zapáliť Teba v nás,
Pane daruj nám Svoje svetlo,
nech nám svieti a chráni nás.:/
2. Zohrieva kaţdého z nás,
dáva nám svoje teplo, teplo.
Ukazuje cestu nám, deťom svetla Jeţiš sám. R:...
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Sme tu z rôznych strán, spája nás večný Pán,
kaţdý spieva rád, smiech je náš kamarát.
Radosť v kaţdom z nás tú veľkú silu má.
Celý svet nech pozná, ţe Jeţiš ţije v nás,
má nás tak rád.
R:
Boţia láska vo všetkých nás
piesňou srdcia nech spája nám,
nestoj v kúte, pridaj sa k nám,
všetkým nám tu môţe byť fajn.
Základ je tu Pán, ten kaţdý dar dal nám,
rozhodnúť sa musíš sám, čo s ním vykonáš,
či ho v biednych radovánkach sveta utratíš,
či snáď sa s druhým podelíš a radosť spôsobíš,
a tak ho povzbudíš.
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Už som nové stvorenie, uţ niet viac odsúdenie,
Boh mi dal milosť pred Ním stáť.
Srdce mi preteká, môj lásky cit sa vzmáha,
Boh mi dal milosť pred Ním stáť.
Preto vţdy chválim Ťa, áno vţdy chválim Ťa,
preto vţdy spievam všetko v Tebe mám.
Radosť, ktorá nekončí, radosťou duch môj svedčí.
Boh mi dal milosť, pred Ním stáť.

R: Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Glória, Glória, in excelsis Deo, in excelsis Deo.
1. Chválime Ťa, velebíme Ťa, klaniame sa Ti,
oslavujeme Ťa. Vzdávame Ti vďaky,
lebo veľká je sláva Tvoja.
Pane Boţe, Kráľ nebeský,
Boh Otec všemohúci.
2. Pane Jeţišu Kriste, Ty jednorodený Syn,
Pán a Boh, Baránok Boţí Syn Otca.
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.
Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán.
Len Ty si Najvyšší, Jeţišu Kriste,
s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen.
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/:Boh je vždy v nás, aj keď ho však nezbadáš,
tvojou úlohou je v blíţnych, v blíţnych ho nachádzať.:/
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1. Aj keď nám svieti slniečko, mňa trápi duša moja,
špinavá je od hriechov, kto čistotu jej dá,
kto pomocnú mi ruku dá, kto z vás mi radosť vráti,
na koho sa mám obrátiť, kde hľadať Boha mám. R:...
2. Či v kvietku na lúke ja môţem tieţ svojho Boha nájsť,
a v slniečku čo hreje nás, keď páli, štípe mráz,
a v ľuďoch, ktorých stretávam, snáď dá sa Boh tieţ nájsť,
tu pýtam sa vás, povedzte mi, kde ukrytý je Pán.
3. Vo všetkých ľuďoch Boha nájsť je náš cieľ Kristom daný,
tak skúsme všetci spoločne ísť hľadať cieľ stratený,
len s láskou môţeš Boha nájsť, keď si odhodlaný,
a s úsmevom ho všetkým dávaj, ak ho sám objavíš. R1:...
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1. Neuveď nás do pokušenia, no ochraňuj nás od
zlého. Pane, zlé ešte nie je pre nás, ó nenáhli nás do neho.
2. Tá chvíľa, keď sa deti menia, neprišla ešte
medzi nás. Neuveď nás do pokušenia, Pane, my ešte máme čas.
3. Je ešte mnoho, mnoho vecí, ktoré my deti
nevieme. Svoj teplý chlebík v Boţej peci, si na zlé časy pečieme.
4. A naše bdenia, naše snenia, ţivia sa v Tvojej
pahrebe. Neuveď nás do pokušenia, veď nám je dobre pri Tebe.
Nechaj nám našu radosť, smiech. A dušu čistú ako sneh.
„Anjeličku, môj strážničku, sadnime si na lavičku.
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Uţ ťa asi krídla bolia. Lietaš so mnou dookola,
stráţiš si ma, chrániš si ma ...“ Deti stráţiť to je drina.
Boţie klbká nepokoja, neposedia a nepostoja,
robia ako radosť káţe, premôţu ňou všetky stráţe.
„Anjeličku múdry, biely, uţ ti krídla oťaţeli.
Sadnime si na lavičku, zloţ si ruky pod hlavičku, pospi si!
A na tú chvíľu, kým mi sníček vráti silu,
kto to vezme? Pán Boh z neba. Bude stráţiť mňa i teba.“

R2:
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/:Boh je vţdy v nás, aj keď ho však nezbadáš,
svojou láskou ho musíš svetu,
svetu ho ukázať.:/
1. /:Hossana, Hossana, Hossana na výsostiach.:/
/:Vyvyšujeme Ťa, Jeţiš vzývame Ťa,
česť a slávu Ti vzdávame,
Hossana na výsostiach!:/
2. /:Sláva, sláva, sláva Kráľovi kráľov.:/
/:Vyvyšujeme Ťa, Jeţiš vzývame Ťa,
česť a slávu Ti vzdávame,
Hossana na výsostiach!:/
/:Volám každý deň i noc.
Príď mi, Pane, na pomoc!:/
V mojom súţení, v mojom trápení,
v mojom padaní, v mojom vstávaní.
/:Príď mi, Pane, na pomoc!:/ (4x)

1. Zasadíš semienko, tak ti začne rásť,
no ak sa oň nestaráš, úrody sa nedočkáš.
A keď príde bábätko, aj ono túţi rásť,
mať hračky, ocka a mamu,
bez lásky je však sám.
R1: /:Kaţdý má právo na ţivot v láske,
kaţdý má právo z chuti sa smiať,
nebyť tu sám, mať mamu a ocka,
kaţdý má právo mať rád,:/ mať rád.
2. Som dieťa, ktoré túţi, aby celý svet
bol tak krásny a šťastný, jak slnečný deň.
A úsmev z kaţdej tváre ţiaril navôkol.
A v kaţdej chvíli cítiť blízkosť priateľov,
ktorých dal mi Pán. R1:... (1x)
R2: /:Aj ja mám právo na ţivot v láske,
aj ja mám právo z chuti sa smiať,
nebyť tu sám, mať mamu a ocka,
aj ja mám právo mať rád,:/ niekoho mať rád.

1.

Naplň ma milosťou nekonečnou,
lásku šíriť chcem, Pane môj.
Naplň ma milosťou nekonečnou,
lásku šíriť budem, Pane môj.

147

150

151

148

R: Spievaj Pánu, spievaj Pánu,
spievaj radostne mu kaţdý deň,
spievaj Pánu, spievaj Pánu,
spievaj vďačne kaţdý deň.
2. ...pokojom...
3. ...radosťou...
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/:Milovať budeš Pána svojho Boha, z celého srdca,
z celej duše, z celej mysle, z celej sily.:/
/:A svojho blíţneho ako seba samého,
vraví nám Pán na cestu ţivota večného.:/
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Žiť, žiť, pre lásku žiť,
úsmev rozdávať, šťastie rozdávať.
Ţiť, ţiť pre lásku ţiť,
ona jediná, je toho hodná.
1. Jeţiš moja láska jediná, tým sa moja pieseň
začína. Teba Pane chcem vţdy milovať
Tvoju lásku ľuďom rozdávať.
2.
Vtedy keď ma môj bôľ premáha, tak mi moja
Láska pomáha, hlavu zdvihnúť, ďalej kráčať vpred,
tam je môj cieľ, inej cesty niet.
3. Hoc ţivota chudobný sa ti zdá, ona je v ňom,
v tebe prebýva. To poklad veľký máš len ho chráň,
svoje šťastie môţeš stavať naň.
1. Pán, zastavil sa na brehu,
hľadal ľudí, ochotných ísť za ním
a loviť srdcia slov Boţích pravdou.
R: Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel,
Tvoje ústa vyriekli moje meno,
svoju loďku, zanechal som na brehu,
spolu s Tebou, nový chcem začať lov.
2. Pane, úbohým som človekom,
mojím venom sú ruky ochotné,
pracovať s Tebou i čisté srdce.
3. Pane, Ty chceš mať moje dlane,
môjho srdca mladistvý zápal,
samotu duše i kvapky potu.
4. Pane, ideme spolu s Tebou,
loviť srdcia na moriach ľudských,
do siete pravdy, ţivota, lásky
Prežívam radosť, radosť v srdci svojom,
/:v srdci svojom:/ Preţívam radosť,
radosť v srdci svojom, v srdci svojom ju mám.
/:Som taký šťastný, tak veľmi šťastný,
ţe Jeţiša uţ v srdci svojom mám:/
Preţívam lásku, pokoj, vieru...
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1. Je dnes taký zvláštne krásny deň,
ktorý zmení všetko na dobré
a naše úmysly, trochu rozjasní,
skúsme sa zamyslieť o šťastí.
Šťastie to je úsmev na tvári,
šťastie je byť tu pri oltári,
tak blízko pri Mamke, ktorá poteší,
s Máriou je ţivot najlepší.
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1. Je zátišie v našej zemi, kde sa radi vraciame,
kde kraľuje láskavá tvár, na nej vidno slzy dve.
Zrak má smutný, ustaraný, akoby nás prosila
a do materskej ochrany volala.
R:
Madona, svätá Madona,

chcem Tvojím dieťaťom byť.
Ó, dovoľ, svätá Madona,
v náručie Tvoje sa skryť.
2. V jej náručí nájdeš pokoj a ochráni ťa od zla,
veď pre všetky svoje deti Matka srdce milé má.
Ochráni ťa, keď jej s láskou srdce svoje venuješ
a zaspievaš jej s radosťou pieseň tieţ.
3. Všade vládne dnes nepokoj, kam sa človek ukryť má,
kam sa vrátiť, ak nie k Matke, ktorá do sŕdc pokoj
dá. Prosíme Ťa, svätá Matka, zhliadni na svoje deti
a vypočuj, keď spievame prosiac Ťa.

R: Stále medzi nami, ţije Mária,

stále medzi nami, Mamka Mária.
2. Všetko je z lásky a pre lásku,
všetko to nám dáva otázku,
ţe prečo je človek, taký strašne zlý,
skúsme sa zamyslieť, čo robí.
Hľadá šťastie, ktoré nenájde,
preto, lebo šťastie nerastie,
on musí pochopiť, ţe s Máriou ţiť,
to je tváre druhých rozjasniť.
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Mária, Mária, Mária, celého sveta Kráľovná,
Mária, Mária, Mária, prijmi nás do svojho lona.
Mária, Mária, Mária, náš národ Ťa opäť vzýva,
Mária, Mária, Mária, prijmi nás do svojho lona.

3. Skúsme sa častejšie pomodliť,
skúsme neţné teplo pocítiť,
ktoré zavanie v našich srdiečkach,
a z duší nám odoţenie strach.
Zoberme si ľudia vedomie,
pozrime čo robí svedomie,
uţ nikdy nechceme zlo a nenávisť
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1. Keď kľačím pred Tebou, v srdci svojom radosť mám.
Ó, Mária, Pani naša, svieť mi na ceste v tmách.
R: /:Ave Maria, gracia plena,
Dominus tecum benedictatum.:/
2. Pani naša dobrá, Ty vieš ako ťaţí ţiaľ,
horké slzy, ľudský nevďak, svieť mi na ceste v tmách.

1. Bohom zvolená, Matka prečistá,
od vekov stvorená, Matka Kristova.
2. Bez hriechu počatá, od vekov vţdy ctená,
Panna prekrásna, Matka spanilá.
3.
Hľadíš tu na nás, zdobíš oltáre,
nebeská Panna, prekrásnej tváre
4. Si v našom chráme i tu pred nami,
túţiš po srdciach, chceš byť vţdy s nami.

1. Raz, dva, raz, dva, tri – v Pánovi mám sestry.
Štyri, päť a šesť – dnes chceme lásku niesť.
Sedem a osem – dnes máme krásny deň.
Aleluja, Pán nás volá.
2. A, be, ce, de, e –
kto k Nemu dnes príde,
ef, ge, ha, cha, i – Jeţiš ho uzdraví.
Je, ka, el, em, en – Jeţiš ma ľúbi, viem.
Aleluja, Pán nás volá.
3. Do, re, do, re, mi – Pán Jeţiš je s nami.
Fa, sol, fa, sol, la – všetkých nás dnes volá.
La, si, la, si, do – v nebi máme miesto.
Aleluja, Pán nás volá.
1. Zvonky, poľné ľalie, to sú kvietky Márie,
dávam jej ich aj ja na oltár.
Včielky na ne sadajú, Márii česť vzdávajú.
Aj ja chcem jej ďakovať.
R: Preto aj my spievajme, s Máriou sa radujme,
ţe tie kvety získajú duše neverné.
Ona nás vţdy vedie tmou, pod jej stálou ochranou,
nemusíš sa nikdy báť, veď s ňou strach prekonávaš.
S: Tak sa ku nej znova vráť.
2. Keď nadíde tmavá noc, volám: „Príď mi na pomoc!“,
vţdy Ťa čakám s veľkou vrúcnosťou.
Pán Jeţiš mi pomáha, hriech, to je tá výstraha,
ktorá značí, jej sa musíš báť.
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1. Prosíme načri nám v pokladnici, Boţích milostí, Mária.
Sme tu na zemi, len výletníci, dlaň sa ti štedrá k nám otvára.
R: Ó, Mária, Ty Matka milá, nikdy si ľudí neopustila.
My túţbu máme vo večnej sláve, Jeţiša v láske oslavovať.
2. Volíme si vţdy za veliteľku, nepoškvrnenú Máriu.
Ľuďom dal šancu v nej náš Boh veľkú, šťastný kto zvolí si práve
ju.
3. Preţívať mocne reč Jeţišovu chceme v mlčaní Márie.
Ľuďom dal svetlo a nádej novú, to pre nás heslom nech stále je.
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Mária má sviatok veľký, musíme byť ako včielky, dobrý skutok poteší
a my buďme ticho chvíľu, srdiečka jej odovzdajme, pesničku jej
zaspievajme, aby našu mamku milú zdobil úsmev v túto chvíľu.
1. Pozri Katka na nebo, plné kvetov skvie sa, ani moje srdiečko,
šťastím, láskou plesá, Mária má sviatok vraj, všade sa to šušká,
aký darček jej mám dať, pomôţ moja druţka. Spievaj pieseň chvál,
Matku našu chváľ, kvietky s láskou jej stále predkladaj
2. Darčekom snáď najväčším, bude pre ňu láska, ktorú vidí
v detičkách ba aj v starých vráskach, preto všetci spievajme, na jej
česť a chválu, poďme rýchlo za mamkou, na veľkú oslavu. Ja uţ
darček dám, veľký darček mám, ja jej ako svet, veľkú pusu dám.

1. Keby som bol vtáčkom so strieborným hláskom,
spieval by som pre Teba jedinú.
Najkrajšie piesne, môjho srdca tiesne
zneli by pre Pannu Máriu.
R: PRE MÁRIU, BOŢIU MATKU,
ŢITIA MÔJHO NÁDEJ SLADKÚ,
KEBY SOM BOL VTÁČKOM,
SPIEVAL BY SOM LEN PRE MÁRIU.
AVE, AVE, AVE MÁRIA, AVE, AVE, AVE.
2. Keby som bol slnkom so zlatými lúčmi,
svietil by som pre Teba jedinú.
Strhol by som z neba hviezdičky pre Teba,
by ti hlávku venčili nevinnú.
3. Keby som bol kvietkom z voňavého hája,
kvitol by som pre Teba jedinú.
Zvädnúť na oltári s úsmevom na tvári,
chcel by som len pre Pannu Máriu.
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1. Vždy je s nami tá, čo viem, ţe ľúbi, moje srdce, ruky, moju
tvár. Vţdy je blízko tá, čo viem, ţe chráni, kaţdý úsmev, čo mi
ţivot dal.
R: Ty nás vítaš v chráme plnom lásky, na tom tvojom tichom
nádvorí, čakáme ťa kaţdú chvíľu, prosíme ťa daj nám silu,
Mária, Ty naša Kráľovná, 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
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/: Ak sa milujeme navzájom,
Boh je v nás, Boh je v nás! :/
/: A Jeho Láska v nás dosahuje dokonalosť. :/
2.
Ak si odpustíme navzájom…
3.
Ak sa usmejeme navzájom…
1. Ak sa potešíme navzájom…

Krásny údel, máme dnes, kráčať ránom s Pánom ciest,
krásny údel pred očami rásť,
k výškam Pána kaţdú chvíľu zas.
1. Keď sa podarí, čo sa zdariť má, keď rozkvitne kvietok
z púčika, keď sa podarí, čo sa zdariť má, bude viacej
krásy zo sveta, Keď sa podarí, čo sa zdariť má, keď je
slnko ţiariace zlato, keď sa podarí, čo sa zdariť má,
podarí sa s Kristom Jeţišom.
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Pristúpme chváľme Ho, to je Syn Boţí a lásky dar,
On ţivot svoj dal rád nám, zamiloval si nás.
Nech zvučí pieseň chvál, ako obetu Ti skladáme,
tú radosť nemôţe dať nik, ktorú Ty dávaš nám.
R: /: Pristúpme chváľme Ho, slávme Ho,
On je Kráľov Kráľ, piesňou chvály zvelebujme Ho:/
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1. Tebe Patrí chvála a sláva,
pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno:/
R: /:Lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám,
nikto nie je ako Ty, nikto nie je ako Ty:/
2. /:Spievame Ti s láskou a úctou,
máme srdcia plné vďaky, zato ţe sme tvoje deti:/
3. /:Chceme Ti vţdy slúţiť a hlásať,
ţe si nám dal svojho Syna, ktorý naše hriechy sníma:/
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/:Za mrakmi je moje milované Slnko:/
Cez tie najčernejšie tmy, zdá sa ti ţe kráčaš sám a márne.
Nebo viery zahalíš, mrakmi smútku, beznádeje, rázne.
Novú nádej Boh ti dá, srdce rozjasní a slávu dá ti,
ţe nemá rád – to sa ti zdá, on je to Slnko,
cez mraky svieti, v beznádeji volá „mám ťa rád“
/:Za mrakmi je moje milované Slnko:/
/:Slnko je v nás:/
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1. Postavme dnes všetci Boţí dom,
aby Pán Jeţiš prebýval v ňom.
Otvorme spolu svoje srdcia
a Pán nám otvorí nebesia.
R:
Vytváraj a stavaj Boţí dom (3x)
v nás (všetkých nás).
Pán Jeţiš darúva vieru v ňom,
Pán Jeţiš darúva nádej v ňom,
Pán Jeţiš darúva lásku v ňom, nám (všetkým nám).
2. Duch Boţí napĺňa milosťou
kaţdého, kto príde s radosťou.
Kostol premieňa sa v Boţí dom,
ak sú otvorené srdcia v ňom. R:...
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1. Nečakaj na svoj deň, na svoj veľký čin
kaţdá chvíľa sa Ti ponúka.
Lásku Krista prinášaj bratom, sestrám svojím,
nech slnko svieti, kde si Ty.
R: Nech slnko svieti, kde si ty, nech slnko svieti, kde si ty,
nech oţiari celú zem a všetko zlé nech v dobré zmení,
nech slnko svieti, kde si ty.
2. Nie si sám, je tu Pán On je prítomný,
na cestách nás verne sprevádza.
Ruka v ruke choď s ním ďalej odolávaj tmám,
nech slnko svieti, kde si Ty.
3. Staň sa soľou, staň sa kvasom chleba
nového, po ktorom toľko túţi náš svet.
Staň sa sviecou, ktorá svetlom Boţím ţiariť smie,
nech slnko svieti kde si Ty.
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1. Ježišu môj, drahý milý, zachyť šepot mokách slov.
/:Doţič, aby dlho ţili, ţehnaj mojich rodičov.:/
2. Ţehnaj moje sestry, bratov, veď nás všetkých do neba,
/:obdarţe nás vierou svätou, neodlúč nás od seba:/
3. Jeţišu môj, drahý milý, ţehnaj mojim najbliţším,
/:daj, aby sa radi mali, aby z cesty nezišli:/
4. Jeţišu môj, drahý milý, mojich starkých opatruj,
/:nech sú spolu pri našom stole, vţdy nás všetkých ochraňuj:/
5. Jeţišu môj, drahý milý, našich kňazov posilňuj,
/:v pevnej viere a modlitbe, k sebe si ich priťahuj:/
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2. Príď Duchu, prenikni nás, príď Duchu zastav sa pri nás,
príď Duchu, vloţ ţivot do nás, poznať daj sa nám.
3. Príď Ty Duch, Duch svätosti, príď Ty Duch, Duch
múdrosti, príď Ty Duch, Duch lásky, poznať daj sa nám.
4. Príď Duchu a zjednoť nás, príď Duchu a naplň nás, príď
Duchu a obnov nás, poznať daj sa nám.

174
Príď už, príď Duchu Stvoriteľu, Duchu zmierenia!
Príď uţ a premeň ľudstvo celé v nové stvorenia!
®: Duchu Svätý svojou mocou v Láske obnov nás!
Nenechaj nás kráčať nocou, osvieť rozum náš!
2. Prebuď nás svojim dychom svätým, zažeň temnotu!
Navráť zblúdilých, uzdrav hluchých, žehnaj životu!
3. Prebuď svedomie otupených, zbližuj národy!
Zavej a priveď zotročených v ríšu slobody.
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1. Duch svätý, Ty náš pomocník, Duch svätý duše otváraš.
Duch svätý, ţiariš ako nik, oheň lásky, v nás rozháraš.
R. Duch svätý, Duch svätý príď, Duch svätý, Duch svätý príď.
2. Duch svätý, Ty stánok Boţí, byť s Tebou vţdy nám osoţí,
Duch svätý, daruj múdrosť nám, prosíme ťa, veď nás k výšinám.
3. Duch svätý, buď nám nablízku a v nečase vţdy nám jasne svieť.
Duch svätý, náplň ţivotná, cestou pravdy ľud svoj verný veď.
4. Duch svätý, svetlo v našich tmách, Duch svätý vţdy nám
pomáhaš, Duch svätý, v cestách ţivotných ukáţeš nám
prístav bezpečný.

Pred Tvojím oltárom, stojím Pane
moje srdce je otvorené.
Chcem Ťa prijať a byť akým chceš Ty,
túţim byť svätý.
/: Príď Jeţišu, Ty si tým svetlom,
ktoré nikdy nezapadá.
Len s Tebou Pane, chcem kráčať svetom
nech Tvoj lúč lásky, zaháňa strach, tmy
a cezo mňa ţiariš Ty sám:/
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Príď, Svätý Duch, vojdi do nás!
Príď Svätý Duch, plápolaj v nás!
Príď Svätý Duch, oţivuj nás, Duchu Svätý príď!

175
Slnko Kristovej Lásky nech oţiari nás!
Oheň Svätého Ducha nech zapáli nás!
Nech netlejeme len, nech nezhasína deň,
deň, v ktorom sa Jeho milosť oslavovať má!

176

177

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

/: Ježiš, Ty si skalou, ://: Ty si mojím spasením!
/: V teba dúfam, ://: mojím štítom si!:/
/: A – le – lu – ja, mojim štítom si! :/
2.
/: Ježiš, ty si Pánom ://: nikdy ma neopustíš! :/
/: Ty si verný, ://:dôverujem Ti! ://: Aleluja, dôverujem Ti! :/

1. Ježiš nám povedal, ţe by rád pozor dal
na všetky cestičky, cestičky dozeral.
Všetkých nás miluje, stále ochraňuje,
túţi aj po tebe, po tebe, neboj sa.
R: On ťa dvíha, keď padáš. On počuje keď voláš.
On ťa stále sprevádza, /:kaţdú chvíľu:/, /:kaţdý deň,:/
len mu povedz, tvoj byť chcem.
2. Neboj sa maličký, Boh má rád detičky.
On pozná moje sny, tvoje sny tajomné.
Povedz mu v modlitbách
všetko, čo ukrývaš,
veď On je Otecko, Otecko dobrý náš.
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1. Otvárajte brány hradieb kamenných,
otvárajte brány v srdciach zamknutých,
otvárajte, aby mohol prísť.
Zhoďte ťarchu všetkých svojich starostí,
pripravujte cestu Pánu v radosti,
pripravujte cestu, aby mohol prísť k nám slávy Kráľ.
R: To kvôli Kráľu, Kráľu, priprav kaţdý cestu Pánovi.
To kvôli Kráľu, Kráľu, naprav aj Ty cestu,
cestu krivú cestu zlú.
2. Pozdvihnite svoje srdcia znavené,
posilnite nohy sily zbavené,
otvárajte, aby mohol prísť.
Nie je doba k spánku, je čas nabrať síl,
končí sa uţ noc a deň sa priblíţil,
pripravujte cestu, aby mohol prísť k nám slávy Kráľ.
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Radujme sa, príde raz Pán, večnú spásu prinesie nám,
Jemu sláva, veď je náš Kráľ, zaspievajme Mu pieseň chvál!
1. Teš sa pláň, tieţ zaplesaj zem, radosťou sa dnes zaodej,
Veď s nami je Boh a Jeho Láska, viera, nádej!
2. Otvoria sa uši hluchým, roztvoria sa oči slepým,
keď zavolá Pán a povie: „Spásu, slávu dám vám!“
3. Zajasajme, Raj nás čaká, v Nebi sú aj naše mená.
Tak ohlasujme ten slávny príchod nášho Pána!

Žalm 150
1. Chváľte Pána v svätyni Jeho,
chváľte Ho vo vznešenej oblohe Jeho,
chváľte Ho pre významné počiny Jeho,
chváľte Ho pre veľkú vznešenosť Jeho.
2. Chváľte Ho zvukom trúb,
chváľte Ho ţaltárom a citarou,
chváľte Ho pri bubne a pri tanci,
chváľte Ho strunami a organom.
3. Chváľte Ho na cimbaloch cvendžiacich,
chváľte Ho na cimbaloch hučiacich,
všetko čo dýcha nech chváli Pána,
všetko čo dýcha nech chváli Pána.
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1. /:Božia radosť jak rieka,
Boţia radosť jak rieka,
Boţia radosť napĺňa mi dušu.:/
2.
3.
4.
5.
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Boţí pokoj jak rieka ...
Boţia láska jak rieka ...
Boţia milosť jak rieka ...
Boţia radosť jak rieka ...
/:Otvorme si srdcia, otvorme ich zvnútra,
aby mohol vstúpiť do nich Kristus Pán:/
Otvárajme Pánovi, otvárajme dokorán.
otvárajme s radosťou, bratom a sestrám.

Radujte sa bratia, sestry, príde Pán, príde Pán, príde Pán.
Radujte sa bratia, sestry, príde Pán, uţ skoro príde Pán.
1. Odloţte strach a starosť, veď nikto nie je sám,
v modlitbe prosme Pána Boha, ďakujme mu tam.
2. V dobrote ţitia neste, kríţ a trápenie,
veď Boţia milosť naplní vás, Pán vás povedie.
3. Nech Boţia láska nesie vás, srdce vám naplní,
a pokoj Boţí poteší vás, srdce zahojí.

1. Je pravda to, čo vravia o Tebe,
ţe si ţil 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 kríţi?
Môj Pane aj to, ţe si zvíťazil,
je to moţné, ţe si tak učinil?
Zmiluj sa nado mnou Pane, ukáţ kadiaľ kráčať mám,
Veď vidíš aký som hriešny, ako často padám.
Ty si pre mňa neváhal mrieť, znášať hanbu, potupu
Ďakujem zato, ţe ťa mám, ţe mi podávaš ruku.
1. Odpusť mi, keď zabúdam na Teba,
keď sa vzďaľujem z cesty pravej
nechcem viac blúdiť sám a v tmách,
prijmi ma do náručia v láske svojej.
2. Si Kráľ a ja hrdý, ţe som Tvojím,
veď poloţil si svoj ţivot za mňa
kto môţe mať väčšiu lásku,
akú máš Ty, akou Ty miluješ ma?!
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Až na kríž šiel Pán Jeţiš z lásky k nám ten kríţ je našou nádejou.
Aţ na kríţ ja pôjdem z lásky k vám, ten kríţ je ţitia premenou.
1. Bolesť, smútok to ja dobre znám, často bývam opustený sám.
Ty to Pane, všetko dobre vieš, a preto mi svoj kríţ ponúkaš.
2. Pane čakám, ţe mi silu dáš, hovoríš však: silu v kríţi máš.
Veď len kríţom ţivot naplníš, a preto ti ponúkam svoj kríţ.
3. Veď len preto Ty si zmŕtvych vstal, ţe si vopred kríţ na seba
vzal. Ţivot večný len tak uvidím, a preto mi ponúkaš svoj kríţ.

189
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Pán je moja pomoc a môj ochranca, v neho dúfa moje srdce,
On je sila svojho ľudu, útočište spásy, zaplesalo moje srdce,
a zato mu ďakujem!
1. Pane, k Tebe volám, nebuď mlčanlivý,
aby som nezblúdil a mal ţivot nový.
2. Úpenlivú prosbu moju vypočuj,
nezaobchádzaj mnou, ako s hriešnikom.
3. Nech nie som ako tí, čo vravia o pokoji,
páchajú zlo majú srdce plné zloby.
4. Ty pozeráš na skutky, čo robia ruky moje
som tak často nevšímavý na diela Tvoje.
5. Spas svoj ľud Pane a poţehnávaj nás
Spravuj nás a dvíhaj k nebesám náš hlas.

/: Viem to – Jeţiš miluje ma:/ 3x
viem to, viem to, Jeţiš miluje ma,
viem to, viem to, Jeţiš miluje ma.
2. Viem to – On je Bohom mojím...
3. Viem to – prišiel medzi nás...
4. Viem to – obetu priniesol...
5. Viem to – trpel muky kríţa...
6. Viem to – na kríţi zomieral...
7. Viem to – spasil všetkých ľudí...
8. Viem to – jemu patrí chvála...

1. Odpusť, ţe dnes tak ako včera som tebe vernosť sľuboval,
/:odpusť, ţe z rána do večera som Teba skutkom zradzoval.:/
2. Odpusť, ţe som zas sklamal brata, ktorý radu potreboval,
/:odpusť, ţe som sa díval zhora, na toho, čo sa podkýňal.:/
3. Odpusť, ţe nad hnevom do noci, nechal som slnko
zapadnúť,
/:odpusť, ţe som zas bez pomoci slepého nechal upadnúť.:/
4. Odpusť mi Pane zase znova, odpusť zranený lásky plán,
/:odpusť všetky zbytočné slová, odpusť, veď milosrdný si Pán.:/
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On je môj Pán, Jemu chválu vzdávam,
preňho čas mám, s ním sa rád rozprávam.
On vţdy so mnou chodieva, pred búrkou ma ukrýva,
strach mi z duše zaháňa, On je moja silná ochrana!
Ježiš pre mňa poníţený bol Jeţiš pre mňa kríţ niesol,
zmiluj sa Pane nado mnou, zmiluj sa nado mnou.

Kríž je znakom spásy, kríţ ten drevený,
193
Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás.
1. Sám si Pane, znášal ťarchu našich vín, sám si sa oddával
z lásky pod svoj kríţ.
2. Pozri, Pane, hľa tu, na mňa úbohého, pomôţ znášať ťarchu
kríţa tak ťaţkého.
3. Chcem aj ja niesť svoj kríţ, ťarchu svojich vín, Krista vţdy
nasledovať, chcem byť stále s ním.
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 ţiaľ v onú noc, keď sám sa ujal biedy,
ten dar láskavý: On sám nám viny zmyl.
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 hlas znovenia On sám nám do srdca dal.
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197/:Bol si tam, keď bol umučený Pán:/ Nezabudni v ťaţkej chvíli,
ţe ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umučený Pán.
1. ... keď bol odsúdený Pán...
2. ... keď kríţ na plecia vzal Pán...
3. ... keď prvý krát padol Pán...
4. ... keď sa s Matkou stretol Pán...
5. ... keď mu Šimon pomáhal...
6. ... keď do šatky vtlačil tvár...
7. ... keď padol pod ťarchou rán...
8. ... keď ţeny napomínal...
9. ... keď tretí raz padol v prach...
10. ... keď mu strhávali šat...
11. ... keď ho hriech náš pribíjal...
12. ... keď na kríţi skonal Pán...
13. ... keď z kríţa bol sňatý Pán...
14. ... keď bol pochovaný Pán...
15. ... keď trpel pod ťarchou rán....
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1. Bez Teba žiť je neustále blúdiť,
bez Teba ţiť je konať bludnú púť.
/:Bez Teba ţiť je nedokázať ľúbiť,
na pravú cestu k Tebe zabudnúť.:/
2. Bez Teba ţiť, to nie je ţivot pravý,
bez Teba ţiť, je mať len seba rád.
/:Bez Teba ţiť, to je ako sa vraví,
len zo slov planých stavať vzdušný hrad.:/
3. Chcem s Tebou ţiť a navţdy zostať
s Tebou, Chcem s tebou ţiť, byť večne iba Tvoj,
/:Chcem s Tebou ţiť raz uzrieť Tvoje nebo,
do svojich rúk ma ukry, Pane môj.:/
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Ľúbim ťa Ježiš môj a veľmi mi je ľúto,
ak som Ti ublíţil, odpusť vinu túto.
Úprimne ľutujem, lásku Ti sľubujem. Amen.
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Prázdno je, Bože, chýbaš nám, prázdny je priestor tu i tam,
prázdna je Jeho veleba, bez Teba, Boţe, bez Teba.
1. Prázdno je slze vo víčku, prázdno je uhľom v ohníčku,
prázdno je detstvu, starobe, prázdno je tráve na hrobe.
Chýba do nej Tvoj tichý kríţ a ľudská duša ako myš
dieročku hľadá do chleba, tak je jej smutno bez Teba.
2. Pomysli, Boţe, pomysli, to nie Ty, my sme odišli.
Ale my znova prídeme zo zeme k Tebe do zeme.
Veď ten, kto neţil na zemi, nečítal z Jeho znamení,
nemôţe ani do neba, bez Teba, Boţe, bez Teba.

1991.

Jak úžasná musí tá láska byť, keď prišla k nám
s rajom sa rozdeliť, dať novú vlahu púšti spálenej,
priblíţiť nám nebo tak vzdialené.
2. Neba krásy opúšťaš kvôli nám, nemusel si,
a predsa chcel si sám, tvár priateľská tu súcit nejaví,
keď nesieš kríţ na miesto popravy.
3. Tam miesto nás ţivot si poloţil, vraciaš sa zas, aby som
večne ţil. Viem, Pane, dávaš sa Ty nám i dnes,
preto si chcel na Golgotu kríţ niesť.

