/:Ježiš žije, Jeţiš ţije,
všetci ľudia nech to vedia, Jeţiš ţije:/
1. /:Všetci zmŕtvych vstaneme:/ 3x
jak On, aleluja bratia, vtedy aţ sa
skončí čas, Jeţiš Kristus príde zas
a my všetci zmŕtvych vstaneme jak On.
2. /:A On s nami zostane:/3x náš Pán,
aleluja bratia, nech sa kaţdý pridá k nám,
nikto nemusí byť sám, Jeţiš s nami
zostane jak sľúbil nám.
3. /:On je veľký pomocník:/ 3x i Tvoj,
aleluja bratia, otázniky ktoré mám
nemusím uţ riešiť sám, Jeţiš chce
byť pomocníkom všetkým nám.
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1. Nech naša pieseň zaznieva ako zvony sveta tmou,
ţe Jeţiš Kristus zvíťazil, nech to zvučí krajinou.
R: Iba Jeţiš pokoj duši dáva, iba On dá pravý cieľ i smer,
ver, tvojmu ţitiu plnosť dá, iba Jeţiš Spasiteľ.
2. Nech v kaţdej duši úbohej naša pieseň zazneje,
nech spiacich mocne burcuje mŕtvym zjaví vzkriesenie.
3. My chceme za ním kráčať len, pre Neho len ţiť a mrieť,
tak premôţeme dobrým zlé, zbudujeme nový svet.
Spievaj so mnou Aleluja, spievaj ďakovania ţalm.
Z piesne vďačnej sily prúdia, chválu vďaku Bohu vzdám.
1. Za ten daţďov sivý čas, za slniečka úsmev jas,
za ten vzduch, čo zdarma dýchať smiem.
2. Za lúč lásky priateľa, čo ma denne ohrieva,
za tú milosť, ktorá nekončí.
3. Za ten zázrak vďačný som, tam na kríţi golgotskom,
umrel Jeţiš a ja ţivot mám.
4. Zato, ţe dnes ţije Pán, aby vţdycky pri mne stál,
z veľkej lásky, nado mnou ţe bdie.
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/:Všetko s nami spieva,
Jeţišovi spieva, Aleluja,
ţe je dobrý, ţe miluje ma:/
Radosť máš, si tak šťastný, radosť máš, deň je krásny.
Drţíš ju v rukách, máš ju v očiach ţiarivých.
Pozri sa vôkol seba, kvitnú kvety len pre Teba,
celý svet krásny, len Tebe patrí, to je radosť!
1. Jeţiš mi vraví, ţe všetko spraví,
kráľovstvo lásky /:patrí nám.:/
2. Jeţiš prichádza, lásku prebúdza,
milosť rozdáva /:pre všetkých.:/
Božia láska, napĺňa ma Pane,
Boţia láska napĺňa ma, Pane,
/:Pomôţ mi, s Tebou ţiť,
kaţdý deň chcem lepším byť:/ Pane.
Boţí pokoj...
Boţia radosť....
Boţia múdrosť...
Chcem rozhúpať zvon, Jeţiš dal mi pravé šťastie,
chcem ísť za ním v dom, veď On čaká na mňa zas,
chcem byť ako On, Jeho láska vo mne rastie,
všetko čo tu mám, mu dám.
R: On nám kraľuje, všetkých miluje, On je večná pravda
sám,
On nás zachová, On nám pokoj dá, aleluja, je náš Pán.
La, la....
Nech svetom znie, náš Pán je ţivý,
On zmŕtvych vstal, nad smrťou zvíťazil,
prázdny je hrob, Boh spravil zázrak,
Pán Jeţiš, za nás zomrel,
na tretí deň zmŕtvychvstal.
Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.

1. /:Keď sa raz Pán, navráti zas,:/ aby sme tieţ tam boli,
keď sa raz Pán navráti zas.
2. /:Keď knihu tú, otvorí Boh,:/ aby sme tieţ tam boli,
keď knihu tú otvorí Boh.
3. /:Keď hostinu pripraví Pán,:/ aby sme tieţ tam boli,
keď hostinu pripraví Pán.
4. /:Keď svätí svoj opustia hrob,:/ aby sme tieţ tam boli,
keď svätí svoj opustia hrob.
5. /:Keď po mene nazve nás Pán,:/ aby sme tieţ tam boli,
keď po mene nazve nás Pán.
6. /:Keď zaznie spev Aleluja,:/ aby sme tieţ tam boli,
keď zaznie spev Aleluja.
7. /:Aleluja, aleluja,:/ /:aleluja, aleluja.:/
8. /:Keď sa raz Pán vráti zas k nám,:/ aby sme tieţ tam boli,
keď sa raz Pán vráti zas k nám.
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1. Keď slnko svieti nám, pekný je deň.
Keď vtáčik spieva mi, je to jak sen.
Boh však mi dáva to, čo len chcem,
ja len Jemu ďakujem, spievať Mu chcem.
R: /:Kristus je Víťaz, Kristus je Víťaz, je Kráľom všetkým nám.
Kristus je Víťaz, Kristus je Víťaz, On má rád všetkých nás.:/
2. Aj kvietky hovoria mi o Tebe,
príroda šepká mi, ţe si tieţ v nej.
Ty si ten vtáčik, čo mi vţdy spieva,
Teba ja milujem, slúţiť Ti chcem.
R: /:S láskou, s láskou Kristovou
chceme niesť radostnú a slávnu zvesť.:/
1. Boh sa človekom stal, svojho Syna
nám dal, k hriešnym nám prišiel Pán.
Z tŕnia korunu mal, hriech náš na Seba
vzal, zmŕtvych vstal náš Jeţiš Kráľ.
2. Počuj, volá ťa Pán, dnes sa rozhodni
sám, môţeš byť slobodný. Z hriechu
očistí ťa, Duchom naplní ťa,
môţeš mať ţivot nový.
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Dieťa Božie to som ja, la la la ...
dieťa Boţie to som ja, la la la ...
1. Otec Boh ľúbi ma, milosť svoju dáva nám.
Kto jak On veľký je, kto jak On milosť má.
Dobrý Boh, Otec náš, denne má plnú dlaň,
ľúbi nás, deti svoje okrem hriechu a zla. R:...
2. Otec Boh Syna dal, ako dar hriešnym nám,
Jeţiš poníţil sa, Jeţiš – Brat spasil nás.
Cez kríţ a lásku tú ţivot dal, bolesť mal,
zmŕtvych vstal ako Pán,
On je cesta pravá nám. R:...
3. Radosť mám v srdiečku, lebo Pán ľúbi ma,
teším sa a spievam, lebo Pán ľúbi ma.
Kto mi dá lásku tú,
priateľstvo a šťastia moc,
kto jak Boh, kto jak Pán tak pekne ľúbi ma. R:...
R:
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R: Mária, Ty Matka naša,
Tvoje dieťa k Tebe kráča,
úsmev máš vţdy stále svieţi,
dobrota Ti v očiach leţí.
1. Chceme byť stále, Tvoje deti,
prichádzať k Tebe a spievať Ti,
kráčať vţdy s úsmevom a dobrou náladou,
tak ako Ty drahá mať.
2. Pomôţ nám Matka vţdy pevne stáť
a srdcia strápené potešovať,
milosťou obdar nás, láskou čo chýba nám,
Mária stoj vţdy pri nás.
3. S úsmevom kráčať, to je náš cieľ,
k nám sa pridaj a pevne nám ver,
veď sme pod ochranou tej ktorá nesklame,
tak uţ neváhaj a poď!

1. Vitaj, vitaj, Ježiško, vitaj Boh a Pán, moje
malé srdiečko, je teraz krásny veľký chrám.
2. V malej bielej hostii ukrývaš sa sám, verím,
ţe si prišiel ku mne, veľkú radosť z toho mám.
3. Nebojím sa ísť ţivotom, Ty vţdy pri mne
stoj! Pomôţeš mi, v Teba dúfam, veď ja chcem byť Tvoj.
4. Preto si dnes ku mne prišiel, lebo rád ma
máš a ja tieţ Ťa chcem milovať, kaţdučký deň viac a viac.
5. Vďaka, vďaka, Jeţiško, vďaka Boh a Pán,
vďaka, ţe si prišiel ku mne, ţe Ťa uţ v srdiečku mám.
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/:Ty si môj Pán a ja veľkú radosť mám,
ţe prichádzaš ku mne a ja nemusím byť sám:/
Chcem blízko Teba stáť v Tebe sa radovať
Tebe chválu vzdať, ţe veľmi máš ma rád!
Chcem v srdci Teba mať, druhým ťa zvestovať,
na Teba myslieť viac, rád Ti zaspievať:
/si láska, krása, veľký si Boh náš,
chválu, úctu prijmi tu od nás!/
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1. Pán Boh má ruky rozpäté chce objať všetkých
aj teba, je láskou nad všetky lásky, zabúdať nato netreba.
R: Len Boh je naše svetlo, svetlo v temnotách,
len On je naše všetko, pravý vládca náš.
2. Pán Boh má milosť pre všetkých, treba ísť
k Nemu s dôverou, ak v tomto svete zvrátenom
chceš vyhrať súboj s neverou.
3. Pán Boh má srdce pre všetkých, v Ňom silu
nájdeš v kaţdý čas, On je najvernejší pomocník
v úskaliach a tmách.
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/: Klop, klop, klop, kto klope na dvere?:/
214
Je to Jeţiš, Jeţiš, Jeţiš náš Pán,
otvor svoje srdce a Jeţiš príde k nám.
/: Klop, klop, klop, kto klope na dvere?:/
1. Chce v tvojom srdci prebývať s tebou sa túţi zhovárať o tom, čo
trápi ťa, čo bolí ťa, nemusíš hriech svoj schovávať.
2. On chce mať z tvojho srdca dom, v ktorom by býval iba On
a chce ti stvoriť srdce poslušné, očistiť všetko čo je v ňom.
1. My sme deti malé Máriine deti,
my ju máme radi na cestu nám svieti,
často za ňou prichádzame spolu všetci,
nesieme jej darček z dobrých skutkov kvety.
R: Mária nás miluje, Mária nás ochraňuje,
Mária nám pomáha všetkých nás má rada.
2. My sme deti, dobré Máriine deti,
k Márii dnes naša veľká prosba letí,
chceme prosiť za svet celý i za seba,
by sme prišli všetci k Márii do neba.
Bože láska moja, Teba milujem,
preto hriechy svoje veľmi ľutujem,
nechcem viac obraziť, Tvoju dobrotu
a prosím, odpusť mi, pre krv Kristovu.
Viem je Pane môj, ţe tvoj svätý kríţ,
dvíha mi dušu, stále k Bohu blíţ.
Preto znova opakujem slová úprimné...
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1. /:Pán je mojím Pastierom:/ /:Nebudem sa báť zlého:/
On je so mnou.
2. /:Na zelených pastvinách:/ /:Pasie si ma a vodí:/ k vodám ţivým.
3. /:Dušu moju znavenú:/ /: Občerstvuje a teší:/ aţ na veky.
4. /:Dobrotou a milosťou:/ /:Sprevádzať ma bude On:/ Pán je mojím,
dobrým Pastierom.

220 1.Sú dve cesty, po ktorých sa môţeš dať,

216

širokou, či úzkou môţeš putovať, na širokej vládne svetu
nevera a na úzkej, tam si pútnik zaspieva.
R: Nie som sám, so mnou je vždy môj Pán,
On mi cestu ukazuje, kadiaľ kráčať mám.
2. Úzkou vestou môţem kráčať ţivotom,
Pán Jeţiš On stal sa mojím sprievodcom, vôkol strasti no ja v srdci
radosť mám, šťastný som, veď úzkou cestou nejdem sám.
3. Úzkou cestou môţeš kráčať ţivotom, Pán Jeţiš On bude tvojím
sprievodcom, cestou radosť v svojom srdci budeš mať, budeš si
môcť spolu s nami zaspievať

Otče svetla, radosť máš, so svojich detí, radosť máš.
R: Všetko dobré a dokonalé, dávaš ty sám.
Otče svetla, vţdy ten istý, na veky vekov, vţdy ten istý.
Hľadajte Pána, hľadajte Pána, kým ho moţno nájsť.
Volajte k Nemu, volajte k Nemu, kým je nablízku.
1. /:Príď Pane a nemeškaj, zbav svoj ľud zlých skutkov:/
2. Pamätaj na nás z lásky, Pane, z lásky k svojmu ľudu,
navštív nás svojou spásou.
1. /:Smieme kráčať vo svetle Božom,
smieme kráčať vo svetle Boţom:/
/:Smieme kráčať, kráčať, smieme kráčať óó,
smieme kráčať vo svetle Boţom:/
2. /:Boţiu lásku, smieme preţívať,
Boţiu lásku smieme preţívať:/
Boţiu lásku, lásku Boţiu, lásku óó,
Boţiu lásku smieme preţívať.
3. /:Všetkých ľudí chceme milovať,
všetkých ľudí chceme milovať:/
/:Všetkých ľudí, ľudí všetkých, ľudí óó,
všetkých ľudí chceme milovať:/
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1.Tu na oltár, chlieb a víno, prinášame Tebe Pane, ako dar.
Ty premieňaj tieto dary na dar lásky Tvojej pre nás sám.
R: Svätými na nebi, chválou ťa velebím, tá obeť lásky zdroj si ty
Jeţiš môj. Dávaš k posile, dvíhaš ma ku sebe, túţbu s Tebou ţiť,
nedaj zablúdiť. Chcem svätým byť.
2.Tu na oltár, svoje srdcia, prinášame Tebe Pane ako dar. SI tak
blízko, svojím svetlom, prenikni nás, urob si z nás Tvoj svätý chrám.
Zbor: So svätými, Boţe na nebi, chválou Ťa dnes velebím, táto obeť lásky
zdroj, si Ty Jeţiš môj. Plody lásky dávaš k posile, dvíhaš si ma ku sebe,
prijmi túţbu s Tebou ţiť, nedaj zablúdiť, chcem svätým byť.

Keď na mori, veľká búrka, Jeţiš so mnou v loďke je.
Pevnou rukou drţí ma, loďka nekolíše sa,
Keď na mori, veľká búrka, Jeţiš so mnou v loďke je.
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Či si veľký a či malý, taký akurát, Boh ťa má rád,
či si tučný a či chudý, taký akurát, Boh, ťa má rád.
On ťa miluje, keď sa smeješ, On ťa miluje aj keď plačeš,
On ťa miluje, keď sa mračíš, On ťa miluje aj keď spíš.
Je to jedno jak sa cítiš a jak vyzeráš, Boh ťa má rád!
1. Môj Bože, som tu sám, len sám, Pane, zmiluj sa,
kde inde pokoj, hľadať mám? Pane, zmiluj sa.
R: /:Pozri:/, /:na nás:/, jak hriechy mnohých trápia.
/:Volám:/, /:Pane:/, Pane, zmiluj sa.
2. Tvoj hlas je balzam láskavý, Pane, zmiluj sa,
strápenej duši uľaví, Pane, zmiluj sa.
3. Ty, ktorý šťastie rozdávaš, Pane, zmiluj sa,
priateľsky k sebe pritúľ nás, Pane, zmiluj sa.
/:Vyzbrojený vierou, kráčať chcem za Tebou.
Vo viere sa sila skrýva, ktorá naplní ma,
by som mohol obstáť a hriechu odolať:/
/:Si Boţí Kráľ, nad všetkým vládu máš,
povedieš ma sám, svetlo zaţínam.
Si Boţí Kráľ, tmu vo mne preţiar sám,
darom viery tej- chcem svedectvom byť jej:/
/:Na cestu mi Jeţiš svieť:/
Budem ako strom, sadený pri vode
a mojou oporou bude ţivý Pán.
A keď príde des, ja neutečiem preč, lebo…
/:Ježiš zmenil môj život,
Jeţiš zmenil môj ţivot, neviem, či vieš,
zmení ťa tieţ, zmení ťa tieţ:/
Boh je Láska, Boh je Láska, Boh je Láska. Aaa…
/: Tebe spievam žalmy chvál, môj Pán,
spievam ţalmy chvál, môj Pán,
lebo predivné a sväté Meno máš! :/

1. Prikázal Boh dávno pustej pláni, aby dala plod,
On nás rozsial ako zrno z dlaní, z juhu na východ,
ako Rozsievač nás rozsial všade, na guľatú zem,
vie o tom čo bolo, je a bude, čaká ţatvy deň.
R: Chcem Pane rásť, chcem vydať klasy,
slovo Tvoje, je slovom spásy.
Chcem Pane rásť a dobre viem,
slovo Tvoje je slnko moje.
2. Jedno zrno padlo na kraj cesty, nevzklíčilo však,
nevydalo ţiadne ratolesti, vyzobal ho vták,
iné padlo na skalu, kde tŕnie rast mu zhatalo,
svetla kde niet ľahko klíčok stŕnie, hynúť začalo.
3. Iba v Boţej pôde zrno zreje, svetlo má i vzduch.
Úroda raz z neho veliká je, ţe aţ jasá duch.
Hoci s plačom neraz sejem semä, nádej v Bohu mám,
ţe raz stokrát viacej z dobrej zeme, zrniek pozbieram.
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1. /:Láska, radosť a šťastie, to je náš ideál:/
Boh nám ju dáva na cestu ţitia, aby sme všetkých milovali,
Kaţdému len dobre ţelali, robili a tak nová svet budovali.
2. /:Naša doba postráda najviac pravú lásku:/
/:Ak ju ty v srdci máš a podľa nej konáš,
Pán bude vţdy s Tebou náš ideál:/
3. La, la, la..... Pane, la, la, la........ silu,
by sme vytrvali a dobre konali napriek utrpeniu a prekáţkam,
Boh lásky, pokoja, buď naša opora, by sme obhájili náš ideál.
1.Čakajú ťa nástrahy, tohoto sveta,
Mária ťa volá, poď moje dieťa.
R: Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím,
vrhnem sa pod jej ochranný plášť.
Ona podá ruku a je smelo kráčam s ňou,
Mária je Matkou najdrahšou.
2. Ona nám vţdy vyprosí, hojné milosti,
na ňu sa spoľahni, v kaţdej ťaţkosti.
3. Matka moja láskavá, je ťa milujem,
svoje srdce mladé, Tebe venujem.
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1. Kto stvoril ţmurkajúce hviezdy,
ţmurkajúce hviezdy... Náš Otec Boh.
2. Kto stvoril vlniace sa more, vlniace sa more...
Náš Otec Boh.
3. Kto stvoril lietajúce vtáčky, lietajúce vtáčky...
Náš Otec Boh.
4. Kto stvoril teba, jeho i mňa, teba, jeho i mňa...
Náš Otec Boh.
1. /: Muž múdry staval dom svoj na skale:/ 3x
Potom prišiel veľký dáţď.
/: Dáţď padal, padal a voda stúpala:/ 3x
Dom na skale pevne stál.
2. /: Muţ hlúpy staval dom svoj na piesku:/ 3x
Potom prišiel veľký dáţď.
/:Dáţď padal, padal a voda stúpala:/ 3x
Dom na piesku zobrala.
3. /:Čo vraví Písmo sväté pamätaj:/ 3x
Dom na piesku nestavaj.
/:Nech tvoj dom základ v Pánu Bohu má:/ 3x
Potom bude pevne stáť.
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1. Myslel som na pozemské veci a nemal cieľ.
Blúdil som dlho aţ raz ma On našiel.
Za ruku ma vzal. Ţivej vody napiť dal.
Vtedy som ho spoznal.
R: Je to Pán môj, čo ţivot dáva. Láskou svojou srdcia spája a
zblúdené ovce volá. Tak poď a všetko nechaj. Kráčaj a miluj,
spievaj, teš sa, ţe si Boţie dieťa, ţe meno tvoje, je v nebi
zapísané.
2. Tak ako kaţdý aj ja, milión veci som chcel. Aţ
prišiel On a opravil moju myseľ. Seba mi dal.
Lásku, ktorá mení svet. Pokladu lepšieho niet.

Najkrajší príbeh nám napísal náš Pán.
238
1. Koľko príbehov uţ poznáš, koľko ľudských osudov,
ale spoznal si uţ príbeh Syna Boţieho.
On prišiel vydať svedectvo pravde a uzdraviť hriešnikov.
Jeţiš dáva ľuďom nádej a volá ťa poď za mnou.
Uţ nie si sám, je tu niekto, čo rád ťa má,
chráni ťa nocou i dňom. Je tu Pán, tvoj Kráľ, ktorý
pre teba svoj ţivot dal, aby ty si ho mal.
R: Najkrajší príbeh, čo sa stal, nám napísal náš Boh a Pán. On
nás tak veľmi miloval, ţe svojho Syna k nám poslal. Kaţdý, kto v
neho uverí, nezahynie naveky.
Radosťou je odetý a ţivot večný má.
2. Koľko chvál a koľko piesní, počas vekov ľud mu spieval.
Preto aj ty, ak si v tiesni, spievaj, volaj, Pána chváľ.
Pretoţe všetko, čo máš dobré, je od Neho veľký dar.
A ţiť v láske so všetkými, to je to, čo On si ţelá.
Uţ nie si sám, je tu niekto, čo rád ťa má,
chráni ťa nocou i dňom. Je tu Pán, tvoj Kráľ, ktorý
pre teba svoj ţivot dal, aby ty si ho mal.
1. Na svoju česť Ti sľubujem, Jeţišu môj,
ţe všetko Tebe venujem i ţivot svoj.
R: Len sily ráč mi viacej dať v kaţdej dobe,
aby som mohol vytrvať v svojom sľube.
2. Chcem slúţiť Cirkvi národu, bez prestania
pomáhať chcem svojmu rodu do skonania.
3. Pre lásku k Tebe blíţneho chcem milovať,
slabého brata biedneho ochraňovať.
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Dal si mi dnes krásny dar, stretnúť Teba, vzácny Kráľ.
Si tu pri mne, si mi blízko, je to vzácne, drahý Pane,
Vďaka za tento dar!
1. Zblúdil som a neviem kam, ty ma povedieš,
bojím sa a nemám cieľ, ty ma prevedieš,
2. Nemám síl a nevládzem, ty ma ponesieš.
ţe zhrešil som ľutujem, ty ma počuješ,
3. V slzách sám a kráčať mám, ty ma sprevádzaš,
bez priateľov, len tak sám, ty ma miluješ.
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Bambo
1. Šťastné oči má dnes černoško
na palmu vylezie ľahučko,
v diaľke zbadá zvláštnu postavu,
misionár kráča z prístavu.
2. Z palmy chytro dolu zoskočí,
ocitne sa v jeho náručí,
keď ho biely otec pohladká,
pribehnú aj ďalšie dieťatká.
3. Misionár všetkým rozpráva,
že na nebi Pán Boh prebýva,
keď im povie, že Boh rád ich má,
očičká im šťastne zažiaria.
4. Černoško rád všetko počúva,
dnes o Božej Matke rozpráva:
„Už viem, kto je Mama nebeská“,
že ju spoznal, šťastne zatlieska.
5. Večer počuť spevy pri hore,
roztancoval všetkých v tábore,
lebo dobrý Otec v nebesiach,
černoška má taktiež veľmi rád.
6. Dnes už kráča kamsi s batohom,
misie sú jeho veľkým snom.
Chce pomáhať iným vieru dať
ako misionár lásku siať.
7. Bambo sa dnes plaví na lodi,
Indiánom nesie novoty.
Chce ich učiť o Pánu Bohu,
rozdávať im lásku Kristovu.

1. Kráčal som cestou, nevediac kam,
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prázdnota bolí, ó som sám.
Chmúrny deň, ţiadny cieľ,
oči upreté do štyroch stien.
V tom prišiel On- Kráľ Kráľov, lásku svoju mi dať,
ja bol som ovečkou zatúlanou, On vybral sa ma hľadať.
Ja spievam mu:
R: Jeţiš, prosím ťa, nech tvoja láska drţí ma v tomto svete,
nech sila hriechu ma nezmetie, ó môj drahý Jeţiš,
volám o pomoc, nie nikto iný nemá takú moc, ako Ty,
zlo na dobro obrátiš, ja dôverujem Ti!
2. Keď ţiaľ pritlačí ťa, keď niet kam ísť,
keď nedokáţeš otočiť list.
Keď priateľ zradí ťa, keď tma obklopí ťa,
vtedy prichádza tá chvíľa chvíľ.
Dúfaj, ţe príde On- Kráľ Kráľov, lásku svoju ti dať,
ty stávaš sa ovečkou zatúlanou, On vyberie sa ťa hľadať.
A spievaj mu...
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1. Sladká Panna, Ty z nebies daná si nám, z lásky a pre lásku,
prichádzaš pre svoje deti, nesieš nádej, ktorá svieti,
hviezda ranná Ty z nebies daná, si nám, z lásky a pre lásku k nám,
R: Mária, Mária, poţehnaná,
vôľa Boha, nášho Otca, je v tebe splnená,
Mária ó Matka, Ty si lásky kvet,
ţiadnej škvrny v Tebe niet, Ty nás k Jeţišovi veď,
nech sa teší v Tvojom náručí celý svet.
2. Prichádzaš pre svoje deti, nesieš nádej, ktorá svieti,
hviezda ranná Ty z nebies daná, si nám, z lásky a pre lásku k nám,
Šťastný je človek, ktorý má v sebe Krista,
na večný ţivot je Kristus záruka istá!
R: Kto Ho v srdci nosí, ten vţdy radosť má,
ten vţdy ťaţké skúšky láskou prekoná.
2. Choď za ním aj ty, snaţ sa Ho lepšie spoznať,
aby si o Ňom mohol svedectvo vydať.
3. Obdarí ťa neho a ţivot hneď je jasný,
aj daţdivý deň sa ti zdá potom krásny.
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1. Máme radostnú správu, sláva aleluja,
máme radostnú správu, aleluja.
2. Boh nám Syna dal svojho, sláva aleluja,
Boh nám Syna dal svojho, aleluja.
3. Spásu priniesol Jeţiš, sláva aleluja,
Spásu priniesol Jeţiš, aleluja.
4. Dáva záchranu všetkým, sláva aleluja,
Dáva záchranu všetkým, aleluja.
5. Slávne zmŕtvychvstal pre nás, sláva aleluja,
slávne zmŕtvychvstal pre nás, aleluja.
6. Boţe zvelebený buď, sláva aleluja,
Boţe zvelebený buď, aleluja.
1. Keď Ťa Kristus volá, poď a nečakaj,
späť k tomu, čo bolo, sa nevracaj.
/:Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti Pán,
ţeby si z nej nezišiel v ústrety hlbinám:/
2. Konaj vţdy tak, aby Kristus nemal ţiaľ,
ţe mu diabol znovu ovečku vzal.
/:Ovečka si po hlase svojho Pána zná,
veď aj Ty to cítiš keď ťa zavolá:/
3. Ak však chceš ísť za ním, buď mu oddaný,
má vţdy z toho radosť, keď si pokorný.
/:Nemysli uţ na nič, len Jemu srdce daj,
láskou nekonečnou odmení Ťa tvoj Pán:/
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Jasaj v Bohu celá zem, jasaj zem celá.
Hraj a spievaj na slávu
Jeho mena vzdávaj mu chválu.
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Môj Pán dáva mi lásku, dáva mi nádej,
ţe môţem byť s Ním
Môj Pán dáva mi lásku, dáva mi nádej,
ţe môţem byť s Ním
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1. Radostná zvesť ozýva sa Spasiteľ je tu,
v tejto noci z Boţej moci, zjavil sa svetu.
Vstaňte aj vy, nemeškajte, súri posla hlas,
cestu k nemu vám ukáţe novej hviezdy jas.
R: Pozdvihnite zrak, Boh vám dáva znak,
tak sa k nemu zrodenému cestu dozviete.
V ňom je sloboda, sila, mier, zhoda,
čistým okom ho v hlbokom taji uzriete.
2.Posol radí zanechajte rýchle tmavú noc,
vykročte hneď Boh vám núka svetlo na pomoc.
Hodina uţ spásy aj vám práve odbila,
nikdy viac sa nenavráti milosti chvíľa.
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Znej zvonček cingilingiling, znej zvonček, znej.
1. Pustite ma dietky, do svojej izbietky,
bo ukrutná zima, celkom premrazí ma.
2. Otvorte mi dvere, nesiem v hojnej miere
dary vám k radosti, srdca blaţenosti.
3. Otvorte mi chytro, srdca svojho vnútro,
chcel by som tam bývať, šťastie, pokoj dávať.
1. Narodil sa Ježiško, veseľme sa deti,
tejto noci v Betleme, poďme k Nemu všetci.
Jeţiško náš maličký, my Ťa radi máme,
naše verné srdiečka do daru Ti dáme.
2. Prichádzame ku Tebe, my slovenské deti,
vieme, ţe nás všetkých tu, verne ľúbiš aj Ty.
Jeţiško maličký, my Ťa radi máme,
naše verné srdiečka do daru Ti dáme.
1. Zvonia zvony vianočné bim-bam-bom,
nesú zvesti radostné v kaţdý dom.
K tmavým srdciam svetla lúč preniká,
prišiel Jeţiš vykúpiť hriešnika.
2. Hviezdička to hviezdičke rozpráva,
prišiel uţ deň čakaný od dávna.
Ľudstvo voľnosť, nový rod našlo v ňom,
srdcia bijú radostne ako zvon.
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Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám.
Všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým stvoreniam.
Zďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme,
ţe sa Kristus Pán narodil v meste Betleme.
2.V jasliach leţí sám Syn Boţí na slame, zime.
V tmavej noci o polnoci dieťa nevinné.
Ó Jeţišku premilý, daj nám všetkým milosti,
by sme rástli v láske k Tebe vo viere, čnosti.
1. Ježiško maličký, čoţe Ti dám?
Ťaţko mi vyberať, keď málo mám.
Srdce Ti darujem, láska je v ňom,
dávam Ti do daru celý náš dom.
2. Za seba prosím a za všetkých tieţ,
čo sú dnes ďaleko od Teba vieš.
Jeţiško maličký, môj Boh a Pán,
radostné vianoce daj všetkým nám.
3. Poţehnaj Jeţiško i celý svet,
lásky nech bratskej uţ rozkvitne kvet.
Nech všetky národy velebia Ťa
ochráň a ţehnaj nás Boţie Dieťa.
1. Ticho v svätej chvíli, schádza opäť k nám,
Jeţiš malý milý, mocný sveta Pán.
2.S láskou k nám prichádza zahalený v jas,
cestou tíško kráča, rúčkou ţehná nás.
3.Anjeli tieţ idú, letia s Jeţiškom,
dary svetu nesú: radosť s pokojom
R: Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
1. Tešíme sa všetci, ţe Kristus prišiel k nám,
zaplesaj celá zem, kaţdý Boţí chrám.
2. Sláva Ti buď Boţe za vzácne tie dary,
čo premeniť môţe kňaz na oltári.
3. Boh sa skláňa k ľuďom, sníma naše viny, všetkým
dáva svoj dom, poďme s Ním i my.

1. Plesajte všetci ľudia, uţ je narodený.
Ten, ktorý skrz prorokov, bol predpovedaný.
R: Anjeli zaspievajte, pastieri hrajte mu.
Aj králi klaňajte sa, jak Pánu svojemu.
2. Rúčky má roztvorené, celý svet chce objať.
Nuţ poďme sa mu k jasliam všetci vyţalovať.
3. Vás chudobných a biednych, to iste poteší,
vidiac, ţe aj Pán sveta v biednych jasliach leţí.
4. Ó Jeţišku spanilý, čo Ťa i svet nechce,
my s radosťou Ti dáme kaţdý svoje srdce.
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Búvaj dieťa krásne, uloţené v jasle,
búvaj, búvaj Pachoľa, milostivé Jezuľa,
budeme Ťa kolísať, abys mohol dobre spať.
Jeţišku náš milý, aby sa Ti snili,
veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.
2. Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky,
nech sa dieťa poteší, na tom našom salaši,
spev škovránka, slávika, to mu pekná muzika.
My budeme s vami, spievať za jasľami,
Synu milému, Synu milému.
3. Hory ticho buďte, Dieťa nezobuďte,
nech si ono podrieme, na slame a na sene,
aj vy milé fialky, zaváňajte do diaľky.
Zavejte mu vône, Pánovi na tróne
ticho sladúčko, ticho sladúčko.
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1.Dobrý Pastier sa narodil, by ovečky vyslobodil
pri Betlemskom salaši,
radujme sa, veseľme sa valasi.
2.Radujte sa a plesajte, láskou k Bohu plápolajte,
ţe nám Boh dal takého,
ţiadaného nám Pastiera dobrého.
3.Jak sa jedna ovca stratí, On sa hľadať ju navráti,
nebojí sa zanechať,
pre tú jednu deväťdesiat aj deväť.
4.Ó Dieťatko utešené z čistej Panny narodené,
daj nám svojej milosti,
nech sa s tebou uvidíme v radosti.
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K jasličkám by som aj ja rád bežal,
nepoznám cestu ach aký to ţiaľ.
1. Tam, kde šťastná zvesť Nového zákona,
tam sú dnes jasle, tam je dnes On,
tam je Boh slávy, tam sa ti zjaví,
tam je dnes Jeţiškov trón.
2. Tam, kde veriaci zídu sa k večeri,
tam sú dnes jasle, tam je dnes on,
tam vo sviatosti, tam ho dosiahneš,
tam je dnes Jeţiškov trón.
3. Tam, kde chudobní, trpiaci, väznení,
tam, sú dnes jasle, tam je dnes on,
tam ho vyhľadaj, tam sa mu oddaj,
tam je dnes Jeţiškov trón.
Coda: Netreba ďaleko beţať za ním,
kto chce ten ľahučko stretne sa s ním.
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Mamka, Vianoce sa blížia a preto ja ti musím darček
dať, mamka, Vianoce sa blíţia a preto kaţdý sa musí
radovať. Ocko, ja veľkú radosť mám, ţe Jeţiško príde
k nám, mamka, ja bračeka, veľmi rada mám.
2.Hoci, tým mojím darčekom, bude len maličká pusa,
zato sa na mňa nehnevaj, na čielko kríţiček mi daj.
Potom mi z čela zíde mrak, srdce vysloví veľký vďak,
ţe Ty Jeţiško malý, sa všetkým nám vôkol rozdávaš.
R: Keď sú Vianoce, celý stromček sa nám ligoce,
v jasličkách leţí náš Mesiáš, tak čo sa naňho iba
pozeráš?
Má iba dve plienky, nedali sme ho do postieľky,
všetko z Boţej vôle znáša, vôbec mu to neprekáţa.
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1. Dnes prišiel ten čas, čas lásky je v nás.
Hlas detí počúvaj. Dnes starostí sveta
uzdraví tá veta, čo anjel zaspieval.
R: SLÁVA BOHU NA NEBI, POKOJ ĽUĎOM NA ZEMI.
PRIŠIEL MEDZI NÁS JEŢIŠ, PÁN A KRÁĽ.
2.Tak oslavujme spolu tú radostnú chvíľu.
Svári, bolesť nechaj tak, dnes čaká celý svet
ten zvuk radostných viet: sláva Bohu, pokoj vám.

Verím v tebe Ježiško, Pána zeme,
zrodeného v jasličkách v Betleheme.
/:Z neba si zostúpil, smrťou nás vykúpil,
veríme ţe všetkých nás veľmi rád máš,
o čo ťa dnes prosíme, vďačne nám dáš:/
2. Ďakujem ti Jeţiško, za mamičku,
za otecka, bračeka, aj sestričku.
Veď ty si nás stvoril, takto pekne spojil.
Veríme ţe všetkých nás veľmi rád máš,
o čo ťa dnes prosíme, vďačne nám dáš.
Dnes v jasličkách zázrak sa stal,
dnes v jasličkách sa narodil Kráľ,
neverí stráň, ţe pravda je, počúvaj Pána, spýtaj sa hviezd.
R: KU SPASENIU, JEŢIŠ BOL DANÝ,
ZA CELÝ VESMÍR TI ĎAKUJEM, ŢE PRIŠIEL PÁN.
2. Pred rokmi sám Herodes kráľ,
pred Jeţiškom sa o svoj trón bál,
a aby snáď oň neprišiel Dieťatko malé, usmrtiť chcel.
3. Ďakujme len, ţe Pán to bol,
kto nad tým snom sám zvíťazil
a pre všetko to stvorenie, vydobil večné On spasenie.
Tomu kto nádej v srdci nosí, na nebi hviezda ţiari,
zaháňa tmu a dušu teší, osuší slzy z tvári.
2.Snehové vločky zvestujú, tajomstvo spásy tiché,
anjeli v nebi plesajú, dnes narodí sa Kráľ.
V jasličkách Dieťatko vyhľadajte, na Boţí hlas, pozor dajte.
Chudobní pastieri nesú mu dar, radosťou im zaţiari tvár.
V tom biednom Dieťati, Boh nesmierne bohatý,
za dary sa darom viery odplatí.
/:Viera kde ţiari, tam temno sa stiahne.
Jas tme ustúpi, kde viera zhasne:/
Sláva Ti Spasiteľ, zaplesá zem celá,
pieseň Ti veriacich znie veselá.
/:Boh z lásky nesmiernej ľudstvu sa dal.
Náš z lásky povďačnej Bohu si dar:/
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1.Prišli sme ku Tebe Jezuliatko,
tebou sa potešiť pacholiatko,
Teba kolísať, ručičky ľúbať, do Tvojej tváre sa podívať.
R: Snívaj si tichučko anjel náš,
nebeské Dieťatko, miláčik náš.
2.Snívaj si kvietočku utešený, z raja prekrásneho prinesený.
Teba s anjelmi vítame aj my, Jeţiško z Panny narodený. R
3.Usniţe Jeţiško, perla zlatá, z lona nebeského Otca vzatá.
My z úctivosti a náboţnosti spievame Sláva na výsosti! R

268

1.Z jednej strany chvojka, z druhej je borievka,
pod ňou sedia pastuškovia,
pokojní to ver ľudkovia, jedia kašu z hrnka.
2.Priletel k nim anjel, a takto im vravel,
ţe sa Kristus Pán narodil,
ľudstvo z hriechov vyslobodil, aby kaţdý vedel.
3.Pastieri hneď vstali, na cestu sa dali,
do Betlema, do maštaľky,
Jeţiškovi svoje dary k jasliam poskladali
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1. Dnes prišlo Dieťa na ten svet a je to Boţí Syn,
a veľké vojská anjelov sem na zem zlietli s Ním
a takto ľuďom spievajú chorálom nádherným.
2. Keď počuli to pastieri, hneď klesli do kolien,
veď kaţdý túţi nad hlavou mať nebo pokojné,
a odvtedy ten pozdrav zo všetkých strán sveta znie.
R: Ó nádej a lásku všetkým nám posiela Pán,
ó sám prišiel k nám! Pokoj vám!
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/:Čo ti dáme, dieťa lásky, ţe si prišlo k nám:/
1. Skúšam prečítať v Tvojich očiach detských,
čo má ktorý dať, aby si nás ľúbil všetkých.
2. Dá sa dočítať, v starých múdrych knihách,
ţe kráľovský dar, je zlato kadidlo a myrha.
MY MU DÁME, BRATIA, DCÉRY, VÍNO A CHLIEB,
MYRHU LÁSKY, ZLATO VIERY, VÔŇU MODLITIEB.
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1. Hviezdička svieť, ó vţdy nad nami svieť,
ako si svietila v tme, matka, keď do jaslí uloţila
dieťatko v Betleheme.
R: Svieť nám zas, v tento čas,
prinášaj všade dnes radosť a ples,
rozohrej, rozveseľ nás.
2. Hviezdička svieť, ó vţdy nad nami svieť,
ako si svietila v tme, vtedy, keď Láska sa narodila
v jasličkách v Betleheme.
3. Hviezdička svieť, ó vţdy nad nami svieť,
oznamuj deťom, ţe k nám, láskavý Spasiteľ
prichádza dnes, koniec uţ ţiaľom a tmám.
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1./:Prorokovali proroci:/
/:ţe sa narodí pri Betleheme tej noci:/
2./:Pastieri prví zvedeli:/
/: ţe v jasliach drieme, maličké dieťa- Kráľ zeme:/

272

1. Dal si mi všetko čo na svete mám,
čo ti však ja za to Jeţiško dám,
/:nič nemám vzácneho, nič krajšieho.
Pesničku zaspievam, čo mám tak rád,
ja budem Jeţiško tvoj kamarát:/
2. Ešte Ti Jeţiško na oltár dám,
srdiečko nevinné, čo v sebe mám.
/:Tento dar najkrajší, to som ja sám,
vrúcne ťa milujem teba mám rád,
ja budem Jeţiško tvoj kamarát:/
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1. Koledníci, chlapci malí, pesničky nám
rozsypali večer pod oblôčkom.
O príchode Jezuliatka počúva dnes
kaţdá chatka s rozjasneným očkom.
2. Láska Boţia, láska veľká, deťom vkladá
do hrdielka pieseň o jasličkách.
Dieťa čo sa narodilo, radosťou ich obdarilo,
zaţalo jas v líčkach.
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1. Bože Ty si nekonečná Láska.
Nekonečnú milosť nám daj, nám daj.
V pochybnosti nás nenechaj, nenechaj.
Jeţiš, naroď sa v nás. Jeţiš, prišiel náš čas.
Jeţiš, obráť nás k sebe, Jeţiš, veríme Tebe,
nekonečný Pán.
2. Boţe Ty si nekonečná múdrosť...
3. Boţe Ty si nekonečná nádej...
1. Kráľ nad kráľmi sa narodil poďme k Betlemu,
srdcia čisté obetujme, darujme jemu.
/:Poďme k nemu nemeškajme,
to dieťatko privítajme, zahrajme jemu:/
2. A ty Kubo, neleţ dlho, ber sa s kozami.
Zaopatriť, salaš, ovce, tieţ aj s gajdami.
/:Keď ty budeš pekne dudať,
bude ťa Jeţiš počúvať i Jozef svätý:/
3. Tešíme sa o Jeţišku, malé diaťatko.
Pekné krásne utešené Ty Jezuliatko.
/:Budeme ťa večne chváliť,
pekné dary Ti pripraviť chceme naveky:/
Prichádza k nám neznámy Pán,
Slávny nie svetský Kráľ, nevtieravý,
ponúka nám tieţ lásku sám.
Zostúpil k nám, otvára srdce dokorán,
láska je Pán a On vţdy kráča k nám.
Ty nemusíš sa báť.
1. Ţiť v biede, strachu, vieme čo to znamená,
keď nás ťaţí neistota Ďalších dní.
Tma hustejšia na myseľ stále nám sadá,
istotu mať, kde ju máme nájsť?
2. Pokora, skromnosť, viera, nádej pravdivé,
len vtedy sú ponorené, ak sú v Lásky prúd.
Ak uznáš svoju malosť pred Bohom, tak pochopíš,
prečo sám sebe odumierať musíš.
Nezískaš bez viery nič a všetko moţno stratíš,
ak veríš, tak s láskou zvíťazíš.

1. Boh, náš Otec, Boh náš Otec,
Ty si hodný cti a chvály,
Ty si Svätý a pravdivý, Ty si radosť v ţivote,
Ty si hodný cti a chvály!
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280 1. Prečo mám byť sirotou, keď dobrého Otca mám?
Prečo týmto veľkým svetom, musím sa túlať sám?
Prečo byť sirotou, čo Otca nechce mať,
chcieť ţiť na vlastnú päsť a nechcieť ho počúvať?

2. Jeţiš Kristus, Jeţiš Kristus,
Ty si hodný cti a chvály,
Ty si za mňa krvou platil, cestu k Bohu učil nájsť,
Ty si hodný cti a chvály!

R: Môj Otec ma ľúbi, aj keď hľadám šťastie bez neho
sám, môj Otec ma ľúbi, ja viac nechcem sa ho vzdať!
2. Prečo mám byť sirotou, bez otca, bez matky,
chcieť si len uţívať a zbierať iba odpadky.
Chcel som byť slobodný, chcel som byť ako vták,
letieť nad oblakmi, pod sebou svety mať.
3. V závratných výškach sa však ťaţko dýchať dá,
čím vyššie lietať chceš, tým hlbšie ti hrozí pád.
Spýtaj sa siroty, či šťastie v rukách má,
ako jej je bez lásky, keď úsmev schováva. R:

3. Svätý Duchu, Svätý Duchu,
Ty si hodný cti a chvály,
Vierou chcem brať z Tvojej sily, z Tvojej lásky bezmedznej,
Ty si hodný cti a chvály!
4. Aleluja, aleluja, Ty si hodný cti a chvály,
Dvíham hore svoje ruky a tak chválu Ti vzdám,
Ty si hodný cti a chvály!
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4. Spýtaj sa vtákov, čo uţ krídla stratili,
ak by ich znovu mali, kam by leteli.
Nechcem byť sirotou a nechcem sa viac báť,
nechcem ţiť bez brata, čo chce mi ruku dať.
5. Bez brata mocného čo ţivot za mňa dal,
keď k svojmu Otcovi som sa ísť z pýchy bál.

1. Ty si nás vytrhol Pane,
z pút hriechu i od seba samých
a Kristus stanúc sa bratom, nás naučil denne volať k Tebe:
R: /:Abba Otče, Abba Otče, Abba Otče, Abba Otče:/
2. Cirkev je ako strom ţivota,
ktorý má korene vo večnosti, On preniká našu všednosť
a zjavuje všetkým ľuďom seba.
3. Boh hojným darcom je ţivota,
On oslobodí všetkých od smrti, On privinul si nás k sebe, tak
sme sa stali jeho deťmi.
4. Všetci sme bratia a sestry, všetci sme jedna veľká rodina, tú
pravdu nič nezatemní, bo teraz uţ nastala jej hodina.
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1.
2.
3.
4.
5.

Dieťaťom som Božím, úsmev v očiach nosím,
smútok, strach nepoznám, dôveru v srdci mám.
Veď všetko krásne od otca mám, vţdy mi pomôţe, keď
zavolám.
Dušu mi sýti chlebom svojím, kaţdý deň túţim stretnúť
sa s ním.
On dáva vieru, dar ten skvelý, On v ťaţkej chvíli
rozveselí.
Vie vrátiť nádej, keď ju tratím, za pokoj stály ja mu
vďačím.
Miluje láskou, čo nezradí, ver mu, On rád ti vţdy poradí.

Ježiš, Ty si moja spása,
Jeţiš, Tvoje slová hlásam,
Jeţiš, kým si so mnou vytrvám.
1. Som príliš slabý ak som iba sám,
svet ľahko raní zlé pocítiť dá,
Jeţišu daj mi vţdy dostatok síl,
nech dobre obstojím.
2. Viem, ţe ma voláš, stále hovoríš,
poď priateľ za mnou a vezmi svoj kríţ,
ja ale váham, ani neviem sám
o čo sa potkýnam.
3. Ty si tou pravdou, ktorú hľadal som,
si mojou cestou si mi ţivotom
ó, zostaň so mnou, nech som v bezpečí,
strach deťom nesvedčí.
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/:My Ťa chválime a ctíme, náš Kristus Kráľ:/
Teba Jeţiš velebíme, my Teba zvelebujeme,
Teba Jeţiš velebíme, náš Kristus Kráľ.
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/: Pieseň chvály spievať túţim,
pieseň vďaky spievať chcem,
obeť chvály pred tvoj trón nesiem,
pred Tvojou tvárou zaplesám :/
Budem Ťa chváliť, celou svojou silou,
budem spievať, Ty si môj pevný hrad,
keď som v trápení, keď hriech ma premáha,
na Tvojich slovách budem stáť.
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Ty, Otče všetkých oteckov, Ty všetkých matiek Matka,
teraz vás prosím o všetko, zhliadnite na dieťatká,
ktoré tu láska nechcela a na svet prišli samé,
vezmite môjho anjela, on nech ich stráţi, Amen.
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1. Jedného dňa Noe do lesa šiel,
aby zobral na loď všetky zvieratká,
rozhnevaný Pán Boh chcel na svet zoslať potopu
no nie z viny zvierat, tak ich zachránil.
R: Tu stoja krokodíly, orangutany, a malinké hadíky,
aj kráľovský orol, kocúr, aj myš, aj veľmi veľký slon,
prečo tu ešte nie sú dva nosoroţce? La la la la...
2. Zvieratká do Archy šli, lebo veľké čierne mračno
bolo čoraz bliţšie, kvapka za kvapkou začali padať,
no nie z viny zvierat, tak ich zachránil.
3. Z búrky tej bola potopa, ale v Arche bolo dobre,
ľuďom i zvieratkám, Noe uţ nemyslel na nosoroţce,
to nie je jeho vina, ţe to zmeškali. 
/:Chválim Ťa že si ma utvoril tak zázračne:/
Všetky Tvoje diela sú hodné obdivu
a ja to veľmi dobre viem, ó Aleluja!
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1. Ja túžim a chcem povedať Ti Jeţiš môj,
ţe šťastný som a radosť v srdci mám.
Ja cítim Tvoju neţnú lásku, Ty ma miluješ
a viem, Ty celé moje srdce chceš.
R: Ty klopeš na srdce a čakáš odpoveď,
Ty voláš ma dnes, ja Tebe len patriť chcem.
Hľa tu som Pane, volal si ma, prijmi moju slobodu.
Pozri, moje ruky, pre Teba chcú pracovať.
Pozri, moje srdce Ťa chce milovať
a chce Ti spievať a hrať kaţdý deň, kaţdý deň.
2. Dnes túţim a chcem, ďakovať Ti Jeţiš môj,
za povolanie, ktoré si mi dal.
Ó, aký prejav Tvojej lásky, Tvojej dobroty,
ja cítim, ţe som toho nehodný.

/:Radosť čo dáva mi Pán, je moja sila:/
Chváľme Ho, za všetko Aleluja,
ţe je s nami, kaţdý deň Aleluja.
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1. Ježiš, najkrajšie meno, Spasiteľ sveta, víťazný Pán.
Emanuel, Boh je s nami, Baránok Boţí, kráľov je Kráľ.
R: Svätý, vţdy medzi nami, jediný Otca Syn, obetovaný,
Zmieril nás, na večné veky, my sme v ňom všetci, Boţie deti.
2. Jeţiš, knieţa pokoja, všemocný Pán a Boh, miluje nás.
Emanuel, Boh je s nami, srdce jasá mi, z nebeských krás.

Keby som bol kengurou,
priskákal by som k tebe hneď.
keby som bol pavúkom,
spravil by som ti krásnu sieť.
Keby som bol motýľom,
Ja chválil by som ťa za kaţdý kvet.
No ja som rád aký som a za to ti dnes ďakujem.
Lebo stvoril si svet a v ňom stvoril si mňa
a vďaka Jeţišovi som dnes Tvoje dieťa,
no ja som rád, aký som a za to ti dnes ďakujem.
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1. Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá,
Či je hmla, či je noc, či je tma.
2. Dal mi ho Jeţiš sám, nech stále vo mne plá...
3. Kamkoľvek pôjdem len, nech stále vo mne plá...
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/: Boh nás v rukách má, preto spievame a hráme,
292
nesie Teba, mňa Veľkú radosť z toho máme.:/
1. Pristúp bliţšie nebuď sám, vytvoríme niečo krásne.
Kaţdý z nás je Boţí chrám, v kaţdom z nás je niečo zvláštne.
2. Vloţ do dlane svoju dlaň, zjednoťme sa v Jeho mene.
On zostúpil z neba k nám, jeho láska v kaţdom drieme.
Viem, že meno Pána, je môj úkryt
v boji sa v ňom môţem skryť,
v bezpečí ţiť.
1. /:Poţehnané meno má Pán:/ najvyšší
2. /:Svätý, svätý, svätý je Pán:/ najvyšší.
3. /:Oslávené meno má Pán:/ najvyšší.
4. /:Jeţiš – toto meno má Pán:/ najvyšší.
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Kto je Pánom džunkgle, hu hu
Kto Pánom vody, bubla, bubla,
Kto je Pánom vesmíru, i Pánom mojím,
poviem vám to! J-E-Ţ-I-š – Jeţiš! Je Pánom mojím,
On je Pánom vesmíru, dţungle i vody.
Bubla, bubla, bubla ţblnk.
Bože Otče, teraz vidím, aký som bol slepý,
Ty však si náš Otec láskyplný, milostivý Pán.
A teraz som Tvoj syn prijatý, patrím medzi Tvoje deti,
samotu viac nepoznám, uţ Teba Boţe za Otca mám.
R: Budem spievať chvály,
budem, spievať chvály,
budem spievať chvály, kým ţivot mám.
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1. Dary lásky svojej dávaš v miere hojnej
Od Teba sú , Pane , od Teba sú, Pane
ďakujeme , ďakujeme za ne.
2. Naše dary s láskou nesieme Ti na stôl
Pre Teba sú , Pane , pre Teba sú , Pane
ďakujeme , ďakujeme za ne.

Mária chráni každé dieťa,
Mária k Synovi privedie ťa,
lásku svoju kaţdému dáva nám.
Ona je Matkou všetkých nás,
tak kráčaj s ňou a dôveruj jej rád,
na cestách ti svieti, pomáha: Hľa Tvoja Matka.
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2. Len môj Pán mi pomáha niesť kríţ.
A len môj Pán je Svetlom temných ríš.
Len môj Pán mi všetko ujasní,
len s Ním je ţivot úţasný.

1.Jeţiš ti dnes vraví: „Ja som Pán
a Matku svoju všetkým dávam vám.“
2. V tomto svete zvádzaš krutý boj,
len kráčaj smelo, pri Matke v skúškach stoj!
3.Vybuduj si pevný ten svoj dom,
kde Mária tieţ lásku vloţí doň.
4.Všade tam, kde láska chýba nám,
tam rozdaj ju, ty šťastný budeš sám!
Do srdca mi príď, Duch Boţí do srdca mi príď,
Môj pokoj si Ty i radosť mi dáš,
Duch Boţí do srdca mi príď.

1. Len môj Pán vţdy nado mnou bdie.
A len môj Pán všetko o mne vie.
Len môj Pán tvár moju rozjasní,
len s Ním je ţivot úţasný.
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3. Len môj Pán je viera, nádej sám.
A len môj Pán ma volá, s Ním ísť mám.
Len môj Pán ma láskou naplní,
len s Ním je ţivot úţasný.
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1. Neviem aké slová chvály Ti mám zaspievať,
v srdci mám len zopár tónov, ale chcem Ti hrať.
Pridajú sa bicie, klavír, gitary,
kto má Ťa, Pane, rád, ten nech sa zabaví.
R1:

R: Tvoje slovo je svetlom pre moje nohy
a pochodeň na mojich chodníkoch.
1. Pane, prijmi chválu mojich úst
a pouč ma o svojich zámeroch.
2. Tvoje slovo je mojím dedičstvom,
je potešením môjmu srdu.
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/:Táto pieseň, Pane, znie iba pre Teba,
nech zvučí celá zem aţ hore do neba.:/

2. Poďme naladiť sa na tú správnu náladu,
spievať Bohu chválu od východu k západu.
Aleluja Tebe zaznie, Pane, chvála chvál.
Aleluja, Ty si kráľov Kráľ.
R2:

Aleluja, Pane, znie iba pre Teba.
Aleluja, spieva zem aţ hore do neba.
Aleluja pre Teba.

