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A všetko, čo má
A-a-a-aleluja
Adeste, fideles
Agnus Dei
Agnus Dei
Aha, aha,aha jéé
Aj keby nekvitol fík
Aj keď ťa nevidím
Ak ľud môjho mena sa pokorí
Ak sa milujeme
Ako ďaleko je od západu ýchod
Aleluja
Aleluja de saint Augustin
Aleluja hosana
Aleluja šaba-laba labamba
Aleluja, alelu-aleluja
Aleluja, aleluja
Aleluja, aleluja
Aleluja, sláva
Amen
Amen, aleluja
Anjeli pred trónom
Ave Maria! Gratia plena
Baránok Boží
Baránok Boží
Blessed be
Boh dobrý je
Boh je láska
Boh je stále medzi nami
Boh nám z lásky svojho
Boh nezomrel, Ježiš žije
Boh prestrel
Boh si tak zamiloval svet
Boh ťa miluje
Bol si tam
Bože Otče
Bože dobrý, Otče láskavý
Božia láska je tak krásna
Božia láska príď
Breathe
Budem ako strom
Budem spievať
Buďme všetci potešení
Búvaj dieťa krásne
Celá Zem spieva
Čakajú ťa nástrahy
Čas jak vietor sa rúti
Čo je bolesť
Daj Boh šťastia tejto zemi
Dnes dávaš všetko
Dnes chcel by som ti dať
Dnes pieseň hrám
Dnes počuť zvuk
Dnes pred tvárou Pána
Dnes viem, že chcem
Dnešný deň sa radujme
Do hory, do lesa valasi
Do srdca mi príď
Do tmy na svet
Dobrá novina, šťastná hodina
Dobroreč, duša moja, Pánovi
Dobrorečíme Ti Bože
Dobrý Boh
Dobrý pastier sa narodil,
Dotkni sa mojich očí
Drž ma bližšie
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Duchu Svätý príď
Duchu Svätý príď k nám
Duchu Svätý, príď
Duchu Svätý, volám, príď
El šadaj, el šadaj
František
Glória
Glória (klasická)
Gloria Patri et Filio
Golgota
Hladný prichádzam
Hoden si mojej chvály
Hosanna bohu na nebi
Hospodin nedá ti viac
Hudba dohráva
Hymna Emanuel
Chcem vojsť
Chlieb Ti a víno prinášame
Chlieb, ktorý sa premieňa
Choď vpred
Chváľ duša moja Hospodina
Chvála Otcu
Chválim Ťa, Ježiš
Chváľte služobníci
Chválu ti vzdávam
Chválu vzdajme Otcovi
Ideme smelo k výšinám
Ja to viem
Ja v srdci svetlo mám
Ja verím v Boha Otca
Jak jeleň dychtí za vodou
Jak si krásne, Jezuliatko
Jasnou rečou hovorí
Je nádherné
Je stále prítomná
Jesus Christ, you are my life
Ježiš Kristus mojím Pánom je
Ježiš moc nad všetkým má
Ježiš môj
Ježiš svojim verným
Ježiš Ty si môj Pán
Ježiš žije, Ježiš žije
Ježiš, buď mojím Pánom
Ježiš, dávno to už viem
Ježiš, pomaž ma dnes
Ježiš, ty si ma poznal
Ježiš, Ty si Pán
Ježiš, ty si skalou
Ježiš, viem, že obdaríš
Ježiš, Ty si môj Ježiš
Ježiško maličký
Ježišu ukrižovaný
K jasličkám
Každý deň je veľký dar
Každý deň na každý pád
Když se ráno probouzím
Keby mi hlas ako anjela znel,
Keď chrámom zaznie
Keď kľačím pred tebou
Keď sa raz Pán
Kedykoľvek
Koľko záhad má
Konaj svoje dielo
Kráľov Kráľ
Kráľovná nebeská
Kráľovná nebies, Panna Mária
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Kríž je znakom spásy
Krok sem, krok tam
Kto má moc zachrániť
Kto si ty
Kto stvoril
Ku komu pôjdem
Kyrie
Láska Kristova
Láskavá Panna
Laudáte Dominum
Len milosťou
Len náš Pán
Len Tebe
Len ty si Boh
Let it rain
Magnificat, magnificat
Mária, Matka láskavá
Máš jedno srdce
Máš v duši pieseň
Moja múdrosť
Moja sila
Moje srdce pieseň má
Mojím povolaním je láska
Môj Boh On je veľký Pán
Môj Boh verný bol
Môj Boh, vďaka tebe dýcham
Môj Ježiš, si spásou
Môj Kráľ ma víta
Môj Pán dáva mi lásku
Môj Pán mojou silou je
Môj Pán vykročí
Môj si ty
Môj strach tíši
Môžem vystúpiť
Muž múdry staval
My glorious
My chceme dnes
Na krídlach chvály
Na nebesiach aj na zemi
Nad celou zemou
Nad hukot morských prívalov
Nad nami hriešnymi
Nádherný Boh
Nakloň ucho Pane
Naplňuj ma Duchom
Narodil sa Kristus Pán
Náš Pán je tu s nami
Náš Pán, on je kráľov Kráľ
Nebesia rozprávajú
Nebesia ti rozpovedia
Nehanbím sa nehanbím
Nech dobrý Pán je stále s nami
Nech naše pery plesajú
Nech sa všetci svätí radujú zas
Nech ten chrám zaplaví
Nesiem vám noviny
Nesieme Pane chlieb
Nie nám, nie
Nikto ma nemôže odlúčiť
Nové prikázanie
Ó, Matka Pána
Ó, chýr preblahý
Obeť svoju veľkonočnú
Oči mal zavreté
Odej nás do rúcha chvál
Odložil si svoj majestát
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On je Jahve
Oslávený buď ty
Oslávený buď ty, Duch
Oslavuj Pána, oslavuj
Otče náš
Otče príjmi chlieb
Otčenáš (Ouagadougou- HE)
Otváraj Pánovi nášmu
Otvárajme, už je tu Pán
Otvor mi oči, Duch svätý
Padáme na svoju tvár
Pán hoden chvál
Pán vyvýšený je
Pán zastavil sa na brehu
Pane Bože, Tebe spievam
Pane prijmi ma
Pane, smädní sme po Tebe
Pane, biedny som
Pane, budeš tu stáť
Pane, málo mám Ťa rád
Pane, Pane
Pane, som tak veľmi rád
Pane, vždy, keď tvoju Svätosť
Pane, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa, zmiluj sa
Pane, zošli svojho Ducha
Pánova pravda
Pánovi nášmu piesne hrajte
Pastieri, pastieri, hore vstaňte
Pie Jesu
Pieseň chvály
Pieseň pre juraja
Plesajte všetci ľudia
Poď s nami vzývať Kráľa
Poď, teraz je čas
Poďme všetci
Poklady
Polnoc sa blíži pastieri išli spať
Poslal Boh anjela
Pospiechali do Betlema
Povedz, či smiem sa vrátiť
Povedzte nám, pastierovia
Poznať ťa túžim
Pozri ako mení ma Ježiš
Požehnanie sv. Františka
Pred Tebou, môj Pán
Prehltnutý smútkom
Príď, Duchu Svätý
Prichádzame k tebe, Pane
Prijmi Pane obetu
Prijmi Pane z našich polí
Prijmi tieto naše dary, Pane
Príjmi, Matka, v náruč dietky
Prijmite moc
Prišiel na zem konať
Raduj sa, Cirkev Kristova
RHľadajte Pána
Sanctus
Shema Israel
Si jediný
Si mojou piesňou
Si mojou skrýšou
Si môj Pán, Ježiš kráľ
Si pastier môj
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Si večný Boh
Silnejšia ako smrť
Skončila sa dlhá tmavá noc
Sláva a česť patrí tebe
Sláva, sláva, sláva tebe
Slnko Kristovej lásky
Slnko náš brat
Slovenská modlitba
Smädni po Tebe
Sme Tvoje dietky
Sme z rôznych strán
Smieme kráčať
Som kvapkou v mori
Spája nás
Spásu mám
Spievaj aleluja
Spievaj Pánovi
Spolu s vínom a chlebom
Stále túžim ísť a hlásať
Stojíme pred tvárou
Stretol ma dnes Pán
Sú dve cesty
Súcit nekonečný
Svadobná
Svätá Madonna
Svätosť je
Svätý a vzácny Boh
Svätý, svätý
Svätý, svätý, svätý
Svätý, svätý, svätý Baránok
Svätý, svätý, svätý Pán
Svätý, svätý, svätý Pán
Svätý, svätý, svätý, Pane
Svätý, svätý, svätý, svätý
Svetlo sveta
Svetlom si mi
Svieť nám
Svieť, Ježiš, svieť
Šťastie, zdravie, pokoj svätý
Tak vstávaj
Tam, kde končím
Tancujem, spievam si
Tebe patrí chvála
Tebe sa klania
Tí, čo sú smädní
Tichá noc, svätá noc
Tmou svetlo svieti
Toto je deň
Toto je deň
Toto je Telo a toto je Krv
Toto sú dni Eliáša
Toto všetko o tebe je Ježiš
Toto je moje telo
Túžim podobať sa ti viac
Túžim priniesť na oltár
Tvoja krv
Ty mi dávaš nohy jeleníc
Ty odpúšťaš
Ty si mi lásku dal
Ty si mojou láskou
Ty si môj Boh - Milosrdenstvo
Ty si môj Pán
Ty si môj pastier
Ty si môj štít
Ty si najvyšší
Ty si nás vytrhol, Pane
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Ty si Pane stále pri mne
Ty si Pánom
Ty si Pánom mojich dní
Ty si ten Baránok
Ty si ten Boh
Ty si ten Boh
Ty si ten mocný kráľ
Ty si zomrel za hriech
Ukáž, čo dokážeš Ty
Úžasný
V mojom srdci býva Kráľ
V tebe slabý silu má
V jeho náručí
Vďačiť Ti chcem, mama
Vďaka Ježiš
Vďaka za Tvoj kríž
Veď Pán Boh náš tak
Veď ma z dolných nádvorí
Velebiť ťa budem Pane
Velebte Pána
Veľký Pán
Veni lumen dominum
Venimus adorare eum
Verím, lebo dal si mi vieru
Verím, že si lásky zdroj
Viac lásky, viac moci
Víťaz ľudských sĺz
Vody nezahasia lásku
Volám na teba
Vstávajte pastieri
Vstúpme do jeho brán
Všade tam, kde sú
Všetky národy
Vysoko Kríž na Golgote stojí
Vyvyšujem teba
Vzdajme vďaku nášmu Bohu
Vzdám ti chválu
Vznešený, tak jemný
Vždy je s nami
Z lásky a pre lásku
Z Tvojich štedrých darov
Zajal si
Zaufaj Panu już dziś
Zdravas` Mária
Zem i nebo hlása
Zídení ako rodina
Zlož svoju starosť na Pána
Zmiluj sa, zmiluj sa Pane
Zo všetkých str8n
Zranené vtáča
Zvelebený si, Bože, naveky
Zvelebujte Pána
Žalm
Žalm 93
Žehná nás ruka Pána
Žiť pre lásku
Život všetkých nás
Živý je Pán
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1. /:Ak sa milujeme navzájom, Boh je v nás:/ /:A jeho láska v nás
dosahuje dokonalosť.:/
2. /:Aleluja, sláva, spievam Kráľovi svätých:/ /:On bol, on je a má, má prísť:/
3. Anjeli pred trónom ti spievajú, svoj hlas k nim pridáme tebe
na slávu.
Svätý, svätý, svätý Boh náš Pán. On bol, on je a príde zas k nám.
2. Vždy svätých chvály sú ti vzdávané,
my s nimi pri tróne ich refrén spievame.
3. Keď starci padajú tu pred trónom,
my srdcia pokorne skláňame pred tebou.
4. Boh dobrý je, Boh dobrý je, Boh dobrý je, dobrý je ku mne.
5. Boh je láska a zákon lásky nám on dal, miluj blížneho tak,
ako seba, vraví Ježiš nám.
6. Boh je stále medzi nami, je stále blízko nás, pozná všetky tvoje
rany, pred ním sa neschováš. Boh je stále blízko pri nás, môžeš až
k nemu prísť, chce obmyť to, čo skrývaš, báť sa dnes nemusíš.
R: Emanuel je blízko nás, Emanuel, dotkni sa nás, Emanuel, nemáme
síl, Emanuel, ty musíš prísť.
2. Ty si teraz medzi nami, si blízko znavených, poznáš všetky naše rany,
pred tebou niet kam ísť. Ty si práve blízko pri mne, tu končím pred tebou,
nech tvoj Duch vanie ku mne, už viacej nemám slov.
7. /:Naplňuj ma Duchom svojím:/ Nechcem byť prázdny džbán,
plň ma Ty, Pane, sám. /.Naplňuj ma Duchom svojím:/ Prosím ťa,
naplň ma, nech Duchom pretekám.
8. Boh si tak zamiloval svet, že Syna svojho jednorodeného dal, aby
každý kto v neho verí, nezomrel, ale život večný mal. /Ó, ó, Ježiš,
Ježiš, Ježiš.:/ Požehnané meno ma Pán. Požehnané meno ma Pán.
Požehnané meno ma Pán, Najvyšší. Viem, že meno Pána je môj
úkryt, v boji sa v ňom môžem skryť, v bezpečí žiť!

9. Bože Otče, teraz vidím, aký som bol slepý. Ty však si môj Otec
láskyplný, starostlivý Pán. Teraz som tvoj syn prijatý, patrím medzi
tvoje deti, samotu viac nepoznám, veď Boha Otca pri sebe mám.
R: /:Budem spievať chvály, budem spievať chvály, budem spievať
chvály, kým život mám.:/
10. Božia láska je tak krásna a toľkí pred ňou unikajú. Božia láska
je tak krásna, že nič nie je nad jej moc.
R: Keby sme sa ponorili všetci do lásky Kristovej, bol by
celkom inakší svet, všetky naše bôle by sa dali ľahšie niesť.
2. Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval, že nám svojho
syna poslal a v ňom nám spásu dal.
3. Božia láska je tak krásna, už poznám cenu Golgoty, že Ježiš zomrel pre
môj hriech a večný život zvíťazil.

13. Dnes dávaš všetko, čo máš. Našiel si lásku a tak ju stráž.
Boh klope na dvere kým svet spí. On aj v noci bdie a dnes aj ty bdieš s
Ním.
2.Láska je úsmev a plač, smútok a strach náhle zmýva dážď. Cítiš,
že Boh je tak blízko nás, cítiš, že s Ním si tak stále viac svoj.
R1: Boh ti práve dal to znamenie tých nových dní, krásnych dní.
R2: /:Až do konca dní On chráni ťa láskou, dnes ti vrátil raj, tak
ho vnútri maj. Až do konca dní má k človeku blízko, s Ním nikdy
nie si sám – až do konca dní,:/ až do konca dní.
3.Vždy príde otázok pár, čo trápia srdce a trápia tvár, kríže ťa nezlomia,
kým si s Ním, neboj sa ísť, On, vie, čo s tým. R1 + R2
Aj keď svet pominie, však Jeho láska je tu naveky.
14. Dnes pieseň hrám a nie som sám, tebe Ježiš môj Majster.
A stále viac ťa túžim mať. Ty si najhlbšou túžbou.

4. Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval, matku Máriu, že
nám poslal, keď ho najväčší bôľ spaľoval.

Nech tečie rieka tvojho života v nás. Chcel by som prežiť
dnes tvoj vodopád. Daj sa mi napiť z tvojho prameňa krás.
Znovu chcem v úžase stáť. Dnes... R2:Nechcem bez teba žiť.

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

15. Dnes počuť zvuk, čo zneje v nás, aj z temien hôr, aj v dolinách.
Ten chorál sŕdc, sťa jeden hlas, tebe lásku chce vyznávať.

12. Budem spievať pretože som spasený. Budem spievať Ježiš je môj Pán.

2. Predošlý čas doznieva v nás, je toto nová pieseň chvál?
Už svitá lúč na nový deň a volá k sebe celú zem.

On je nádejou v čase súženia, viem môj Pán zachráni ma.
2. Budem spievať pretože som slobodný. Budem spievať Ježiš zvíťazil.

Tak mocne krič, nech každý vie, že môže prísť a spievať smie:
Svätý je náš Pán (V srdciach zaznej:) Svätý je náš Pán (Každý
spievaj:) svätý je náš Pán (celá zem znej:) Svätý je náš Pán!

3. Budem spievať pretože som radostný. Budem spievať Ježiš ľúbi ma.
3. Hlas mocný znie o nebi v nás a všetkým hlása lásky čas. Je tu ten čas, už
zvoní zvon, najmenší z nás dostanú trón? Tak mocne krič, nech každý vie,
že môže prísť a spievať smie: Ježiš živý je...
16. Do srdca mi príď, do srdca mi príď, Duch Boží do srdca mi príď.
Môj pokoj si ty i radosť mi dáš, Duch Boží do srdca mi príď.

17. Drž ma bližšie sám deň čo deň, naša láska nech večnosť zrie.
Daj nech pravdy sa nepustím, z očí nikdy ťa nestratím.
1. V mojich pádoch aj úspechoch, v mojich šťastných aj smutných
dňoch, moje srdce ti patrí len. Ty si nádej žijem v nej.

23. /:Chválu vzdajme Otcovi, chválu i Synovi, chválu Svätému
Duchu, chválu Bohu v troch osobách.:/

2. Ty si ten, ktorý dýcha v nás, ty si ten, ktorý stráži ma. Srdce preteká
pokojom, keď tvoj hlas smiem počuť v ňom.
3. Nikto neľúbi ako ty, nik sa nestará ako ty. Zdá sa nebo si otvoril, Otče,
vieš jak mám Ťa rád.

1.Tam kde znie plač v srdciach zranených, Boh posiela svoje slovo.

24. Chváľte služobníci, chváľte svojho Pána, meno Ježiš, aleluja.

2. Pán volá nás k sebe na Sion, kde prebýva v svojej sláve.
3. Tam tie deti tancujú s radosťou, meno Ježiš prespevujú.

18. Duchu Svätý príď k nám, naplň srdcia naše ohňom lásky.
4. Boh pre svoj ľud, žehná celú zem, pokoj nech má Jeruzalem.
19. Duchu Svätý, volám, príď, oheň mojej duši daj, oheň môjmu telu
daj, rozpáľ ma.
Všemohúci Boh tu s nami je, nekonečne milostivý je, ukazuje
dobrotivú tvár voči tým, ktorí milovať ho chcú.
20. Hudba dohráva, všetko stíši sa a ja prichádzam. Priniesť niečo
snáď, čo pravú cenu má, čo by si mal rád. A4 A
Viac ako pieseň Ti dám, lebo to, čo žiadaš, nie je len pieseň sama.
Ak niečo iné sa zdá, Ty vieš, čo je pravda, Ty vidíš, čo v srdci mám.
Túžim sa vrátiť do srdca chvály, kde si jedine Ty, si jedine Ty,
Ježiš. Odpusť mi Pane, že neverný som, si to jedine, Ty, jedine
Ty, Ježiš.
2.Nekonečný Kráľ, nik nevysloví, čo ti patriť má, aj keď slabý som, všetko
to, čo mám, každý dych je Tvoj.
Viac ako pieseň… Túžim sa vrátiť…

25. Ja to viem, ja to viem, ja to viem, že ty ma pochopíš (posilníš,
počuješ). Ja to viem, ja to viem, ja to viem, že ty ma potešíš (oslobodíš,
rozumieš).
Ty si verný, verný Boh. Ty si verný, verný Pán.
/:Tak Ti spievam pieseň chvál.:/
26. /:Jak jeleň dychtí za vodou, ja, Pane, túžim za tebou.:/
Zošli dážď, zošli dážď, dosť bolo sucha. Zošli dážď, zošli dážď, Svätého
Ducha. Zošli dážď, zošli dážď, nové Turíce. Zošli dážď, zošli dážď,
rozjasaj srdce.
27. Je stále prítomná tvoja láska. Radostne spievame o tvojej sláve. R:
/:Nech pieseň zazvoní v každej chvíli, teba chválim, Pane môj,
ako najlepšie viem.:/

21. Chcem vojsť do tvojich brán srdce plné vďaky mám.
Chcem vojsť s poctou do tvojich nádvorí. Lebo viem, že to je deň,
ktorý Pán daroval nám a teším sa, že radosť dal mi Pán.
/:Že radosť dal mi Pán, že radosť dal mi Pán a teším sa,
že radosť dal mi Pán.:/

28. Ježiš, buď mojím Pánom, žriedlom nám svetlom v tmách, Ježiš.
2. Ježiš, buď mojím Pánom, nádejou, piesňou chvál, Ježiš.

22. /:Chválim Ťa, Ježiš :/
/: 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.

3. Ježiš buď mojím cieľom, veď život môj za tebou, Ježiš.

R: Oheň môjmu srdcu daj, vietor vej na plachtách, buď zmyslom
môjho života Ježiš, Ježiš.

29. Ježiš Kristus mojím Pánom je, aleluja. On Pánom je, on Pánom
je, aleluja. ...On má ma rád, on má ma rád, aleluja.

30. Ježiš môj pred tvojou stojím obetou. Stal si sa bláznom,
zomrieť si šiel. Mnohokrát ja žasnem ako máš ma rád a
/:stojím tu dnes ešte raz:/
R: A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokorený
láskou, srdce zlomené mám. Znova ďakujem ti, ďakujem
svoj život ti dám.
2. Najvyšší si teraz Ježiš na nebi, nebeský vládca, raz budem tam stáť.
Teraz však ja žasnem ako máš ma rád a
/:chválu ti vzdám ešte raz:/
/:Vďaka za tvoj kríž. Vďaka za tvoj kríž. Vďaka za tvoj kríž priateľ môj:/
31. Ježiš svojim verným novú pieseň dal, Ježiš svojim verným novú
pieseň dal, svojou radosťou ich srdcia naplnil. Ježiš novú pieseň
dal svojim verným.
2. Ježiš naučil aj nás žiť v pokoji, Ježiš naučil aj nás žiť v pokoji, rôznych
ľudí spojil v jednej nádeji. Ježiš naučil aj nás žiť v pokoji.
3. Ježiš naučil aj nás byť rodinou, Ježiš naučil aj nás byť rodinou, prijímať
sa láskou Jeho úžasnou. Ježiš naučil aj nás byť rodinou.
4. /:Ježiš zmenil zármutok náš na radosť:/slzy smútku v rieky šťastia
premenil. Ježiš zmenil zármutok náš na radosť. La la la...
32. Ježiš, ty si ma poznal a dal mi odpustenie. Podal si mi ruku a viac ti už
nepoviem nie.
R: Ty poznáš moje padanie, ty poznáš moje vstávanie, ty poznáš
moje myslenie.
2. Obkľúčil si ma milosťou a známosťou, čo preteká. Chválou si ma naplnil
a dal mi Ducha života.
3. Preskúmaj si ma Bože môj a poznaj moje myšlienky. Preskúmaj moje
srdce dnes a veď ma cestou večnosti.
33. Ježiš Ty si môj Pán
/: Ježiš Ty si môj Pán,:/: pieseň si srdcu dal,:/
/: Ja chválu vzdám Ti každý deň, :/
/: Dal si mi spasenie.:/
/: Ježišu Pane môj,:/: dávam ti život svoj,:/
/: Ja v Tvojej láske zvíťazím:/
/: A na slávu Ti zakričím.:/
/: Mocný víťaz z Júdy,:/: užasný večný Kráľ,:/
/: VEĽKÝ A NEKONEČNÝ:/: ALFA I OMEGA.:/

34. Ježiš, ty si skalou, ty si mojim spasením, v teba dúfam
mojim štítom si. Aleluja, mojím štítom si. (vždy s echom)
2. Ježiš, ty si Pánom, nikdy ma neopustíš, Ty si verný, dôverujem ti.
Aleluja, dôverujem ti.
35. /:Ježiš žije, Ježiš žije, všetci ľudia nech to vedia Ježiš žije.:/
1. Všetci z mŕtvych vstaneme, všetci z mŕtvych vstaneme, všetci
z mŕtvych vstaneme jak on. Aleluja, bratia. Vtedy, až sa skončí
čas, Ježiš Kristus príde zas a my všetci z mŕtvych vstaneme jak on.
2. A on s nami zostane 3x, náš Pán, aleluja bratia. Nech sa každý pridá
k nám, nikto nemusí byť sám, Ježiš s nami zostane, jak sľúbil nám.
36. Ježišu ukrižovaný, ľutujem hriechy ľutujem. Ježišu ukrižovaný, Kyrie
eleison
37. Ježiš moc nad všetkým má,(echo) všetkých vládcov on je Pán. (echo)
Bude vládnuť navždy nám, (echo) od končín zeme
ku hviezdam.(echo)
R: Ježiš (echo) kráľov Kráľ, (echo) Ježiš (echo) pánov Pán (echo)
/:pánov Pán.:/
2. Jeho meno v boji znie, (echo) spravodlivým Kráľom je. (echo)
Po Kristu viac túžime (echo), kvôli nemu kráčame. (echo)
38. /:Každý deň na každý pád ti Pane to, čo mám a rád priamo
do rúk dám, jé jé jé, môj slávny Pán.:/ Na každú malú vec ty dbáš,
nech ti je sláva. Cez každú hovoríš ty sám, jé jé jé.
Aj v ťažkej chvíli silu dáš, nech ti je sláva, zdvihnime zrak, Otca
uzrieme v sláve, spievajme pieseň chvál.
39. Keby mi hlas ako anjela znel, keby som bol prorok veľkých diel,
keby som aj hory prenášal, bez lásky by som ostal sám.
Keby som bol múdry ako kráľ, majetok svoj celý rozdával,
keby som vo svete slávnym bol, bez lásky som iba prázdny kov.

Keby som v modlitbách stále stál, keby som nad hlavou žiaru mal, keby
som každý deň v chráme bol, bez lásky som iba plný slov.
R: Jedine s láskou, jedine s láskou, jedine Ježiš ti dáva, dáva, dáva
lásku, tak poď.
2. Keby som mal v sebe veľa snov, keby som nakŕmil žobrákov, keby som
celé dni vyhrával, bez lásky je to smiešny bál.
Keby som zázraky robiť smel, keby som neurobil žiadny hriech,
keby som na tvári úsmev mal, bez lásky som iba smiešny klaun.
40. Keď sa raz Pán(echo), zas vráti k nám (echo). Keď sa raz Pán
zas vráti k nám. Aby sme tiež tam boli, keď sa raz Pán zas vráti
k nám.
2. Keď knihu tú otvorí Boh...
3. Keď hostinu pripraví Pán...
4. Keď po mene nazve nás Pán...
5. Keď svätí svoj opustia hrob...
6. Keď zaznie spev aleluja...
7. Aleluja...
8.Keď sa raz Pán, vráti zas k nám...

43. Ku komu pôjdem, veď slová večného života máš!
Dal si mi vieru, viem, že si Mesiáš.
2. Ku komu pôjdem, kto iný dať môže to, čo Ty máš?!
Pri Tvojich nohách bezpečný úkryt mám.
R: Ku komu pôjdem, slová večného života máš. Keď som smädný,
z Tvojich rúk v mojej duši padá jarný dážď. Veď ak niekto žízni môže
k Tebe prísť, dáš mu napiť, večný smäd uhasíš.
Prúdy vody živej tečú zo všetkých, čo s Tebou kráčajú.
3. Ku komu pôjdem, kto - kde je taký Boh ako si Ty?!
V lone mojej matky Ty si ma utvoril.
4. Ku komu pôjdem, na dlaniach svojich rúk vyryl si ma.
Vieš po čom túžim, vieš, kde to môžem nájsť.
44. Len milosťou môžme vstúpiť, len pre milosť smieme stáť.
Nemôžme si to zaslúžiť, je to pre krv Baránka. Pred svoju tvár
stále zveš nás, ty vojsť voláš nás. Pred svoju tvár pozývaš nás,
/: a preto tu smieme stáť.:/
R: Pane, keď odkryješ hriech, kto obstojí?
Vďaka, že krvou Baránka sme očistení.

41. Kráľov Kráľ, vzdávame Ti chválu, víťazstvo dal si nám už
do rúk. Spievame, pieseň novú hráme, každý tón len pre Teba znie.

45. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán, on je Boh a
Spasiteľ náš, tak sa nebojme Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu.

Na Golgote kvôli nám znelo z kríža: „Dokonané!„ Na Golgote
víťazstvo si nám dal. Na Golgote kvôli nám dal si telo zbičované,
o tri dni však nový chrám už stál.

46. Moja sila a chvála je Pán, On sa mi stal záchrancom. Silný je Pán, On
sa mi stal záchrancom.

42. Kríž je znakom spásy, kríž, ten drevený. Kristom nesený z lásky,
krvou zmáčaný za nás.

47. Môj Boh verný bol a môj Boh verný je, môj Boh verný bude vždy,
On mojím pastierom je.
Raz, raz, bude to tak, budem pred Tebou stáť. Raz, raz, bude to tak,
uzriem Tvoju tvár.

1. Sám si Pane znášal ťarchu našich vín, sám si sa oddával z lásky
pod svoj kríž.
2. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín. Krista vždy nasledovať,
chcem byť stále s ním.
3. Pozri, Pane, hľa tu na mňa úbohého. Pomôž znášať ťarchu kríža tak
ťažkého.

48. Môj Ježiš, si spásou, Pán nie je nik, ako ty. Chcem v každý čas,
tak ako dnes, teba chváliť Pán, môj Kráľ.
Môj Majster, si štítom, záchrancom si, pokoj môj. Všetko, čo viem,
všetko, čo mám, Tebe dávam, Pán môj, rád.
Sám si môj Boh, celá zem, nech vidí. Sláva a moc, majestát ti
patrí. Hory pred trónom sa skláňajú a ty sám vládneš slávne.

Spievam ti rád, že si Pán môj a Kráľ. Navždy chcem stáť, teba
stále mať rád. Nič nie je viac, ako láska, čo dal si nám.
49. Môj Kráľ ma víta na nádvorí. Svoju náruč predo mnou otvára.
Ja viem, že môžem k Nemu prísť aj dnes. Smelo prísť, pretože túžim
do Jeho dlaní vložiť bolesť, ktorú mám.
50. /:Môj Pán dáva mi lásku, dáva mi nádej, že môžem byť s ním:/
/:Môj Pán dáva mi lásku, dáva mi nádej, že môžem byť s ním:/
51. Môj Pán mojou silou je a radostnou piesňou a Pán stal sa už
mojím spasením, On je môj Boh.
R: Len jemu odovzdávam život svoj. 3x
2. Môj Pán vládnuť bude vždy, až na veky vekov. Amen.
52. Môj Pán vykročí ako mocný muž, ako bojovník, vždy pripravený
vyhrať bitku s nadšením. S vojnovým pokrikom povstane sám,
pokrikom, pokrikom, mocným pokrikom, a tak zvíťazí
nad nepriateľom, pokrikom, pokrikom,
mocným pokrikom. Mocným pokrikom! JEŽIŠ!
53. Môj si ty, dieťa mám ťa rád, v mojom náručí môžeš spať.
Môj si ty, tak mi dôveruj. Ja ťa uzdravím z tvojich rán.
Chcem, aby si vedel, že milujem ťa stále.
Každý úder môjho srdca o tom hovorí, že môj si ty.
Môj si ty, dieťa mám ťa rád, v mojom náručí môžeš spať. Môj si ty,
idem pred tebou. Ja som verný Boh, mám ťa rád.
54. Môžem vystúpiť na Pánov vrch, či môžem na tom mieste stáť?
Tam sa priblížiť sláve Božej, prísť a spoznať tvoju tvár.
Očisť srdce mi a naplň dlane sám, lebo viem, že zem, kde chcem
stáť je svätá.
R1: Ja idem Pane za tebou, len teba hľadám, Pane môj,
Ja verím, že ma premeníš, pri tebe láskou horím.
Ja hľadám tvoju prítomnosť, čo zahalí ma na večnosť,
ja idem Pane za tebou, pri tebe láskou horím - prichádzam.
R2: /:Túžim ťa chváliť, túžim sa skláňať, túžim byť len s tebou.:/

55. Nad celou zemou, Pán od vekov. Nad každým vrchom, každou
dolinou. No mojou túžbou, Otče jedinou,
je aby vládol sám Syn tvoj.
R: Ó, vládni mi, vládni s mocou. V čase chvíľ ťažkých, v krokoch
úspešných. Len ty si Pán nad tým, čo mám, tak, prosím, príď
a vládni mi.
2. Celým srdcom chcem, celou mysľou tiež, sa ti podobať,
Bože nádherný. Pre mňa vzácny si, v svete jediný. Tak, prosím,
príď a vládni mi.
56. 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 Ježiš je náš Pán!
57. Náš Pán, on je kráľov Kráľ. Jeho trón bude naveky stáť, On má
všetku vládu a moc, náš Pán, On je kráľov Kráľ.
58. Nech sa všetci svätí radujú zas, Ježiš je víťaz, tak pozdvihni hlas!
Nech Jeho meno znie zo všetkých síl, nech všetci vedia, že On
zvíťazil. Vo svojom chráme – korunujte Pána, vzkriesením je spása
dokonaná. Pripoj sa k nám, chceme ku Nemu prísť, nenechaj Kráľa
len okolo ísť!
R: Ježiš, Ježiš, Ježiš, On sám, Ježiš, Ježiš, Ježiš je Pán.
Ježiš, Ježiš, naveky znie, Ježiš, Ježiš, Ježiš je Kráľ.
59. Nech ten chrám zaplaví svetlo sviec jagavé, nech nám z úst znejú
zvolania jasavé. Nech ten chrám naplní zástup sŕdc veselých,
mužov, žien, detí, nech jasá svet celý.
/:Lebo Pán je živý, lebo Pán je živý, žije v nás, žije v nás.:/
60. Nie nám, nie, nie nám patrí sláva. Nie nám, nie, ale Tvojmu menu.
Nie nám, nie, nie nám patrí sláva, ale tebe Pane.
/:Spievajme sláva, sláva, sláva ti, Pane.:/
61. Odložil si svoj majestát, pre mňa všetkého sa vzdal, trpel
od ľudí, čo stvorením sú tvojím. Ty si všetok môj hriech vzal, keď
si zomrel, z hrobu vstal. Dnes však vládu máš na nebi aj na zemi.

Zo srdca, Pane, ja ťa chválim ctím. Získal si ma, tebe len patrím.
Chcem s tebou večne žiť, teba ľúbiť. Ty jediný si za mňa život
dal, ty si moja sloboda, preto tebe Pane môj ja spievam pieseň chvál.
62. Oslavuj Pána, oslavuj. Aleluja. Oslavuj Pána, oslavuj. /:Ježiš žije,:/
z mŕtvych vstal a žije v nás. Ježiš príde, Ježiš príde,
tak Pána oslavuj, vždy ho chváľ.
63. Tvoja krv
1. Poď niečo ti rozpoviem o láske nádhernej.
Je tu v srdci ukrytá a starý svet roztrhá.
Aleluja, kráľ slávy, Boh a Priateľ.
R: /: Tvoja krv ma chráni :/(aspoň 3x)

Tvoja krv... Tvoja krv...

2. A táto správa sa bude niesť do kútov sveta,
že reťaze, ktoré máš, Tvoj Boh už roztrhal.
Aleluja, kráľ slávy, Boh a Priateľ.
R: Tvoja krv ma chráni, Tvoja krv... Tvoja krv...
Spievaj pieseň chvály, chváľ Boha nebies.
Lásku nekonečnú, Jeho krv, Jeho krv.
64. Otváraj Pánovi nášmu, otváraj, prichádza k nám. Otváraj bratom
a sestrám dokorán. Otváraj Duchu Svätému, otváraj, prichádza
k nám. Otváraj Božiemu Slovu dokorán. Effatha, effatha.
65. Pane, biedny som prosím obdar ma, stratený k tebe volám nájdi
ma,
nechaj rieku tiecť.
Otvor zrak môj chcem teba uvidieť, život večný tvoj nechaj vo mne
znieť, nechaj rieku tiecť, nechaj rieku tiecť.
R: Nechaj rieku tiecť, nechaj rieku tiecť. Duchu Svätý príď
s mocou k nám, nechaj rieku tiecť.
66. Pane, budeš tu stáť, v svojom slove trvať naveky jak nebesia. Tvoje
svetlo chcem mať, od vekov snáď, svietiť nim na cestách.
Tebe láskavo dať obetu chvály, spievať ti zas a zas. Moje srdce upriam, aby
plnilo zákon, Svätého Ducha daj.

67. Pane, som tak veľmi rád, život s tebou som už skúsil, tak ti
spievam pieseň chvál, poznať teba vždy som túžil.
R: Z nebies zostúpil si k nám, na túto zem, tu na kríži musel´s
mrieť za môj hriech. Kríž pred hrobom v krvi stál, z hrobu
Otec si ťa vzal, tak ti spievam pieseň chvál.
68. Pane, vždy, keď tvoju Svätosť zriem, vždy, keď vidieť tvoju
krásu smiem, a keď okolo mňa veci všednú, Ty svietiš sám. Keď ma
dotyk tvojho srdca teší, a keď láskou moju vôľu meníš, a keď
okolo mňa veci všednú, Ty svietiš sám.
/:Život Ti dám, život ti dám, veď preto ho mám, aby bol Tvoj chrám.:/
69. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, kráčaj s mocou cez túto zem.
Vyslyš nás, vyslyš nás, Pane, Pane.
70. /:Pán hoden chvál, mocný Kráľ, je Ježiš sám.:/
1. Slovom svojich úst zachránil si ma, prúdom milosti oslobodil ma,
Ducha života teraz zosielaš, plameň môjmu srdcu dáš.
2. V mene Ježiša si ma pozdvihol, hanby pozbavil, z hriechu vytrhol,
presvätým Duchom si ma pomazal, plameň môjmu srdcu dal.
3. Teraz milosť mám uveriac Bohu, nie však skrze mňa, ale krv svätú. V
Duchu si mi dnes silu daroval, plameň môjmu srdcu dal.
71. Pán zastavil sa na brehu, hľadal ľudí ochotných ísť za ním
a loviť srdcia slov Božích pravdou.
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, chceš mať i 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 života lásky.
72. Pieseň chvály spievať túžim. Pieseň vďaky spievať chcem.
Obeť chvály pred tvoj trón nesiem, pred tvojou tvárou zaplesám.
R: 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.
73. Poď s nami vzývať Kráľa, Pána tvorstva celého. Milosrdného,
slávneho, majestátneho.
2. Úžasnou láskou, chválou, naše srdcia naplnil. Rozličnosť rás
i jazykov, predivne spojil.
Ježiš, národov je Kráľ, Ježiš, pánov Pán! Ježiš, národov je Kráľ,
pánov Pán!
3.Vzdajte hold všetci ľudia, príďte k nemu s radosťou. Spojení jeho láskou,
jeho milosťou. R:
4. Príď, Pane, naplň slávou, požehnaj svoj svätý chrám, kým každý národ
neuzrie pravdu tvárou v tvár. R:
5. Vzdaj Bohu slávu a česť, jeho súd sa priblížil. Stvoriteľ všemocný
je Pán, náš jediný!
74. Poď, teraz je čas vzdať chválu. Poď, srdce svoje mu s láskou daj.
Poď taký, aký si, chváľ Ho. Poď, predstúp pred Kráľa, prijme ťa. Poď!
Každý jazyk v ten deň vyzná: Ty si Pán. Každý Ti raz úctu vzdá.
Tým, čo teraz s láskou Ťa hľadajú, ty poklad vzácny dáš.
75. Poďme všetci spievať pieseň chvál. Národ každý spievaj
pieseň chvál. Tancuj, tlieskaj, poď a zdvihni hlas žije Kráľ,
Poď a spievaj Pánovi.
Od východu slnka, po jeho západ, z každého kúta zeme bude mu
chvála znieť. Obety chvály prinesie každý národ, kmeň, jazyk
i hlas, spoja sa v piesni chvál.

76. Povedz, či smiem sa vrátiť do dverí otcovských, či ďalej musím
sa trápiť, už nemám na to síl. Či odpustíš mi, že som všetko stratil,
že pastier svíň som, hanbu som ti spravil. Odpustíš?
2. Tak povedz, či dáš mi nádej, že s tebou zas byť smiem, nič nechcem, k
sluhom len zájdem a službou dám ti zmier. Či uveríš mi, že chcem začať
znova, že nemám v pláne útek zopakovať? Uveríš?
R: Znova túžba ku Tebe ma ženie, z Tvojich rúk mi žiari
odpustenie, slová strácam, čo chystal som sa vyriecť, že ma vítaš
z handier dáš ma vyzliecť. Ty ma ľúbiš som znova Tvojím
synom, ty si z biedy ku Sebe ma zdvihol. Prosím Ty ma chráň,
Ty ma bráň, veď len Teba mám.
3. Tvoj pokoj ku mne sa vrátil, zas šťastné srdce mám, som krehký často sa
sklátim, to dobre chápeš sám. Si Baránok, čo sníma hriechy sveta, si
záchranou, keď číha na mňa bieda, Ježiš môj.
4. Si láska, ja lásku hľadám, len ona cenu má. Vo všetkom už som sa
sklamal, len ty si pri mne stál. Hoc viem, že veľa výhod má tvoj domov,
len kvôli tebe chcem sa vrátiť domov, Ježiš môj.
77. Prichádzame k tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne
Ti chceme poďakovať.
1. Za všetky tvoje slová, Ti ďakujeme. Za všetky plody zeme, ti
ďakujeme. A tiež za prácu, za radosti života, Ti ďakujeme.
2. Za všetky tvoje slová, Ti ďakujeme. Že si nám dal život, Ti ďakujeme. A
tiež za Cirkev, ktorá nás spája, Ti ďakujeme.
78. Prišiel na zem konať dielo spásy a ľuďom biednym s láskou
pomáhal. Ku slobode zval zotročených hriechom, môj Pán.
2. Svetom šiel a ľudskú niesol biedu, chcel z lásky splniť Otcov spásy plán.
Na kríži mrel, však tretí deň vstal z hrobu, môj Pán.
R: Môj Pán Ježiš ma miloval, až na smrť šiel, svoj život dal.
Môj Pán Ježiš dnes teba zve, poď domov vráť sa späť.
3. Jeho láska stále rany hojí a ku spáse nám náruč otvára, dnes ako predtým
búrku upokojí, môj Pán.
4. Jeho milosť stále ešte trvá, chce zmieriť ľudí s Otcom nebeským
a krvou splatiť mzdu za vykúpených, môj Pán.

79. Príď, Duchu Svätý, teraz ku mne príď. (echo) 2x

88. Spája nás nádej a láska, spája nás nádej a láska, spája nás
nádej a láska, neváhaj a daj sa k nám.

80. /:Sanctus:/ 6x /:Hosana:/ 6x
81. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai ehod.
82. Si mojou piesňou, mám Ťa tak rád, predivný radca, môj priateľ.
Srdce mi zmení len dotyk tvoj. Ku mne Ty sám si prišiel.
Tiahni ma Pán môj láskou viac! Ukry ma v objatí!
Skloniť hlavu k Tvojmu srdcu chcem, ó, môj Ježiš, ó, môj Ježiš.
83. Si mojou skrýšou v čase búrok, keď nemám síl. Si mojím hradom,
kde sa cítim bezpečný. V tvojich dlaniach ukrytý, tvojou láskou
prikrytý, preto vždy spievam tebe, Ježiš, zo všetkých síl.
84. Si večný Boh! Si mocný Kráľ! Plesám nad všetkým, čo urobil si
nám
85. Skončila sa dlhá tmavá noc, pozri, slnko vychádza. Smrť už
nad ním nemá žiadnu moc, víťaz za ňou prichádza.
/:Vstal (vstal), vstal (vstal), zmŕtvychvstal, zmŕtvychvstal náš Pán:/
2. Radujme sa bratia, sestry, spievajme, mocný je náš Pán.
A za naše vykúpenie ďakujme, veľký je náš Pán.
3. Vyzlečme sa zo starého človeka, všetku špinu treba zmyť.
Starý život musíme zanechať, do nového sa narodiť.
86. Slnko Kristovej lásky, nech ožiari nás. Oheň Svätého Ducha, nech
zapáli nás. Nech netlejeme len, nech nezhasína deň, deň, v ktorom
sa jeho milosť oslavovať má.
87. Smieme kráčať vo svetle Božom, 4x
/:Smieme kráčať, kráčať, smieme kráčať, ó, smieme kráčať
vo svetle Božom:/
2. Božiu lásku smieme prežívať, - 4x
/:Božiu lásku, lásku, Božiu lásku, ó, Božiu lásku smieme prežívať.:/

1.Vedľa teba láska beží, bez nej žiť, to radšej nežiť, vedľa teba
láska beží, všetko prehráš, ak si sám.
2. Keď ti strom vyrastie hadí, keď ti vo výhľade vadí, keď ti strom vyrastie
hadí, tak ho ohňom lásky spáľ.
3. Cestou k svetlu rany znášaš, únavou do prachu padáš, cestou
k svetlu rany znášaš, však len s nádejou si kráľ.
4. Spája nás viera a Ježiš, spája nás viera a Ježiš, spája nás viera
a Ježiš, neváhaj a daj sa k nám.
89. /:Spásu mám, ku mne príď národ každý.:/ /:Veď ja som Boh a iný
už nie je:/ /:Veď ty si Boh a iný už nie je:/
2. /:Spásu má(echo), k nemu príď(echo) národ každý.:/ /:Veď on je Boh a
iný už nie je:/ /:Veď ty si Boh a iný už nie je:/
90. /:Stojíme pred tvárou živého Kráľa kráľov, dnes spievame a
hlásame: „Ježiš je Pán„:/
Náš Pán dáva život radostný, radostný, radostný. Náš Pán dáva
život radostný, voľnosť dáva nám.
91. Stretol ma dnes Pán a novú radosť mi do srdca vlial.
Z tej radosti chcem spievať a tlieskať Pánovi.
/: Tak všetci spolu chváľme ho za to, že drží nás v náručí.:/
92. Svätosť je, svätosť je to, po čom túžim, svätosť je, čo
potrebujem. Svätosť je, svätosť je to, čo chceš odo mňa ty.
R: Vezmi si moje srdce, vezmi si moju myseľ, vezmi si moju vôľu,
chcem byť tvojím, Pane.
2. Vernosť je...
3. Pravda je...
4. Láska je...
93. Svetlom si mi, keď nič nevidím, prinášaš nádej na nové dni.
Slnkom, čo každé nové ráno tvorí a lampou, čo cestu mi osvetlí.
Smiechom si jasným, čo v tisícoch znie, radosťou oblohy
nado mnou. Moc dávaš hromu, keď v búrke udrie a pri spánku napĺňaš
pokojom.

R: Tu pred Tebou oslávi Ťa celá zem, všetko Tvoje meno zavolá.
Tu pred Tebou oslávi Ťa celá zem, všetko Ti dnes chválu vzdá.
94. /:Tancujem, spievam si, som do Kráľa zbláznený.
Nedokážem ukrývať, že radosť v srdci mám:/ Strácam hlas, no
pre Ježiša oplatí sa viac.(Niekto povie, že som mimo.) Strácam hlas,
no pre Ježiša oplatí sa viac.
Na na na, na na na, hej! Na na na, na na na

101. Toto sú dni Eliáša, keď preniká svet Pánov hlas a toto sú dni,
keď tvoj sluha Mojžiš obnovil zákon tvoj zas. A hoci sú dni veľkej
skúšky, keď hlad, temno vzpiera sa v nás. Sme stále tým hlasom
na púšti, kričiac: Tak priprav sa prichádza Pán!
R: Hľa, vchádza Pán na oblakoch k nám, ako slnka jas,
poľnica už znie, zdvihni hlas, je tu milostivý čas, zo Siona spása
príde k nám.

95. /:Tebe patrí chvála česť a sláva, pozdvihnime svoje ruky a chváľme
sväté meno./:
Lebo Ty si Pán, robíš veľké veci nám, nikto nie je ako Ty, nikto nie je ako
ty.:/

2. To je čas Ezechiela, keď kosti suché ožijú a toto je čas, keď tvoj sluha
Dávid zaspieval pieseň novú. To je čas Pánovej žatvy,
keď obilie čaká na nás. A my sme tí pozvaní jemu slúžiť a ohlásiť,
čo zveril nám.

96. Tebe sa klania anjelov chór. Tebe spieva každý tvor. Tvoja láska,
Pane, nech napĺňa ma. Nech ti spievať môžem tiež pieseň chvály,
ktorú chceš. Moje ústa, Pane, Ty, naplň mi sám.
R: Ty ma posvätíš. Láskou naplníš.

102. /:Ty odpúšťaš (echo), každý hriech (echo),
vyznaný (echo) a nespomínaš viac.:/ /:Biele rúcho dal si nám.:/

97. /:Toto je deň, ktorý dal nám Pán, radujme sa zaznej pieseň
chvál, ó:/
Jasaj, v Pánovi (Tak chváľ, Pána chváľ. Tak chváľ, Pána chváľ.)
2. /:Chváľme Pána, on je prítomný, on je našich chvál hodný.:/
3. /:Jasaj v Pánovi celá zem, toto je veľký Hospodinov deň.:/
98. /: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.
99. Túžim podobať sa ti viac, túžim. Nádobou v tvojich rukách byť.
Túžim podobať sa ti viac.
100. Ty mi dávaš nohy jeleníc, s tebou naberiem denne nových síl,
s tebou preskočím múry trápenia a mojej ceste dáš pečať víťazstva.
Kde nádej zomrela, vzkriesenie zatrúbi a hymnu slobody mi do úst položíš.
Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, so žalmom na perách zaspávam
v pokoji.

103. /:Ty si mi lásku dal:/ Ježiš, ty si Pán a Kráľ, ty si mi lásku dal. (nádej,
pokoj, radosť, seba)
104. Ty si môj pastier, v tebe všetko mám, čo hľadám, novú nádej,
ktorú v teba vkladám, pravé šťastie prežívam. A moje kroky
vedieš isto cestou svojou a ma chrániš od prehratých bojov, tvoje
výhry poznávam.
R: A jak som sa bránil, svoju pravdu mal, a slávu v sebe budoval,
brány šťastia otváral a všetko len sám. A tvojim slovám, tým som
neveril a so zlým stále zápasil, no dnes viem, že si to najlepšie, čo mám.
105. /:Ty si Pánom , ty si Kráľom, Kráľom je Boh:/
R: /:Tak pozdvihnime svoje srdcia, tak pozdvihnime svoje dlane,
postavme sa pred tvár Pána velebme ho:/
106. Ty si môj štít, môj pancier, pevnosť moja. Si silná kotva
v rozbúrených vlnách mora. Teba nič nezlomí, nič nepremôže,
v Tebe mám isté víťazstvo. ...
107. /:Ty si najvyšší, Ty si Pán. To, čo mám, Tebe ponúkam.:/: Obnov ma
svojím Duchom Svätým, nech ako Ty stále svietim.:/

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

115. Veľký Pán, on je kráľov Kráľ. Ježiš pánov Pán, on je nádherný.
Aleluja, aleluja, aleluja, on je nádherný.
Aleluja, je spása a sláva, úcta a sila, on je nádherný.
116. Veni lumen dominum. Veni sancte Spiritus. Aleluja. (aleluja)

109. Ty si Pánom mojich dní, Ty napĺňaš ma láskou.
Ty si Pánom mojich dní, po svojich cestách vedieš ma.
Ty si Pánom mojich dní, keď Ťa volám, vždy si blízko.
Ty si Pánom mojich dní, Tebe patrím so všetkým, čo mám.
Príliš dlho som už slúžil pánom falošným, príliš dlho som bol spútaný,
Ty si mi putá zlámal, Ty si ma oslobodil, Ty si ma vyviedol do víťazných dní.
110. Ty si ten Baránok, ktorý sníma hriechy sveta, Ty si ten Baránok
s kľúčmi od podsvetia.
Ty si ten Baránok, čo slobodu dáva, Ty si ten Baránok, nebojím sa.
Nech Tvoja láska Pane chráni ma, nech tvoj Duch mi pomáha,
nech oheň Ducha srdce mení. Ó, Pane.

117. Viac lásky, viac moci, viac túžim Teba mať. Viac lásky, viac sily,
viac túžim si vziať.
Teba chváliť chcem všetkou silou, Teba chváliť chcem srdcom celým,
Teba chváliť chcem mysľou celou, /: Ty si môj Pán. :/
118. Všade tam, kde sú ľudia zídení v mene Ježiš, v láske zjednotení.
Práve tam Boh zasľúbil, že bude prítomný,
dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný.
R: Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní.
Svojmu Bohu spievame a hráme pieseň spasených.

111. /:Ty si ten Boh, ktorý planie, zošli oheň na nás Pane.:/
Ty si ten Boh, ktorý horí, ty si ten čo rany hojí.
Počuť krídla holubice, bude ako na Turíce.

119. Víťaz ľudských sĺz a teplo detských hviezd, nežnosť dobrých
rúk a pokoj všetkých ciest. Stále mladý Boh cez veky, čo má Zem,
v nich si nazval sám seba Láska. R:

112. Ty si zomrel za hriech môj, ty si mi putá roztrhol. /:Ty si vyrval
môj život z večnej záhuby, Ty si Boh, čo nikdy neopustí.:/

R: Objímaš nás spásou, poblúdených do našich bied, dcéry,
synov, čo si vniesol Duchom Svätým do svojich brán zas späť.

2. Ty ma chrániš, Pane môj, Ty mi dávaš pokoj svoj. /:Ty si vyrval môj
život z večnej záhuby. Ty si Boh, čo nikdy neopustí.:/
Budem ťa chváliť, Pane môj, že si vzhliadol na ľud svoj,
/:že si miloval nás tak veľmi, nezištný náš Pán, chceme Ti spievať
piesne chvál.:/

2. Každý svoj má čas a v ňom si skrýva svet, priateľstvo a sny, úprimnosť a
smiech. Vložil si svoj čas do tejto ríše sŕdc. A Ty si v nej Boh, živá Láska.

113. Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň. Vďaka Ježiš, s tebou prežiť
ho chcem. Vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš, volám: Abba, Abba
Otče. Volám: Abba, Abba Otče. Vďaka Ježiš.
114. Veď Pán Boh náš tak miloval svet, že Syna jednorodeného dal,
aby každý, kto v Neho verí nezahynul, ale mal život večný,
aby mohol žiť na veky, aby žil naveky, aby mohol žiť na veky,
aby žil naveky.

3. Skúsme všetci dať ten kúsok vlastných síl, nech je lepší svet a my sme
menej zlí. Nech je Kristus v nás tak blízko ako brat. V ňom sa dáva Boh,
naša Láska.
120. Vstúpme do jeho brán s piesňou chvály, pred jeho trónom
vzdávajme česť. Vstúpme do jeho brán s piesňou chvály
s radosťou Bohu spievajme žalm.
R: Tak raduj sa v ňom, veď On ťa stvoril. Tak raduj sa v ňom, On
je tvoj Pán. Tak raduj sa v ňom, veď On ťa spasil. Tak raduj sa v ňom.
Stále oslavuj Ho.

121. Vyvyšujem teba, Pane nad týmto dňom, vyvyšujem teba, Pane
nad každým človekom. Vyvyšujem teba, Pane nad všetkým, čo stvorené je,
vyvyšujem teba, Pane, nad svojím životom.
R: /:Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno:/ 4x
122. Vzdám ti chválu (echo) srdcom celým (echo), spievam pieseň
(echo) zo všetkých síl (všetkých síl).
2. Nájsť Ťa túžim (echo) každý môj deň (echo). Kráčať s Tebou, (echo)
kam budeš chcieť (kam Ty chceš).
R: Tebe vzdávam česť a slávu, tebe spievam pieseň chvál.
Len ty sám mi dávaš lásku, len ty sám si hoden mojich chvál.
3. Rád sa skláňam (echo), Ty si môj Kráľ (echo). Rád Ti slúžim (echo),
dám Ti všetko, čo mám (všetko dám).
4. Zrak svoj dvíham (echo), vidím Tvoj trón (echo). Ty si nádej (echo),
Tebe dám život svoj (život svoj).
123. Kto má moc zachrániť? Ježiš! Kto má moc uzdraviť? Ježiš!
Kto má moc nad smrťou? Ježiš! Kto je Pánov Pán? Ježiš!
124. Zem i nebo hlása Božiu slávu, stíš sa budeš počuť výzvy hlas.
Zem i nebo hlása Božiu slávu, spievať novú pieseň volá i nás.
1. Struny harfy, zvuky trúby zahlahoľte: Haleluja! Ku oslave,
ďakovaniu prebúdzajte tých, ktorí spia.
2. Koľko lásky Boh ti dáva, vďačným hlasom vyspievať skús. Oslavuj ho
neprestajne harfou srdca, cimbalom úst.
125. Zvelebujte Pána ľudské srdcia ako zvony. Padni na kolená
pred ním človek ubiedený. On osuší tvoje slzy, v trápení ťa neopustí.
U jeho nôh padni v prach, lebo je Boh všemohúci.
Nemá hraníc jeho múdrosť, svätý, svätý, plný lásky. Spievaj Pánu zem,
vzdávaj Pánu chválu všetko s nami!

126. Mojím povolaním je láska
1. Hľadám svoje miesto, svoje povolanie hľadám,
žiadne ma nenapĺňa, túžim po všetkých.
Cítim, že Cirkev je Telo a ako každé telo,
má svoje srdce a tým srdcom ja chcem sa stať.
R: /:Mojím povolaním je láska 2x
mojím povolaním je darovať všetko, darovať seba. :/
2. Som iba dieťa, bezmocné a slabé,
slabosť moja však vedie, vedie ma k láske.
Takto bude všetkým, tak sa splní môj sen.
Hľa, moje miesto a toto miesto si mi dal Ty.
3. Až raz budem v nebi, chcem sa čo najskôr vrátiť späť,
ruže Božej milosti na svet prinášať.
Chcem vo svojom nebi robiť dobro všetkým,
chcem z neba sa vrátiť, vrátiť na zem.
127. Svätý a vzácny Boh
Tak ma zachráň, tak sa ma dotkni, tak príď, môj Pán.
Bez teba strácam, bez teba nič nemám, tak príď, môj pán.
R: Svätý a vzácny Boh, jediný a láskavý.
Na jediné tvoje slovo vzniklo všetko z ničoho,
a jedinou kvapkou krvi, bol som očistený. R:
Za tebou Pane túžim, všetko čo mám si ty.
Uzdrav mi choré oči, aj keď svet náš sa točí pevný si ty.
Za sebou rúcam mosty, čo patrí minulosti máš, v rukách máš.
Prehorím až do kosti, svätosť tvojej milosti mám, na sebe mám.

128. V jeho náručí
1. Ježiš nám povedal, že by rád pozor dal
na všetky cestičky, cestičky dozeral,
Veľmi nás miluje, stále ochraňuje,
túži aj po tebe, po tebe, neboj sa.
R: On ťa dvíha, keď padáš, on počuje, keď voláš.
[: On ťa stále sprevádza, každú chvíľku, každý 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, čo v srdci ukrývaš,
veď on je Otecko, Otecko dobrý náš.
129.Slnko náš brat, prinášaš krásny deň, lenže tak málo počúvam tvoj hlas
a ten hlas má moc prebúdzať dobro v nás.
2. Vietor snáď tiež povedať mi chce, ako si s láskou stvoril tento svet,
svet pre ľudí a voľný vtáčí let.
R: Som Božie dieťa a cítim, že chcem počuť Tvoj hlas,
čo posielaš na zem
3. Hovoríš k nám cez svetlo mesiaca a lúče slnka, modrú oblohu.
Len keď mám rád, tak všetko pochopím.
130. Na nebesiach aj na zemi znie hlas, zástup anjelov chváli Baránka.
Vôkol trónu je Božej slávy jas, tak pridaj sa k tisícom anjelov.

131. Golgota
Tu pod krížom zostávam rád, vplyv sveta sem nepreniká.
Strach, bolesť i žiaľ, sa neznámym stal, keď v slzách na kríž pozerám.
R /: Klince nedržali na kríži Ťa, viem, ani ľudská zloba, môj Ťa držal
hriech! Klince nedržali na kríži Ťa, viem, iba z veľkej lásky ku mne si tam
šiel.:/
2. Si spomínam na slávny deň, keď pod krížom padnúť som smel.
Keď Boží mi Syn sňal bremeno vín, v jas premenil strašlivý tieň.
3. Ja na Teba hľadím, môj Pán, jak plný si bolestí, rán.
Tá milosti moc! Už minula noc, dnes od hriechov slobodu mám.
132. Jasnou rečou hovorí život svedkov Kristových
ako máš žiť, keď spokojným, šťastným chceš byť.
Život prostých rozkoší, nudy, prázdnych starostí,
keď každým dňom sa s veľkým zlom láska borí.
R: Môžeš kráčať proti prúdu, tiež v láske všetko spáliť smieš
[:len na hriech nedaj sa zviesť, nedaj sa zviesť:]
2. Jeho tvár je pokojná, zovretú päsť nepozná
a veru tým, katom biednym ruka žehná.
Kedykoľvek môžeš prísť, keď ich spoznáš, pochopíš,
že s Kristom žiť, znamená zisk, to uvidíš.
3. Každý rub má i svoj líc, život nie je iba z kríz.
Tak vôľu skoľ, pokor sa, skloň, vezmi svoj kríž.
Pokora ti osoží, vôľu Otca vyplníš
a radosť tým skutkom drobným zdvojnásobíš.

Pridaj sa k starcom, čo chvália ho. Pozdvihni hlas! Aké krásne je,
keď Boží národ chváli svojho Kráľa.

133. /: Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá, :/
Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá ,
či je hmla, či je noc, či je tma.

Buďme v chvále zjednotení, v bázni prebývajme pred Pánom,
jeho láska tá nás mení, v dnešný deň prinesme mu obeť chvál
pred jeho trón.

2. /: Kamkoľvek pôjdem len, nech stále vo mne plá,:/
Kamkoľvek pôjdem len, nech stále vo mne plá, či je hmla, či je noc, či je
tma.

Len Ty sám si hoden chvály, Vládca zvrchovaný, nikto nie je tebe
podobný, zo srdca chválu vzdám ti.

3. /: Dal mi ho Ježiš sám, nech stále vo mne plá, :/
dal mi ho Ježiš sám, nech stále vo mne plá, či je hmla, či je noc, či je tma.

134. Živý je Pán, živý je Pán, živý je Pán na veky vekov.
1. Lebo tak Boh miloval svet, že Syna svojho jednorodeného za nás dal,
aby každý, kto uverí v neho, nezahynul,ale mal s ním večný život v nebi.
2. Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva
jeho. Iste nikto s ním nevojde do Božej slávy, ak sa z Boha znova nenarodí.
135. Keď chrámom zaznie zborový hlas, až ma tak pošteklí na chrbte
mráz, vtedy tuším - Jeho láska je tu.
Točí sa točí dokola svet, nie, nevrátiš minulosť, nevrátiš späť,
tisíc duší - späť k životu.
R: Ale nemusíš preto žiť z flámu na flám, stačí, ak ten pocit máš,
že nie si, že nie si, že nie si v trápení sám.
Že nie si, že nie si, že nie si v trápení sám.
2. A nie to je priateľ, čo zaplatí, a nie to je láska, čo sa stratí
kdesi v čase a kdesi v nás.
Minulosť krvavá patrí len zlým a mladosť je prchavá, prchavý dym,
je to pasé - nie nevrátiš čas.
R: Ale nemusíš preto žiť ...
136. Ty si môj Boh - Milosrdenstvo, Ty si môj Pán, moje
všetko, Ty si môj kráľ, moja Láska, Teba chválim.
137. František
1. Jedny šaty, nohy bosé, umýva sa v rannej rose,
chvály vzdáva, Bohu dáva srdce z lásky úprimnej.
2. Úsmev stály z tváre žiari, raduje sa z Božej slávy,
slnku spieva, keď sa stmieva, s hviezdami sa zhovára.
R: [: František, František, vypros aj nám lásky dar,
nech aj my ľúbime, tak ako nás ľúbi Pán. :]
3. K Otcu svojmu ruky spína, volá k nemu, keď usína,
aj keď vstane, volá: "Pane", vďaka Ti, že svitol deň.
4. Vďaka, že sme Tvoje deti, že nás voláš, ďakujem Ti,
kvitnú kvety, slnko svieti, za všetko buď chválený. R:

138. /: Otvor mi oči, Duch svätý, otvor mi oči, môj Pán,
vidieť Ťa túžim, vidieť Ťa túžim :/
R: Chcem vidieť Teba vo mne rásť, žiariť v svetle Tvojej slávy
Vylej svoju lásku a moc, spievam, Svätý Svätý, Svätý,
/:Svätý, Svätý, Svätý:/ 3x , vidieť Ťa túžim.
139. Pane, smädní sme po Tebe, Pane, smädní sme po Tebe.:/
/:Nech táto oslava naplní ulice, chceme tancovať z lásky ku Tebe.:/
/:A všetko, čo mám, dám na oltár, svoj život nesiem, pred Tvoju tvár.:/
140. Moje srdce pieseň má z lásky k Tebe, môj drahý Pane.
Som šťastný, že si prišiel k nám, môj drahý Pane, môj vzácny Ježiš.
R: Radosť mám, že si pozval aj mňa, väčšiu radosť nepoznám,
než v Tvojom náručí, láskavom náručí, zostaň so mnou,
priviň si ma v svojom náručí.
141. Bol si tam, keď bol umučený Pán?
R: Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam ...
2. Bol si tam, keď sa krvou potil Pán?
3. Bol si tam, keď ho Peter zapieral?
4. Bol si tam, keď ho vojak bičoval?
5. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán?
6. Bol si tam, keď bol umučený Pán?
142. Čas jak vietor sa rúti a dnešný doniesol deň. Pýtaš, pýtaš sa
stále, či je to fakt a či sen. Koľkokrát si už padol a koľkokrát zase
vstal. Nikdy však nesmieš sa vzdávať, nech cestou vedie ťa Pán.
R: Len náš Pán, len náš Pán, len náš Pán ti to všetko dal. Len náš
Pán, len náš Pán, len náš Pán vždy za Tebou stál. Tak stále sa
smej, že môžeš si spievať, tak stále sa smej, že má ťa tak rád. Len
náš Pán veľa lásky ti dal, len náš Pán.
2.Keď prídu zas pokušenia, keď dušu obchádza tieň. Viera nech
v srdci ti kvitne, nech láska napĺňa deň. Pán však kroky ti vedie, tak
neboj sa nie je to sen. Nikdy však nesmieš sa vzdávať, stačí si zaspievať len

143. Duchu Svätý príď- 2x. /:Nech prúdi rieka živá vo mne – 3x, príď.:/
Duchu svätý príď…

149. Ježiš, Ty si Pán. Ježiš, Ty si svätý.:/
R:/:Chválu Ti vzdám,://:Ty si Pán.:/

144. Chvála Otcu, sláva Synu. Duchu Svätý vďaka, že si tu blízko nás.
2./:Ježiš, drahý Pán, zošli svojho Ducha.:/
145. Len náš Pán ti to všetko dal, len náš Pán vždy za Tebou stál. Len
náš Pán seba dal, len náš Pán, len náš Pán.
2.Len náš Pán mal ruky pribité, len náš Pán mal ruky rozpäté. Len náš Pán
ťa objíma, len náš Pán, keď sa potkýnaš.
Usmievaj sa, život je krásny, dal ti ho Pán z lásky.
3.Len náš Pán na kríži visel, len náš Pán krivdu znášal. Len náš Pán, keď
nevieš kam, len náš Pán to prežil sám. Usmievaj sa…
4.Len náš Pán kríž objíma, len náš Pán svoj kríž prijíma. Len náš Pán, len
náš Pán, len náš Pán, tvoj hriech sníma.
Len náš Pán. Len náš Pán.
146. Agnus Dei
Alleluia, Alleluia For our Lord God Almighty reigns
Alleluia, Alleluia For our Lord God Almighty reigns
Alleluia
Holy, Holy Are You Lord God Almighty
Worthy is the Lamb Worthy is the Lamb
You are Holy Holy are You Lord God Almighty
Worthy is the Lamb Worthy is the Lamb Amen
147. Breathe
1. /:Ty si vzduch čo dýcham:/2x Prebývaš svätý, žiješ vo mne
2. /:Ty si môj denný chlieb:/2x

Živé si Slovo, žiješ vo mne

150. Oči mal zavreté a hlavu sklonenú, len slzy padali mu do dlaní.
Bol stále sám a sám, nepoznal priateľov a ani lúče slnka na zemi.
Nepoznal sveta krásu, no v srdci lásku mal.
Nemohol síce hľadieť, no Boh bol jeho Kráľ.
2. Boh videl jeho deň, keď kľačal v modlitbách a pohladil ho svojou
svätosťou. Ten chlapec pocítil, že Pán ho miluje a slzy tiekli s veľkou
radosťou. Otvoril svoje oči, celý svet uvidel. Otvoril svoje ústa, zaspieval
chválospev:
R:/:Ó, môj Pane, Ty si dobrý, Ty si môj Kráľ jediný.
Ty si lekár, Ty si vládca, Ty si Ježiš - Boží Syn.:/4x
151. Aj keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem,
aj keby nebesá nedoniesli svetlo v nové ráno.
A aj keď polia zlyhajú a sýpky prázdne zostanú,
aj keď všetko vôkol volá, že Boh nie je.
R:Áno práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chválu.
Uprostred trápení, uprostred súžení Ježiš je Pán.
Áno práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chválu.
Lebo verím, v Neho verím.
2. Keď blízky priateľ opustí, a je tak ťažké odpustiť
keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú.
Keď sa zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí,
viem, že stojíš blízko tých, čo v Teba dúfajú.

R: Môj Pán, za Tebou túžim, Môj Pán, bez teba blúdim
148. Tí, čo sú smädní, zoslabnutí, nech nájdu prameň a ponoria srdcia
v ňom.
Smútok a bolesť sa odplaví z nás na vlnách lásky. Voláme z hĺbky zas:
R1:/:Príď, ó, Ježiš, príď!:/ R2:/:Duchu Svätý, príď!:/

152. A všetko, čo má
R:/:A všetko, čo má, všetko, čo má, všetko, čo má dych, nech Pána ctí.:/
1.Chvála Ti zrána, chvála aj večer, chvála keď mladý - starý som.
Chvála Ti v smiechu, chvála, keď smútim, chvála Ti, Pane, za všetko.

R2:Ak mohli by sme spoznať viac, moc - večnú lásku, ktorú máš,
tak nič už nezastaví pieseň chvál.

157. Obeť svoju veľkonočnú oslavujme kresťania,
Pán za nás dal krv nevinnú, chváľme ho bez prestania.

2.Chvála Ti na nebi, s tisícmi anjelov chvála na veky každý deň.
Chvála Ti na zemi, spolu so stvorením voláme všetkých k oslave.

2.Ovce našiel už Baránok, nás ovečky stratené. Zmieril nás so svojim
otcom, hriechy ním sú zhladené.
3.Súboj divný viedli spolu život i smrť ukrutná. Pán života mrie i vstáva,
smrť nás už viac nesputná.
4.Povedzže nám, ó, Mária, čos videla na ceste? „Hrob som zrela odvalený,
kameň nebol na mieste.„
5.Videla som svedkov z neba, na kameni sedeli. Plachtu, v ktorej Pán bol v
hrobe, skladali už anjeli.
6.Vstal Pán Kristus, nádej moja! Čuj a plesaj, ó, svete! Náhlite do Galileje,
tam ho aj vy uzriete!
7.Vieme, že Pán z mŕtvych už vstal, Kristus náš: Aleluja! Milostivý buď,
Kráľ Kristus: Sláva ti, aleluja!

153. ./:Svätý, svätý, svätý Baránok.:/
Hľa, Svätý Baránok, čo sníma sveta hriech, je slávny Pán a Boh,
Tvoj život môže viesť. 2.Mocný...3.Ježiš, Ježiš je ten Baránok. Ježiš, Ježiš,
môj si Pán a Boh.
154. /:Sláva, sláva, sláva tebe nebeský Otče.:/
/:Sláva, sláva, sláva tebe Ježišu Kriste.:/
/:Sláva, sláva, sláva tebe Duchu Svätý.:/
155. Silnejšia ako smrť je naveky tvoja láska.
Je ako pečať v srdci, ako pevná brána.
Rieky ju nezatopia, príval vôd neuhasí.
Kráčaš vždy vedľa mňa moja večná láska.
R1:/:Tvoj prápor večnej lásky veje nado mnou, veje nado mnou.:/
R2:/:Kto nás odlúči od tvojej lásky,
voláš ma mojim menom, vravíš mi môj si ty.:/
156. Toto všetko o tebe je Ježiš, verný priateľ môj,
za to, že si vzdal sa slávy, v ľudskom tele prišiel k nám.
Sluhom stal sa, ponížil sa, na kríži mrel za hriech môj,
kým ja som pre seba žil, svoje plány naháňal.
2.Bol si opustený, pohanený, pokúšaný nemocou,
pred ktorým si skrývali tvár, pred ktorým svet nekľakal.
Ty si vzal na svoje plecia neprávosti všetkých nás
A my sme si kráčali po svojich vlastných cestách.
R:Preto teraz tu stojím tebou premenený,
V mojich ústach je chvála, v mojom srdci tvoj kríž.
Tvoje pribité ruky, Tvoja preliata krv,
Tvoja najhlbšia láska vraví aký si vznešený Pán.

158. Raduj sa, Cirkev Kristova, veselo prespevuj: Pán Ježiš Kristus
z mŕtvych vstal, raduj sa duša raduj. /:Pre hriešne ľudské pokolenie
priniesol sväté vykúpenie. Spievajme kresťania, Bohu: Aleluja!:/
2.Veselá doba nastala, Ježiš v tej chvíli vstal a podľa Písma prorokov tretí
deň hrob zanechal. /:Spasiteľ sveta nás potešil, kajúce stvorenie rozhrešil.
Spievajme kresťania, Bohu: Aleluja!:/
3.Raduj sa, ľudské stvorenie, Pán tvoj smrť oblúpil, od smrti dnes ťa
zachránil a z diabla rúk vykúpil. Anjeli na nebi spievajú a duše v predpeklí
plesajú. Spievajme kresťania, Bohu: Aleluja!
159. R:/:Sláva a česť patrí tebe.:/
1.Máš ma rád, ja teba tiež, všetko o mne vieš.
Aj v slabosti mi rozumieš, ty jediný ma z nich dostať vieš.
A keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť, lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.
Ty si môj Pán, Ty si môj Kráľ,
tebe patrím môj Hospodin a Pán, večný Boh.

160. R:Vzdajme vďaku nášmu Bohu, vzdajme vďaku Pánovi.:/
1.On stvoril nebesia i zem je plná Jeho slávy.
On sám je mocný a láskavý.

166. Ty si mojou láskou nemennou a stálou, mojím pevným miestom, na
ňom môžem stáť. Tajomne ma dvíhaš, lásku vo mne skrývaš, keď si
pri mne blízko, láska nesie ma.
R: ALELUJA,ALELUJA,ALELUJA V TEBE SPIEVAŤ CHCEM.

2.On jediný mi rozumie, sám mi stiera slzy.
Vraví, že ma miluje, On je tým Bohom pravým.
161. My glorious
1. Svet sa trasie Božou láskou dnes!
„ VEĽKÝ a SLÁVNY! “ – nech Mu spieva zem.
bridge: A to, čo urobíš (je), že staré premeníš. A národy to vyhlasujú:
R: Boh je väčší než, čo dýchať smiem.Svet uverí,
keď sám zachráni nás, všetko zakričí: „ MOJ SLÁVNY KRÁĽ! “
2. Mračná zmizli, nebo prišlo sem. Srdce kričí: „ Nechaj zvony znieť! “
bridge: A to, čo urobíš (je), že staré premeníš. A národy to vyhlasujú: R:

2. Prekvapíš ma láskou, prenikneš ma krásou, radosť prúdi zvnútramôjho
srdca von. Vždy keď ku mne prídeš, svetlom zaplavíš svet a ja cítim pieseň
v mojom srdci rásť.
167. Môj Boh, vďaka tebe dýcham, pre teba tu som. A viem, láskou si ma
získal, k sebe priviedol. Smútok je preč, šťastím ma napĺňaš,učíš ma láskou
žiť.
R: Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít, hlbšia
je než dno oceánov, zmenila môj svet.
168. Zo všetkých strán to na mňa dýcha neviem čo s tým robiť mám, je
to šialenstvo v mojom vnútri,azda vietor či len klam. Obča si mi tak
vzdialený, občas mi vlezieš pod kožu, si všade vôkol mňa ako zimná hmla,
môj oheň sa rozpáli po tvojom bozku.

Slávny, slávny – On je slávny! (4x)
R: A ja horím Pane pre teba, a ja horím
162. /:Nové prikázanie ja dnes dávam vám:/
/:By ste sa milovali ako som Ja miloval vás.:/
R:/:Aj vy sa tak milujte.:/
163. Všetky národy chválu vzdajte Pánovi zástupov,
všetky národy chválu vzdajte Kráľovi kráľov.
Ježiš príde zas /ako Kráľ/ a súdiť bude svet /svet/
Ježiš príde zas /ako Pán/ a vezme si nás späť.
164. Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky
Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky.
Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky.Tebe patrím..
165. /:Pánova pravda je štítom, Pánova pravda je pancierom.:/
/:Ty si moje útočište a pevnosť moja, Bože môj.:/
/:/:V Tebe mám:/3x nezlomnú dôveru.:/

2. Som tak plný svojho hriechu, pýcha je mi chorobou. Viem som tak
tvrdý, no ja túžim blízko teba stáť, v tebe zbĺknem plameňom, bez nádeje
som tak sám, bez vízie nič nvidím. Priviň si ma bližšie, zohrej ma. príď
urob ma slobodným
169. V tebe slabý silu má, tebe silný chválu vzdá.Ty si slávny majster
môj, ty si Ježiš lásky zdroj. Moje srdce pokoj má, keď sa o teba opieram,
zlomeného ducha mám, v tebe plnosť nachádzam.
R1Ježiš Kristus radca môj, ty si Ježiš priateľ môj, život svoj si za mňa
dal, rany krvou zo mňa sňal.
Pod kríž sa vraciam zas chcem tu počuť len tvoj hlas, tu sa o mňa
postaráš,rany krvou obmývaš.
R2Ježiš Kristus radca môj, Ty si Ježiš priateľ môj, život svoj si za mňa dal,
moju vinu zo mňa sňal.

Preto Ježiš Boh a Pán ber si všetko, čo ja mám, nepatrím viac sebe len, som
cudzincom pre túto zem
Tvoje srdce hrejivé, k svojej hrudi priviniem, naveky tak zostať chcem, si
môj pastier Emanuel, Emanuel
170. Pane, Pane ja túžim snívať tvoj sen
Úbožiak zavolal a Pán Ho vyslyšal, vyslobodil ho zo všetky hrôzy, Teba
volám, Teba nasledujem, Ty si môj Pán a Kráľ.
171. Budem ako strom sadený pri vode a mojou oporou je mi živý Pán.
1.A keď príde des, ja neutečiem preč.
2.A po čase sucha ja viem, že príde dážď.
172. Svätý, svätý, všemohúci, si bol a prídeš zas. Ty Boh slávy hoden sám
si svätých piesne chvál.
R: Sväté meno máš a iného niet, milosrdný si a chrániš svet. V Tebe
pravda je Ty si spravodlivý, /: svätý, svätý Boh si Ty.:/
R2: Všetka česť a úcta Ti náleží. Všetku moc a múdrosť Ty máš.
173. Nakloň ucho Pane, k mojím slovám, maj pochopenie k mojej
nepokojnej mysli. Vypočuj ma Pane, keď k Tebe volám, môj Pán veď sa
modlím k tebe.
Ty nie si Boh, čo sa teší v svojvôli, k Tebe nesmú Tí, čo páchajú zlo. Do
záhuby vrháš tých, čo klamú, kto prelieva krv, kto rozpráva ľstivo.
Ja pre Tvoju hojnú milosť vchádzam do Tvojho domu, smiem sa znovu
klaňať pred Tvojím svätým chrámom.
V Tvojej bázni stáť, k Tebe Pane vojsť smiem, v Tvojej bázni stáť, k Tebe
vojsť
R: Svätý, svätý, svätý, svätý, svätý, svätý, svätý Pán.
174. Ja verím v Boha Otca, stvoriteľa vesmíru a v Krista, Syna
Božieho, z Panny narodeného. Ja verím, že zachránil ma, mrel
na kríži za hriech môj a z mŕtvych vstal ako víťaz, vedľa Otca zaujal trón.
R: /:Ježiš pánov Pán, pánov Pán:/ /:Ježiš pánov Pán, pánov Pán:/
/:Chváľ meno Ježiš:/
2. Ja verím, že Cirkvi svojej dar Ducha Svätého dal. Zmocňuje nás Jeho
silou, posiela nás k národom. V sláve príde na zem znova súdiť mŕtvych aj
živých. Raz pred ním sa každý skloní, a raz každý jazyk vyzná: R:

175. Je nádherné
Je nádherné byť v nádvoriach, tam, kde Ty bývaš.
Veď po Tebe smäd v duši mám, môj Pán.
Vždy srdce sa mi utíši, keď pri Tebe som
a v tieni Tvojich krídel spievam si.
R /: S Tebou je lepší jeden deň, s Tebou je lepší krátky čas,
s Tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc:/
Len jednu vec si žiadam mať, zrieť Tvoju krásu.
Byť s Tebou tam, kde Tvoja sláva je…
Po Tebe, Boh živý, túžim zo všetkých síl, po vodách Ducha Svätého.
Viackrát som to skúsil, tak prosím znovu:
Príď, chcem blízko Teba stáť. Chcem blízko teba stáť – vždy stáť!
176. Let it rain (Nech padá dážď) Let it Rain (Nech padá dááažď)
Open the flood gates of Heaven (Otvor môj Pán svoju rieku)
177. Hymna Emanuel
1. To svetlo, ktoré svieti v nás už mnoho ľudských dní
a v každom z nich svoj zápas s tmou slávne víťazí,
aj dnes nám svieti do duší a ukazuje nám,
že bez pravdy svet umiera, ak už nehľadám.
2. Zas cesty vedú do Ríma, sú vydláždené vierou
a slová Evanjelia nám znejú z jeho múrov,
ten, čo s nami je a je v nás, Boh aj človek - Láska
a opäť cítiš jeho hlas, Kristus náš Pán.
R: Sme tu s Ním, vždy pod tým istým slnkom.
Pod jeho slávnym krížom, Spievame jedným hlasom:
Emmanuel,Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
3. To mesto patrí Pánovi, On zomrel za nás z lásky
a krvou zmenil starý svet, dal svetlo všetkým tmám.
S Petrom za ním kráčame, do sŕdc nám dáva vieru
a živé slovo, čo pomáha a rastie v nás. R:...

4. Boh najväčší dar pripravil, dal svojho Syna nám.
Len v ňom sa ľudstvo obnoví, v ňom človek spásu má.
Je pravý človek a pravý Boh, je chlebom, čo nám dáva,
a s ním sa každý vráti zas k svojim bratom. R:...
5. Smrť zničená je naveky a život víťazí,
dnes prichádza k nám Svätý Duch, čo dáva šancu žiť.
Sme všetci v jedno spojení, Cirkev je jeho dielo
a naša Matka Mária stojí pri nás. R:...
6. Kto chce vrátiť minulosť, by musel znovu nájsť
tých, čo trpeli za lásku, čo chceli vidieť viac,
čo ľudí lietať učili k úplne novým cieľom,
čo mali silu zmeniť svet, ako náš Pán. R:...
7. Zas nová jar prichádza, čas, keď sa všetko mení,
tak znovu môžeš začať žiť so srdcom otvoreným.
Zmyť dušu od starých vín a od zaschnutých hriechov
a vravieť všetkým neznámym: Ježiš je Pán!
178. Chváľ duša moja Hospodina
Chváľ duša moja Hospodina, chváľ duša moja Hospodina,
chváľ duša moja Hospodina, aleluja, aleluja.
Hospodina budem chváliť po celý svoj život,
chváľ duša moja Hospodina,
svojmu Bohu spievať žalmy, kým budem žiť,
chváľ duša moja Hospodina.
179. Pieseň pre Juraja
Dovoľ mi blízko dnes stáť, dovoľ mi pred oltár s tebou ísť.
Dovoľ vziať tvoju dlaň, dovoľ mi ísť do Božích nádvorí.
Na oltár sviece a plátno čisté, ako symbol, čo chrániť nás má.
Zo sŕdc nám brieždia slová čisté, kedy do dlaní Pán nás schová.
Hovorím áno a túžim tam ísť, ticho pretkané láskou, tie slová prijíma.
Hovorím áno a dávam ti dlaň, svoje srdce ti dnes predkladám.

180. Zajal si
Zajal si láskou ma, zbavil pút milosťou.
Ty si vzduch, čo dýcham, spievam Ti pieseň chvál.
R: Môj krok si roztancoval, srdce mi rozohnil,
z tisíc kráľov tohto sveta túžim len Tvoj otrok byť.
Tak tu stojím pred Tebou a s úctou spievam Ti rád
pieseň chvál.
R: Spievam Ti pieseň chvál, spievam Ti pieseň chvál,
spievam Ti pieseň chvál, spievam Ti rád!
181. Tmou svetlo svieti a život dáva, to svetlo z nebies, po ktorom túžbu ja
mám, prosím, tiahni nás.
Je zvodná pýcha, tá dušu zviera, dušu tak biednu a hladnú po svetle
v tmách. Pravdu zasej v nás.
R: /: Nádherný Pán, svoj život dal. Úžasný Pán, tak miloval :/
2. V srdci si pieseň o Tebe spievam
Tvoj Duch mnou prúdi a ja tak túžim Ti riecť: ,, Pane, rád Ťa mám! “ R:
3. Je mojou spásou, vo tme mi svieti, to meno Ježiš,
pre ktoré v láske chcem žiť. A v pravde verný byť. R:
182. Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta, otvor môj zrak, nech vidím
krásu lásky, z ktorej srdce Ti spieva, že sláva a moc Ti patrí
R1: Prišli sme Ťa vzývať, prišli sme sa skláňať
prišli sme Ti vyznať: Si náš Boh
Si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám
2. Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší vládca, slávnejší nad nebesá.
Ponížil sa, prišiel na zem, čo stvoril, vzdal sa slávy z lásky k nám
R1....R2: Ja nemám dosť slov opísať, cenu ktorú ťa môj hriech stál

183. Slovenská modlitba
My prosíme Ťa, Pane, daj nám mier a kľud, my prosíme Ťa, Pane, za
slovenský ľud. Červená hviezda padla a kríž zasvietil v tmách,
z budúcnosti nemáme už hrôzu ani strach.

185. Smädni po Tebe
Pane smädní sme po Tebe, Pane smädní sme po Tebe.
Nech táto oslava naplní ulice, chceme tancovať z lásky ku Tebe.
A všetko čo mám dám na oltár, svoj život nesiem pred Tvoju tvár.

1. V deň sviatočný i všedný Tvoj chrám sa naplní, a verný ľud slovenský Ti
vďaku vysloví. Bude Ti vďaky vzdávať tak isto ako tej Patrónke Slovenska
- Sedembolestnej. R:

186. /:Pánovi nášmu piesne hrajte, oslavujte jeho sväté meno:/
/:Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja:/

2. Daj, Pane, lásku všetkým, čo o ňu pýtajú, daj, Pane, pokoj všetkým, čo
ho v srdci nemajú. Daj svoje odpustenie aj dnešným mýtnikom, daj nádej
na spasenie kajúcim hriešnikom. R:
3. Keď súmrak na kraj padá a orgán tíško hrá, mládež Tvoja verná ku Tebe
prosbu má. My prosíme Ťa opäť, Otče nebeský, ochraňuj ten maličký
národ slovenský. R:
R: My prosíme Ťa, Pane, daj nám mier a kľud, my prosíme Ťa, Pane, za
slovenský ľud. Ó, daj nám vieru, Pane, o to Ťa žiadame, za vyslyšanie
prosieb vďaku Ti vzdávame.
184. Blessed be
1. Požehnaný si v krajine, čo úrodná je,
kde milosť Tvoja preteká! Požehnaný si!
Požehnaný si, že našiel si ma v pustatine,
aj keď kráčam suchou púšťou! Požehnaný si!
bridge: Prúdmi tečie Tvoja sláva, túžim v úcte stáť!
Keď temnota zavrie oči, k Tebe chcem volať!
R: Požehnaný si, ó, môj Pán Požehnaný!
Požehnaný si, ó, môj Pán cez všetky veky oslávený!
2. Požehnaný si, za svetlo, čo svieti na nás,
za život, čo leješ svetu! Požehnaný si!
Požehnaný si, za každú chvíľu utrpenia,
aj keď kráčam suchou púšťou! Požehnaný si!
2. bridge: /: Aj keď dávaš, aj berieš :/
Moje srdce hovorí: Pane, Požehnaný si!

R: Požehnaný si…

187. Sme z rôznych strán a kútov, no jedno nás spája,
chceme kráčať správnou cestou, hľadá ju každý, Ty a ja.
Chceme sa zísť s Tebou, Pane, nebrať radšej dávať,
pre iných mať plné dlane, vedieť sa rozdávať.
R: /:V láske nás všetkých spájaš, všetkých, čo chcú s Tebou sa zísť:/
2. Jeden s druhým v dobrom sa zísť, nerobiť si prieky,
skúsme všetci spoločne ísť po prúde rieky.
Láska robí zázraky, nad zlobou víťazí,
tak chyťme sa za ruky, nič nás neporazí.
188. Žiť pre lásku
R: Žiť, žiť, pre lásku žiť, úsmev rozdávať, šťastie rozdávať.
Žiť, žiť, pre lásku žiť, ona jediná je toho hodná.
1. Ježiš, moja láska jediná, tým sa moja pieseň začína.
Teba, Pane, chcem vždy milovať, Tvoju lásku ľuďom rozdávať. R:
2. Vtedy, keď ma môj bôl premáha, tak mi Tvoja láska pomáha.
Hlavu zdvihnúť, ďalej kráčať vpred, tam je môj cieľ, inej cesty niet. R:
3. Hoc život chudobný sa Ti zdá, Ona je v ňom, v Tebe prebýva.
To poklad veľký máš, len ho chráň, svoje šťastie môžeš stavať naň.

R:

189. Žehná nás ruka Pána keď do chrámu vchádzame krokom váhavým,
neťaží nás srdca rana, keď osloví nás Ježiš slovom láskavým.
R: [: Voláme Sláva, keď v mene kríža obeť sa začína,
drahý náš Pán, prenikni nás, voveď nás do raja :] ... do raja.
2. Ochotní sme začať znova,žiť s vierou a láskou svoj život nádherný.
Nepodľahnúť silám temna, v čnosti rásť a rúchom sa odieť belavým. R
190. Veď ma z dolných nádvorí ďalej za oltár,
tam na sväté miesto, kde uvidím Tvoju tvár.
Vzácnu chvíľu s Tebou samým túžim mať aj dnes,
kde mlčí ľudská múdrosť a Tvoj hlas ticho znie.
R: Veď ma tam do ticha, do svätyne svätých,
veď ma tam skrze krv Baránka.
Veď ma tam do ticha, do svätyne svätých,
veď ma tam, tu stojím, veď ma sám.
191. Vďaka za Tvoj kríž, ten nás vykúpil,
keď si vydal nám seba samého. Ó, Pane náš, ó, Pane náš.
Naše skutky zlé si nám odpustil,
krvou očistil, všetko zabudol. Ďakujem, ďakujem.
R: Pane, mám Ťa rád, vážne mám Ťa rád,
stále poznávam jak Ty miluješ nás,
hlbokou radosťou srdce napĺňaš, ale najväčšie je to,
že poznávam Tvoju lásku k nám.
2. Pre moje choroby Ty si trpel sám,
by's zahnal strach, lásku vylievaš. Ó, Pane náš, ó, Pane náš.
Úloha skončila - Ty si víťazom, Ty nám dáváš rásť,
z vody živej piť. Ďakujem, ďakujem.
R:

192. Vďačiť Ti chcem, mama, za nežnosť a za lásku,
ktorú si mi dala, vďaka aj za život môj.
Ukryla si v srdci každé trápenie a bôľ,
všetko si mi dala, aj ten úsmev milý Tvoj.
R1: Vďaka za to, že si mi dala život, zatiaľ čo Ty si mala len bolesť.
Teraz, moje srdce Ti volá, mama, vďaka Ti za lásku.
3. Aj keď možno zajtra, nebudem už pri tebe,
svetlo tvojej lásky, bude žiariť vždy vo mne.
4. Vďačiť ti chcem otec, za tajomstvo výchovy,
ktorej si ma učil, žiť svoj život primladý.
R2 :Vďaka za to,že si mi chránil život, radosť, či bôľ, som ti len prinášal,
/:Teraz srdce moje Ti volá, otec, vďaka Ti za lásku.:/
193. Žalm 23
R: /:Pán je môj Pastier, nič mi nechýba:/
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu:]
1. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého.
Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.
2. Prestieraš mi stôl, pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu, kalich až po okraj napĺňaš.
3. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom, mnoho a mnoho dní. R
194. Svieť, Ježiš, svieť, naplň zem slávou svojho Otca.
Príď, Duchu príď, naplň srdcia nám.
Prúď, rieka prúď, zaplav národy láskou Boha.
/:Vrav k nám slovom, Pane, daj svetlo nám.:/

195. Aha, aha,aha jéé
1. Vidíš len schmurenú tvár, všade je bolesť a žiaľ,
pozri sa, pozri na nás, aká to radosť je v nás.
Smútok zahoď a pridaj sa k nám, s Ježišom nikdy nie si tak sám.

4. Soľ bez chuti je prázdna, bezmocná a lampa zhasnutá, je moci zbavená.
Nech naše srdcia požehnané sú, nech nám v modlitbách, dá Boh silu
víťaznú. Nech v pravde stojí dielo naších rúk, nech vládne láska nám,
nech obnoví svet náš Pán.

R: Boh je Pán, Boh je Pán, my sme jeho deti.
Boh je Pán, Boh je Pán, radujme sa všetci,

198. Máš jedno srdce
1. V spleti ciest a poblúdení nastal ďalší pád,
už toľký krát sa dvíhaš z prachu a chceš to radšej vzdať.
Neveríš už, že to môžeš zmeniť, srdce ti vraví však,
tam hore Niekto na teba myslí a čaká na návrat.

/: Aha, aha,aha jéé.:/

2. Máme liek na všetky problémy, uvidíš, že tvoj život
sa zmení, celý deň sa usmievaj len, veď predsa šťastným chceš byť,
radosť, úsmev vždy každému daj, na problémy viac nespomínaj. R:
3. Pozri sa, veď život je krásny, usmej sa a niet tu prekážky,
radosti je na svete dosť, nemrač sa a nebuď smutný,
pri nás život nie je nudný, tak poď k nám spolu s nami spievaj. R:
196. Ty si môj Pán, Ty dvíhaš ma. Ty krvou z rán, Ty obmývaš ma.
R: Tak príď a zachráň ma, ja padám pod ťarchou svojich vín.
Tak príď a nenechaj ma tam, tak príď a naplň svoj chrám.
197. Svetlo sveta
1. Ten, ktorého sme uzreli bol Pán, Ten, ktorý sa nás dotkol, cítil ho každý
z nás. Ten, ktorého sme počuli, bol Pán, Ten, s ktorým sme sa stretli
v hĺbke svojich sŕdc. Práve o ňom svedčíme aj vám, jeho slávny majestát,
nad svetom žiari nám.
2. Koľkí si zakrývajú svoju tvár, koľkí žijú v tmách, blúdia v prázdnotách.
Nech môžu opustiť beznádej dní, tak poďme bratia, sestry, nech sme všetci
priateľmi. Spolu môžeme stáť proti búrkam a do sŕdc plných tmy,
povoláme svetlo dní.
R: Svieť svetlo tmám, soľ zeme daj nám, mračná sa rozplynú,
keď príde láska k nám. Svieť svetlo tmám, Pán je ním sám,
z nás Božou žiarou Jeho svetlo svieti každý deň aj vám.
3. Koľkí sa cítia prázdní, hľadajú, no pravý zmysel ciest, stále strácajú.
Stačí iba chvíľku s nimi ísť, ponúknuť zopár slov, na príbeh o zranení.
Možno by v tých slovách plných lásky, o chleba lámaní, boli hneď
zachránení.

R: Máš jedno srdce pre lásku dal ti ho Pán.
Máš dve ruky, čo vedia objať.
Máš pekný úsmev, blížnemu skús ho rozdať.
Máš jedno srdce, pre všetkých dal ti ho Pán.
2. Tak otvor srdce tomu, ktorý neváhal svoj život dať
za teba, za mňa aj za nás všetkých, On má nás veľmi rád.
Nech Jeho láska z teba žiari, každému ju musím dať
a detský úsmev z tvojej tváre nedaj si už nikdy vziať. R....
3. Sme časťou Jeho Tela, sme srdce, ktoré bije snáď.
Sme ruky, čo vedia sa rozdať a skutkom láska ukázať,
že v nás prebýva Pán.
Záver l. [:dal ti ho Pán :] 3x
199. Úžasný
1. Keď Boží syn nás navštívil, a priniesol svoju lásku k nám
vtedy celý svet videl aký je Boh, predivný úžasný Pán.
2. Jeho život bol svetlom v noci a hmle, Jeho slová sa vpíjali do duší.
Deti objímal, lásku rozdával, predivný úžasný Pán.
R: Jedine láska dokáže zázrak, dať slabým silu a života cieľ.
Jedine Boh ťa prevedie v skúškach, tak poď za ním a skús
aký predivný a úžasný je Pán.

200.Aj keď ťa nevidím, viem, že si tu, aj keď ťa necítim, mám istotu,
v smelej dôvere kráčam vo viere každý deň.
Aj keď zvádzam dnes boj so svetom, aj keď nevidím vždy víťazstvo,
v smelej dôvere kráčam vo viere každý deň.
/:Nemusím zlého sa báť:/ /:v smelej dôvere kráčam vo viere.:/
Aj keď temnota mi zastrie zrak, aj keď nepriateľ ma oblieha,
v smelej dôvere kráčam vo viere každý deň.
Aj keď ma obklúči a zovrie strach,
vždy Ježiš zvíťazí, má ma v rukách,
v smelej dôvere kráčam vo viere každý deň.
201. Nebesia rozprávajú, Boh je slávny, obloha hlása dielo jeho rúk.
Deň o tom novému dňu dáva správu, stvorenie nemôže naň zabudnúť.
Tvoje slovo sa nás bytostne dotýka dáva čistú radosť.
Ty si ustanovil dokonalý zákon, osviežuje dušu.
2. Všetky rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.
Všetky prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči.
3. Tvoje výroky sú pravdivé a múdre, vzácnejšie než zlato.
Tvoje slovo chutí ako včelie plásty, ako kvapky medu.
4. Ospevovať budem vždy tvoju slávu, bez prestania ťa Bože zvelebím.
Nech sa ti zapáči môj úmysel, len ty si môj Pán a Vykupiteľ.
202. Nebesia ti rozpovedia o sláve Boha,
dielo jeho rúk zvestuje modrá obloha.
Deň dňu hovorí Pánovo slovo, noc noci povedá známostí mnoho.
Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas,
ich zvuk sa vznáša po zemi zas a zas.
Aj slnku postavil na oblohe svoj stan,
ako ženích vychádza a hreje tvoju dlaň.
R: Tak čuj a otvor svoje oči dnes, tak ver a poznaj, že Boh láska je,
že zákon Boží dokonalý, verný a stály ťa poteší.

2. Vzácnejšie nad zlato sú, sladšie ako med,
Tvoje súdy Pane môj a lepších od nich niet.
Kto z nás môže rozumieť poblúdeniam v nás?
Od tých skrytých, Ježiš môj, očisti ma zas.
Ako sluha, z milosti, tu stojím pred Tebou,
Ty ma ochráň od pýchy, čo vládne nado mnou.
Len tak budem dokonalý a čistý od viny,
chcem žiť podľa Tvojej vôle Pán môj jediný.
R: Tak príď, ja otváram Ti srdce dnes,
môj Pán, len Ty máš právo súd vyniesť.
Tvoj zákon Boží dokonalý, verný a stály, ma poteší.
203. Zaufaj Panu już dziś
1. Jak się nie bać, powiedz jak Kiedy w strachu żyje świat Zaufaj Panu
już dziś Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic Zaufaj Panu
już dziś
Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat Zaufaj Panu już
dziś
Jak być dobrym, powiedz mi, kiedy świat jest taki zły Zaufaj Panu już dziś
R: Zaufaj Panu już dziś!

Zaufaj Panu już dziś!

2. Jak mam walczyć, powiedz jak, kiedy silnej woli brak Zaufaj Panu…
Jak pokonać własny grzech, kiedy pokus tyle jest Zaufaj Panu…
Jak się cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy Zaufaj Panu…
Jak do ładu z sobą dojść, kiedy siebie mam już dość Zaufaj Panu…
3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi, kiedy nie wiem dokąd iść Zaufaj Panu…
Jak nadzieję w sercu mieć, kiedy wszystko wali się Zaufaj Panu…
204. Kto si ty
1. Kto ma chápe, keď nie Ty hore, kto ma dvíha, keď padám dole,
kto ma nájde tam, kde nikto už nehľadá.
Kto je blízko, vždy na pomoci, kto mi svieti v najtmavšej noci,
kto ma chráni a nič za to nežiada.
spolu: Kto si Ty, že ma máš, nado mnou držíš stráž.
Kto si Ty, že vždy vieš, kedy prísť, zostaneš, zostaneš!

2. Kto si, že Ťa nevidím vchádzať, kto si, že už nechcem Ťa strácať,
kto si, že vždy zlomené zacelíš.
Kto si, že ma hladíš a dvíhaš, s láskou moje modlitby prijímaš,
kto si, že ti na mne, na mne tak záleží?

207. Volám na teba, viem, že mi odpovieš.
Nakloň ucho dnes ku mojej modlitbe.
O mne rozhodni, veď vieš, čo pravda je.
Skúmaš srdce mi, nič ti skryť nemôžem.

R2: kto si Ty, že ma máš, nado mnou držíš stráž.
Kto si Ty, že vždy vieš, kedy prísť, zostaneš!
kto si Ty, že ťa mám, kto som ja? biedny chrám.
Kto si Ty, mi rozumieš, navždy so mnou zostaneš!

Túžim v čistote hľadieť na tvoju tvár. Stretnúť ráno ťa hneď, keď sa
prebúdzam.
Prosím, preukáž mi milosť predivnú. Vystri svoju dlaň a veď ma za ruku.
Ako zrenicu oka ma ostrýhaj. V tôni tvojich krídel, tam prosím ukry ma.
Moje kroky drž v šľapajách tvojich, nech sa mi nestane, že cestou zablúdim.

Kto si Ty, kto som ja, Ty si svetlo ja tma
daj nech stanem sa dňom, svetlo vrátiš doň.
Ty si vánok aj dážď, moje zlé stopy zmaž,
veď aj tma mizne napokon nadránom.
3. Kto ma ľúbi, keď nie Ty hore, kto ma dvíha, nech vidím zore,
kto ma láskou najväčšou naplní?
205. El šadaj, el šadaj, elel jona adonaj.
Večné meno Pane máš, ku nám v sláve prichádzaš.
El šadaj, el šadaj, elel jona adonaj, od vekov až naveky, el šadaj.
1. Viem, že ty si syna dal, on hriechy na kríži sňal,
obetu dal za nás sám, život 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 netuší, že sa Mesiáš zjavil.
Veľká je moc Pánova, veľká láska Kristova,
dokonané je pre nás, dokonané je pre nás.

208. Nech naše pery plesajú, keď ti žalmy spievame,
naša duša tebou draho kúpená.
A nech sa tešia všetci tí, čo ťa v pravde vzývajú,
každý koho v srdci hreje pieseň chvál.
Do sto tónov nádherných s vďačnou melódiou sŕdc
hlasom plným vďačnosti - zástupy ťa velebia.
Plesom zvučnej oslavy - zneje ako jeden hlas.
A tým, čo ťa milujú začne srdce tancovať.
...začne srdce tancovať... na tomto mieste...
R: /:Chváľ duša moja Hospodina.:/
...dnes ho chváľ...
209. Zranené vtáča
Často som zranené vtáča hľadám zmarené nádeje,
umývam slzami tvár, pokojné hniezdo chcem nájsť
Na mojom srdci sú brázdy, túžim zaletieť od ľudí preč
ďaleko od smutných chvíľ. pod Tvoje krídla sa skryť
R: Veď len Ty poznáš každý môj krok a vidíš každý môj kút
vieš, čo v srdci nosím, po čom najviac túžim
Pri Tebe domov svoj mám si vo mne prameňom síl
u Teba vždy načerpám, ukryjem sklamanú tvár

206. Boh prestrel pre mňa bohatý stôl. Boh prestrel pre mňa bohatý stôl.
A On mení, a On mení, život môj, život môj láskou. A On mení, a
On mení, život môj, život môj láskou.
R: Ja patrím len Jemu a On je môj. Ja patrím len Jemu a On je môj. A On
maní život môj láskou.

2. Ani únik do samoty, ani more sĺz vyliatych
nemôžu nahradiť mi to, čo pri Tebe mám
Ku Tebe keď pozdvihnem tvár rozprestriem krídla k hviezdam
si všetko po čom túžim pred Tvojou tvárou plesám.

210. Ak ľud môjho mena sa pokorí a bude sa modliť, ak vyhľadá
moju prítomnosť a odvráti sa od zlých ciest, vtedy ich z nebies
vypočujem, z nebies im odpustím. Odpustím ich hriech a uzdravím
zem, áno uzdravím ich zem.

214. Pred Tebou, môj Pán, sa vzdám, pred Tebou na kolená padám.
Pred Tebou, môj Kráľ a Pán, pred Tebou na tvári vyznávam:
“Iba Ty vládneš svojou silou, v sprievode víťaznom vodíš si ma.
Za Tebou pôjdem svetlom i tmou, Veď Ty si môj Pán, hoden si chvál!”

211. Choď vpred
1. Sme Jeho deti pre obeť na kríži, obmyl nás krvou svojou. Všetci
sme zvaní byť svetlom národom mocou Ducha, Jeho láskou.

Pred Tebou, môj Pán, sa vzdám, pred Tebou na kolená padám.
Pred Tebou, môj Kráľ a Pán, pred Tebou na tvári vyznávam:
“Iného bližšieho na nebi niet, On pre mňa vydobil tisícky liet.
V Otcovom náručí, tam ma ukrýva, veď On je môj Pán, hoden je chvál!”

R: Choď vpred v mene tom a hlásaj: „On je Kráľ.“Teraz je čas pre
Cirkev Jeho stáť hlásať, kto je Ježiš Spasiteľ, Záchranca, Kráľ.
2.Množstvo je duší, čo potkýna sa v tme, prečo spíme vo svetle? Ježiš
prikázal činiť učeníkov, to je náš cieľ, to je náš boj.
3.Cítiš už vanutie Svätého Ducha: Koniec vekov je blízko. Mocnosti zeme i
neba sa hýbu, Ježiš, náš Pán, príde skoro.
212. Som kvapkou v mori, Ty ma znáš,
je tak zvláštne, že vždy rád ma máš.
Si Svätý a ja s hriechom prehrávam!
Som zrnkom v poli, o mne vieš, voláš ma mojim menom,
žiť vo mne chceš. Si Svätý, svoj chrám vo mne buduješ!
R: /:Viem, že rád ma máš a že život mi dávaš a ja nikdy už nebudem sám.
A keď problémy prídu a keď starosti zmôžu, Ty vždy mi pomôžeš rád.:/
Si môj Boh.
213. Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť Zeme
Dobroreč, duša moja, Pánovi, Pane môj, ty si nesmierne veľký.
Odel si sa do slávy, do svetla si sa zahalil.
Aké mnohoraké sú Tvoje diela, všetko si múdro urobil.
Zem je plná Tvojho stvorenstva. Dobroreč, duša moja, Pánovi.
Všetko to čaká na Teba, že im dáš pokrm v pravý čas.
Ty im ho dáš, ony ho zbierajú, otváraš im svoju ruku.
Odnímaš im dych a hneď hynú, vracajú sa do prachu.
Keď zošleš Ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť Zeme.

Pred Tebou, môj Pán, sa vzdám, pred Tebou na kolená padám.
Pred Tebou, môj Kráľ a Pán, pred Tebou na tvári vyznávam:
“Že si ma zlomil, získal si ma. Za mňa si zaplatil krvou svojou.
V Tebe som slobodná, môj Boh a Kráľ, hoden si chvál!”
Pred Tebou, môj Pán, sa vzdám, pred Tebou na kolená padám.
Pred Tebou, môj Kráľ a Pán, pred Tebou na tvári vyznávam:
“Iba Ty vládneš svojou silou, v sprievode víťaznom vodíš si ma.
Za Tebou pôjdem, svetlom i tmou, veď Ty si môj Pán, hoden si chvál!”
Pred Tebou, môj Pán, sa vzdám, pred Tebou na tvári vyznávam.
Pred Tebou, môj Pán a Kráľ, pred Tebou na kolená padám…
Vystačím si sám, tak si vravím, že všetko už mám, cítim sa tým pravým.
Keď ku Tebe prídem, a dotkneš sa mi dlaní, zrazu to vidím, bol som
klamaný.
215. Nech dobrý Pán je stále s nami, všetko zlé nech premáha,
pokoj, lásku našim srdciam rozdáva. Nech dobrý Pán je stále s nami, všetko
zlé nech premáha, medzi nami mier a lásku rozdáva.
R: /:S láskou, ó, s láskou, Pán Ježiš sám prichádza.:/
2. Do ríše tmy a temných nocí prichádza a svieti nám, kde bol plač, tam
slzy smútku zotrie nám. Nech dobrý Pán je stále s nami, všetko zlé nech
premáha, v Jeho mene nový život začína.

216. Dnes viem, že chcem za Tebou ísť.
Dnes viem, že chcem počuť Tvoj hlas a žiť.
Dnes viem, že chcem Ti svoje áno dať.
Dnes viem, že chcem za Tebou ísť.

221. Odej nás do rúcha chvál, prelom ťažobu, úzkosť v nás.
Nechaj Tvoj olej radosti tiecť od trónu k nám.
Odej nás do rúcha chvál, prelom ťažobu, úzkosť v nás.
(Tvoja) radosť je našou silou, našou silou.

R: Teraz ja a môj dom chceme slúžiť.
Teraz ja a môj dom chceme len pre Teba žiť. Už dnes!

Daj nech znova tancujú kosti zlámané.
Zaplav túto suchú zem svojou riekou.
Pane, k Tebe dvíham zrak a tak čakám
na Tvoj milosti prúd, keď chválu Ti vzdám.

R2: Nádherný, Radca náš, Otec nekonečný.
Pán zástupov, večný Kráľ, za Tebou chceme kráčať.
217. Duchu Svätý, príď! Duchu Svätý, príď!
Nech zavládne viera. Nech zavládne nádej. Nech zavládne láska v nás.

R: Aleluja, znej aleluja, vzdávame chválu a česť - Ty si Kráľ.
Aleluja, znej aleluja, meníme smútok náš za rúcho chvál.

218. Hladný prichádzam a viem, že Ty ma nasýtiš.
Hoc som prázdny, Tvoj príval lásky smäd môj uhasí.
Čakám Ťa, príď, čakám Ťa, príď!

222. Súcit nekonečný, milosťou si Ty.
Sladkým odpustením, vernosť bez hraníc - vo mne prítomná.
2. Ty si Otec mocný, kráľ, čo lieči nás.
Spasiteľ si nežný, obeť prečistá - za mňa slávená.

R: Padám na kolená a dávam to, čo mám,
si všetkým Ježiš, čo pre mňa zmysel má.

R: Dnes sa dávam celý, všetko čím som do tvojich rúk vkladám.
Ty si získal život môj, svoje áno dnes Ti dávam.

2. Bežím k Tebe zlomený, Ty náruč otváraš.
Ustatý som, dotyk Tvoj však silu novú dá.

223. Žalm 42
//:Tak ako jeleň dychtí za vodou z prameňa,
tak moja duša, Pane, túži za Tebou ://
R: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu žízni môj duch.
Po Bohu žízni moje srdce, po Bohu živom, po Tebe.

219. Hoden si mojej chvály, prijať všetku česť, moc a slávu.
Hoden si spevu vďaky sŕdc, prijať život môj nad ním vládu.
Len Ty sám (len Ty sám) Ježiš môj (Ježiš môj), vládu máš, som len tvoj.
Tebe rád (Tebe rád) srdce dám (srdce dám), pieseň lásky rozpáľ v ňom!
220. Ty si ten Boh , ktorý je, máš meno Svätý. Baránok, čo nemá hriech,
máš meno Svätý.
Všemocný, jediný Pán, máš meno Svätý. Kristus Kráľ, Boží Syn sám, máš
meno Svätý.
V mene tom hriechy odpúšťaš nám, úkryt bezpečný mám v mene
nádhernom.
V mene tom silu stále mi dávaš, napriek bolesti stáť v mene nádhernom.

//:Chcem spoznať Tvoju tvár, cítiť Tvoj dych na perách://
224. Si jediný
Chválu Ti vzdám, môj dobrý Pán,
z rána sa k Tebe viniem, ako už toľkokrát.
Chválu Ti vzdám, môj dobrý Pán,
na cestu mi svietiš, si to pravé svetlo v tmách.
R: Si jediný, kto naveky moje putá zlámal.
Si jediný, dôvod prečo smiem večne žiť.
Si jediný, kto na moje rany obklady dával.
Si jediný, len Ty dokážeš ten smäd uhasiť.

225. Tam, kde končím, začína mocnejší než ja, On ma dvíha.
Tam, kde končím, začína Pán, napĺňa ma, som Jeho chrám.
Tam, kde končím, začína Boh, dvíha ma, keď potknem sa a padám z nôh.
Tam, kde končím, začínaš Ty, vždy smiem k Tebe prísť,
si večne usmiaty.
Hladný a smädný po Tebe som, vďaka, že smiem byť Tvojim synom.
R: Lebo mocný, mocný si Boh, mocný, mocný si Pán.
Mocný, mocný si Boh, vznešený a svätý, vznešený a svätý si Pán.
226. Len Tebe
1.Predo mnou je kríž, a za mnou svet, neobrátim sa už nikdy späť,
to všetko je len o Tebe.
Zatras Nebesia, roztrhni oblohu, nech každý z ľudí vie - je to tu o Bohu,
to všetko je len o Tebe.
R1: |: Len Tebe, a nie nám patrí sláva :| (3x) Len Tebe a nie nám.
2. Prameň z našich sŕdc, Tebe chvála znie, Na tvári je Ten, kto rozumie,
to všetko je len o Tebe.
Zošli oheň svoj, na oltár obete, Plameň našich chvál dá vedieť vo svete,
to všetko je len o Tebe.
R2: Zem sa chveje, vrchy kričia – Len o Tebe,
Slnko žiari, more hučí – Len o Tebe,
Vesmír celý sa točí a spieva – Len o Tebe,
Tvoje deti kričia, kričia – Len o Tebe.
227. Ukáž, čo dokážeš Ty
Svätý, Svätý Boh všemohúci Hodný si vziať slávu a moc,
tak ukáž, čo dokážeš Ty.
Ukáž, čo dokážeš Ty! Nič menej, nič viac,
len to, čo dokážeš Ty s tými čo Ti všetko dajú.
Môžeš vykonať aj dnes viac než viem snívať.
Len tak dotknúť sa nás dnes a zjaviť svoju slávu.
/:Urob nemožné veci pre nás, nemožné veci pre nás, možné pre Teba.:/

228. Vznešený, tak jemný iba Ty vieš ku nám byť,
zranení, zlomení bez obáv môžeme prísť.
Ty stále čakáš, novú nádej nám dáš, Ty odnímaš
hriech, v tichu modlitba znie.
229. Padáme na svoju tvár pred Tebou, ó Ježiš
Tam milosť je a večná láska pred Tebou, ó Ježiš
/:Ty si Svätý, Svätý, Svätý :/ 3x - Baránok
230. Môj Boh On je veľký Pán
Intro: Môj Boh On je veľký Pán, veľký Pán je môj Boh!
Môj Boh On je veľký Pán...
R:

Môj Boh On je veľký Pán, veľký Pán je môj Boh!
Môj Boh On je veľký Pán! SLÁVNY!

Svätý! Svätý! Svätý! Tak svätý je môj Boh!
Krásny, krásny, krásny! Mocný, mocný, mocný!
Slávny, slávny, slávny! Tak slávny je môj Boh! R:
231. R:/:Hľadajte Pána,://:kým Ho možno nájsť,:/
/: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.
232. Dnes pred tvárou Pána pokorme sa. (echo) Dnes pred tvárou Pána
pokorme sa. (echo)
Pán sám povýši nás, Jeho je vesmír i čas: Pán sám povýši nás.
2. Všetky svoje bôle oddajme mu... Pán sám poteší nás...
3. Oslavujme Ho po všetky dni... Pán sám povýši nás...
4. Zaspievajme Pánovi ešte raz... Pán sám povýši nás...
233.Verím, že si lásky zdroj
R: /: Aleluja, alelu aleluja, aleluja, aleluja. :/
1.Verím, že si lásky zdroj, dúfam v Tvoju dobrotu.
V srdci nosím zákon Tvoj, ó, Spasiteľ môj.

2. V láske si vždy verný, Tvoja pomoc príde včas.
Ty si prvý, posledný, viem, miluješ nás.

238. /:Vody nezahasia lásku tú, riekou zaplaviť sa nedá,
moria strachu nezakryjú pre mňa lásku tú,:/ pre mňa lásku tú.

3. Ty si mojím základom, Ty si mojou pevnosťou.
Najdrahším si pokladom, láskou, radosťou.

R: Láska mnou preteká, srdce mi more napĺňa,
ako vlna sa leje cezo mňa, láska mnou preteká.

234. Prehltnutý smútkom a pokorený túžbou nájsť Ťa,
počítal som ľudí, ktorí usmiali sa na mňa.
cez tie tváre plné jamôk smiechových,
hľadal a našiel som Ťa v domcoch tlčúcich.
Ty si v nich, áno, viem to - bývaš tam
kdesi v hĺbke ľudských duší máš svoj chrám.
a ja tam, na tom mieste, knôtik zapálený mám.
A ty si tam...

2. /:Smútok nezahasí lásku tú, temnotou zaliať sa nedá,
nebojím sa, láska Tvoja poteší ma,:/ poteší ma.

235. Môj strach tíši Tvoj jemný hlas. Pár slov dávaš, odchádza mráz.
Keď idem tmavou dolinou, keď chce ma strhnúť rieky prúd,
keď oheň šľahá plamene, nemôžeš na mňa zabudnúť.
2. Dávaš nádej, keď príde pád, zmývaš môj hriech, nemusím sa báť.
Som tvojou malou ovečkou, čo nosíš stále v náručí. Keď draví vlci útočia,
Ty smelo kráčaš, si môj štít.
236. Ježiš, Ty si môj Ježiš, Ježiš, Ty si môj Ježiš.
R: /: Jak je dobre, že si so mnou, jak je dobre, že som s Tebou,
Ježiš, Ty si môj Ježiš :/
237. Ty si nás vytrhol, Pane, z pút hriechu i od seba samých a Kristus,
stanúc sa bratom, nás naučil denne volať k Tebe.

V Tebe nájdem uzdravenie, Teba nájdem pokoj mám.
Viem, že niet na svete tak veľkých riek, tak hlbokých vôd,
tak vysoký štít, že more nezlomíš.
239. Z Tvojich štedrých darov, Pane, ktorými zem
požehnávaš, nesieme Ti z lásky chlieb a víno na oltár.
2. Zhromaždení v Tvojom chráme, kde nás všetkých
povolávaš, chceme konať obeť, ktorú si nám prikázal.
R: Živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, je náš Ježiš Kristus, Pán a Kráľ.
Vo víne a v kúsku chleba Ťa prijímam, tak verím, že život večný mám.
3. Z Tvojich štedrých darov, Pane, ktorými zem požehnávaš,
nesieme Ti z lásky chlieb a víno na oltár.
4. V srdci veľkú radosť máme, že sa nám za pokrm dávaš svojim deťom,
ktoré túžia prísť pred Tvoju tvár.
240. Zídení ako rodina sme spolu pred Tebou. Jednotní spievame zo
srdca Kráľovi kráľov.

/:Abba, Otče:/ Abba, Abba Otče, Abba, Otče.
2. Cirkev je ako strom života, ktorý má korene vo večnosti, On preniká
našu všednosť a zjavuje všetkým ľuďom teba.
3. Boh hojným darcom je života, On oslobodil všetkých od smrti,
On privinul si nás k sebe, a tak sme sa stali Jeho deťmi.
4. Všetci sme bratia a sestry, všetci sme jedna veľká rodina, tú pravdu nikto
nezatemní bo teraz už nastala jej hodina.

R: /: Nech znie: Abba Otče, vzácny si pre nás. Nech znie: Abba Otče,
sväté meno máš. :/
241. Velebiť Ťa budem Pane, Hospodin a Kráľ môj, chváliť Teba
Boha Spasiteľa svojho.
2. Ďakovať Ti budem, Pane...
3. Tebe spievať budem, Pane...

242. Velebte Pána
1.Pánovi nech znie v nebesiach chvála. Svätému Bohu česť nech sa vzdáva.
Velebte Pána mocnosti neba, Velebte Pána zástupy v nebi.
R: Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.
2. On svojmu ľudu veľkú moc dáva a z prachu zeme povýši biednych.
Vo svojich svätých zjavuje slávu, Pán Izraela, veľký a mocný.
3. Slnko i mesiac velebte Pána, žiarivé hviezdy velebte Pána
nebesia nebies velebte Pána, vody pod nebom velebte Pána.
4. Pánovo meno nech všetci chvália, na Jeho slovo povstalo všetko,
len jeho meno je hodné chvály, naveky nech ho stvorenie chváli.
243. Spievaj Pánovi, spievaj Pánovi, pieseň novú Aleluja.
Vykonal veci zázračné, Aleluja.
1. Spievaj Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné,
víťazstvo je dielom Jeho pravice a Jeho svätého ramena.
2. Pán oznámil svoju spásu a vyjavil spravodlivosť
rozpamätal sa na svoju dobrotu a na vernosť voči Izraelovi.
3. Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha
na chválu Božiu jasaj celá zem, plesajte, radujte sa a hrajte.
244. Si môj Pán, Ježiš kráľ, každý deň sa zhováram s Tebou rád.
Ty si stvoril strom aj kvet, slniečko aj celý svet
všade smiem Ťa stretávať, mám ťa rád.
2. Si môj Pán, Ježiš kráľ, každý deň sa zhováram s Tebou rád.
Ty si nebu hviezdy dal, každý hriech si zo mňa vzal,
odpustil si toľkokrát, mám ťa rád.
3. Si môj Pán Ježiš kráľ, každý deň sa zhováram s Tebou rád.
Ty si vtáčkom piesne dal, aby som sa radoval
si môj verný kamarát, mám ťa rád.

245. Hosanna Bohu na nebi
/:Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi:/ Vyvyšujeme Ťa, ó
aleluja - Ježiš, vzývame Ťa, ó aleluja v srdci chválu ti vzdávame,
hosana Bohu na nebi.
2. /:Sláva, sláva, sláva Kráľovi kráľov.:/ Vyvyšujeme Ťa, Ježiš, vzývame
Ťa, všetci chválu Ti vzdávame, sláva Kráľovi kráľov.
246. Hospodin nedá ti viac viac, ako dokážeš zniesť, pretože rád ťa má
V čase skúšok a bied, k nemu obráť svoj zrak, on ruku ti podá
Zo smútku pozdvihne ťa a vráti úsmev, na tvár slzy z očí zotrie
Duchom svojím občerství, istotu do srdca dá, že nad tebou vždy bdie...
R: Preto chváľ pána chváľ Aj keď síl na to nemáš
Duši tvojej rozumie O všetkých trápeniach vie
Zlož bremená mu k nohám On milovať ťa naučí
Rozdávať lásku aj tam Kde cit už nestačí...
2. Boh mocnejší je než ten čo iba dočasu vo svete vládu má
Rozsieva nenávisť hnev chce zničiť lásku a k hriechu ťa navádza
Poddaj sa pod Božiu moc každý boj na kolenách budeš vyhrávať uvidíš
veci veľké, Milosť a požehnanie budú ťa sprevádzať...
247. Spievaj aleluja s radosťou, spievaj aleluja s radosťou, spievaj
aleluja s radosťou, s radosťou v Pánovi celá zem. Tlieskaj, Tancuj
248. Verím, lebo dal si mi vieru,chválim ťa, lebo naplnil si srdce chválou,
ľúbim ťa, lebo poznal som, čo je láska, spoznal som, že ľúbiš ty mňa.
Chceme priniesť obeť chvály, chceme priniesť viac.
Chceme volať na meno Ježiš, veď on nám môže dať
pokoj, vieru, lásku, radosť, milosť, istotu.
Vďaka, Ježiš, za tvoju veľkú dobrotu.
249. Sme Tvoje dietky, čo stoja pred Tebou, každý z nás túži dotknúť sa
Ti rúk. Sme Tvoje dietky, baránka nemého, na svojho Kráľa nik
nesmie zabudnúť!
R: /: Ty vchádzaš priamo k nám, zo svojou láskou sa nás chceš
dotknúť. Srdce Ti dávam zranené do Tvojich rúk. :/

250. Dobrý Boh, spievame a voláme. Dobrý Boh, chvála mu znie.
Dobrý Boh, veríme vyznávame. Dobrý Boh, to pravda je.

255. Nad hukot morských prívalov, nad mohutné príboje,
mocnejší je Kráľ Kráľov, On svätý prichádza ku mne.

Keď myslím na jeho lásku k nám, moje vnútro hneď chválou
naplní sa. Veď v srdci má pre mňa miesto Pán, s radosťou k nemu utekám.

R: /: Svätý – svätý – svätý - svätý :/

251. Laudáte Dominum, laudáte Dominum, omnes gentes, a – le – lu – ja!
252. Ako ďaleko je od západu východ, tak mocne rozpína sa láska medzi
nami. Už tešíme sa - Pane naTvoj príchod, keď budeme Ťa v nebi spolu
chváliť.
R: /: Tvoja láska k nám je večná, ja v Tebe žijem, s Tebou prišiel - pokoj
na túto zem. Tvoja pravda čistá je, ty sám si prišiel k nám, za hriechy naše život svoj si dal:/
2. Odkrývaj Pane - šupiny z očí, nech vidíme - keď Diabol útočí. Jeho
klamstvo nech je nám vždy známe, veď smrť je zničená a Ježiša tu máme.
3. A preto chceme chválu Ti tu vzdávať, za domov svoj sa modliť, všetkým
ľuďom dobrú zvesť rozdávať, aby mohli - aj oni s Tebou chodiť.
253. Ježiš, dávno to už viem, že si verný Pán,
že na kríži si všetko dal, až tak si o mňa stál.
Len kvôli Tebe som a zmysel bytia poznať smiem,
tak o Tebe dnes spievať chcem, nech celý svet to vie...
R: Že Tvoja láska ma našla, Tvoja spása ma zdvihla,
Tvoja milosť sa ma dotkla, nový život mám.
A Tvoja dobrota ma drží, Tvoja vernosť sa ma nevzdá,
Tvoja nádej vpred ma ženie, si môj verný Pán.
Kvôli Tebe som, kvôli Tebe smiem, kvôli Tebe mám, kvôli Tebe viem.
254. Ježiš, pomaž ma dnes, túžim byť Tvojim nástrojom.
Ježiš, naplň ma dnes, túžim žiť na Tvoju slávu.
[: Pomaž ma dnes, Tvoja sláva nech zostúpi k nám.
Pomaž ma dnes, nech olej preteká :] cez nás.

2. Otváraš oči slepým, dvíhaš skľúčených,
nasýtiš hladných, ochraňuješ spravodlivých.
3. Tvojou veľkou mocou, sme zachránení,
Tvojou drahou krvou, sme posvätení.
256. Celá Zem spieva o Tvojej sláve, Pane Celá Zem o Tebe svedčí.
Láskou nás získal, zaplatil účet vďaka. Celá Zem nech Ťa velebí.
Aj keby ma blízki opustili a zabudla na mňa vlastná mať,
Ty kráčaš so mnou v každej chvíli, vždy budeš verne pri mne stáť.
257. Konaj svoje dielo, zošli svojho Ducha.
Chcem byť stále s Tebou tam, kde Tvoj vietor fúka.
Chcem vidieť Slovensko horieť ohňom Ducha.
Konaj svoje dielo a nech Tvoj vietor fúka.
1. Spievam Tebe môj Kráľ, spievam Ti pieseň chvál,
by som ťa zvelebil a Tvoje meno oslávil, Pane - úctu Ti vzdal.
2. Vieru posilni nám, všetkým bratom – sestrám,
ktorých si Ty stvoril a krvou svojou vykúpil, zblížili tak nebesá.
3. Nádej dopraj silnú, nech sa k Tebe priľnú,
tí čo Ťa milujú a Tvoju pravdu hľadajú i spásu neomylnú.
4. Láska nech je živá, mocná nemárnivá,
náš život nech napraví a pre nebo nás pripraví, silná opravdivá.

258. Otvárajme, už je tu Pán, vo Svojej sláve vstupuje k nám.
Záľúbme sa do Jeho slov, zahorme láskou a velebou

262. Boh nám z lásky svojho Syna dáva, Emanuel meno má.
Nech sa svetom nesie tato správa. A - le - lu - ja!

1. Chválou mi dnes moje srdce planie, pred Tvojou velebou dobrý Pane.
Spasil si milosťou celý náš rod, s vďakou Ti spievame: Ty si náš Boh.

Prešiel k nám nebeskou bránou, keď Otec povedal áno,
v ľudskom tele On ku nám šiel, ó Emanuel.

2. Stvoriteľ vesmíru nekonečný, od vekov naveky si Boh večný.
Láskou si nás stvoril, v srdci nás máš, do Svojho kráľovstva pozývaš nás.

Pravý Boh, čo s nami bývaš, od vekov v srdciach ukrývaš
so svetlom i živú nádej, ó Emanuel.

3. Svätý si Bože náš, plný slávy, všetko čo podnikneš sa Ti zdarí.
Anjeli velebia tvoj majestát, s nimi Ti zaspievam, že mám Ťa rááád.

Nad biednym si sa vždy skláňal, okovy väzneným zlámal,
berieš na Seba náš údel, ó Emanuel.

259. Sú dve cesty, po ktorých sa môžeš dať, po širokej a po úzkej putovať.
Na tej prvej vládne v ľuďoch nevera, na druhej, tam pútnik rád si zaspieva:

Patríme do Božích plánov, nech sa zem ozýva chválou
objavíme pohľad z krídel, ó Emanuel.

R: /: Nie som sám, so mnou je vždy môj Pán,
On mi stále ukazuje kadiaľ kráčať mám. :/

263. Oslávený buď ty, Duch, ktorý máš oheň, čo nás spája.
Spievam a hrám, nech celý vesmír vie, že si Pán. Aleluja.
1. Duch Svätý, roznieť posvätné ohne pre nás zapálené.
Služobníka neobíď, prosím ťa, vojdi srdce mám pripravené.
2. Duch Svätý, odhaľ tajomstvo Otcovej lásky nám dané.
Bože príď a uzdravuj zranené, vojdi srdce mám pripravené.
3. Duch Svätý, príď a rozviaž v nás to, čo je hriechom spútané.
Naprav k láske chodníky zblúdené, vojdi srdce mám pripravené.
4. Duch Svätý, vezmi môj život do svojich rúk a sám ho chráň.
Novú pieseň zaspievam v náručí tvojom zaplesám, srdce ti dám.

2. Úzkou cestou môţem kráčať životom,
Pán Ježiš, On stal sa mojím Sprievodcom.
Cestou v svojom srdci radosť môžem mať,
môžem si tak s čistým srdcom zaspievať
260. Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia.
Jesus Christ, you are my life. You are my life, alleluia.
Tu sei via, sei veritá, tu sei la nostra vita,
camminando insieme a te vivrem o in te per sempre.
En el gozo caminaremos trayendo tu evangelio;
testimonios de caridad, hijos de Dios en el mundo.
Tu nous rassembles dans l´unitéréunis dans ton grand amour,
devan toi dans la joienous chanterons ta gloire.
261. Ježiš, viem, že obdaríš Duchom tých, ktorí prosia s dôverou.
Môj Pán, svetu daruj v nás Tvoj oheň, prijmi obeť našich životov

264. Pane prijmi ma, srdce zmeň mi dnes Ty sám,
prameň milosti nech ma zaplaví.
Pane spoznal som, že starosti čo trápia ma,
zmeniť vieš ty sám, tou láskou čo moc má.
R: Viac ma drž v objatí Tvojej lásky, Tiahni ma, chcem bližšie k tebe prísť
Na krídlach smiem, sa ako orol vznášať,
keď očakávať smiem, Tvoj Duch mi zjavuje tú lásku čo moc má.
2. Pane presvieť Zem, chcem uvidieť Ťa tvárou tvár
Tvojej lásky moc, túžim prežívať
Myseľ premieňaj, chcem nechať Tvoju vôľu žiť,
Keď denne meníš ma, tou láskou čo moc má

265. Prijmite moc
1.Všetky národy zeme Teba chváliť spolu chceme.
Keď si blízko, jasáme. Svedčiť máme až po sám kraj zeme.
R: Aleluja, aleluja, prijmite moc Ducha Svätého.
Aleluja, aleluja, prijmite moc, staňte sa svetlom sveta.
2.Keď volá nás Duch Svätý, vravieť ÁNO Tvojej vôli.
Svedčíme tak naveky o Tvojej láske a veľkej milosti.
Baránok, velebím Ťa. Svätý Pán, velebím Ťa.
Živý chlieb, velebím Ťa. Emanuel, velebím Ťa.

2x

266. Ty si ten mocný kráľ
Vystačím si sám, tak si vravím, že všetko už mám, cítim sa tým pravým.
Keď ku Tebe prídem, a dotkneš sa mi dlaní, zrazu to vidím, bol som
oklamaný.
Toľko chvíľ som stratil, vzácnych, pripravených, cestu som si krátil, keď
ma nevideli. Bezradne tu stojím, stojím zahanbený, túžim znovu skákať,
byť Tebou zachránený.
R: Ty si ten mocný kráľ, El Shaddai Adonai,
ochranca maličkých, zástanca chudobných.
Vidíš moju vieru, aj moje pády. Nechcem sa rozpínať, chcem znovu malý.
Víťazstvá sú Tvoje, sláva Ti patrí.V Tebe sa chcem ukryť pred sebou
samým.
Vraciaš mi nádej, prejavuješ priazeň.Vylievaš sám seba, až to po mne steká
na zem. Dotýkaš sa v hĺbke, viac než to chápem. Chrániš mi chrbát, s tebou
znovu vládzem.
Ľúbiš ma nežne, nevtieraš sa mi, ani nečakáš, kým budeme sami.
Si stále so mnou, a je ti to vzácne.Zvádzaš ma, zvádzaš...a ja nechal som sa
Ti zviesť...
267. Vysoko Kríž na Golgote stojí, na kolená padám v Jeho tôni. Pod tým
drevom, krvou zatečeným, skrúšene sa k tebe Bože modlím. Nedaj Bože,
nedaj mi zabudnúť, na tento deň na túto strašnú smrť. Aká bola, potupná a
ťažká, taká veľká bola Tvoja láska.

2. Zatmelo sa hore na Golgote, pod krížom tam stojím osamote. Prischnutá
krv lepí sa na dlane, prečo si ju vylial, Kriste Pane? Prečo bolo treba toľko
trpieť? Akú kliatbu uvalil na nás hriech! Aká bola naša vina ťažká, taká
bola veľká Tvoja láska.
268. Venimus adorare eum
Prečo králi opustili svoje kráľovstvá,
za hviezdou sa vydávali na neznáme miesta
prečo neváhali pred dieťaťom kľaknúť.
keď sa ich spýtali znelo z ich úst:
R1: /:Venimus adorare eum.
Venimus adorare eum-

Venimus adorare eum- Immanuel
Venimus adorare eum- Immanuel :/

2. Prečo v noci čriedy opustili pastieri,
prečo nechali sa viesť spevom anjelov.
Prečo neváhali pred dieťaťom kľaknúť,
keď sa ich spýtali znelo z ich úst:
R2: /: Ó Immanuel - Boh je s nami Ó Immanuel – /Immanuel/
Ó Immanuel - Boh je s nami Ó Immanuel :/
R3: /: Venimus adorare eum- Immanuel- Boh je s nami
Venimus adorare eum- Immanuel /Immanuel/
Venimus adorare eum- Immanuel- Boh je s nami
Venimus adorare eum- Immanuel- :/
3. Práve teraz prichádzame pokloniť sa tiež,
sme jeho pomazaní, proroci a dietky.
Prišli sme Pána stretnúť v chlebe a víne,
keď sa nás spýtajú, nech zo všetkých úst znie:
Venimus adorare eum 2x + R3
Venimus adorare eum 2x + R3
269. Pán vyvýšený je nad všetkým najvyšší Kráľ, budem chváliť Ho.
Pán vyvýšený je nad všetkým najvyšší, Jemu patrí česť
Ježiš je Pán on naveky Pravdou je. Nebo a zem sa raduje v jeho mene,
Pán vyvýšený je nad všetkým najvyšší Kráľ.

270. Čo je bolesť keď Boh milosť dáva, čo sa keď je tu Pán,
aj keď málo, no všetko Ti patrí,
príjdi vziať si to sám, blízko je môj Pán,
za mrakmi sa skrýva /: jeho tvár :/3x
On silu mi vždy - dáva, keď hrozí mi pád.
v trápení mi sám pomáha, /: veď Boh má ma rád. :/
271. Chválu Ti vzdávam
1.Bez Teba život prázdny mám, si mojou nádejou, vždy keď sa cítim sám,
v modlitbách som stále s Tebou, meno Ježiš na perách mám,
jedine Ty mi lásku dáš, Ty vieš že rád Ťa mám.
R: /: Chválu Ti vzdávam môj Pán, srdce Ti dám sprav v ňom chrám,
tak len ty chces, kam len chces ja pôjdem tiež, v srdci mi znie pieseň
chvál, Pane chcem uzrieť Tvoju svätú Tvár, Ty si láska úžásný si Kráľ :/
2. Si pri mne blízko každý deň, Ty slzy zotieraš – len Ty mi rozumieš.
Tak Láska príď túžbou horím, dotkni sa môjho srdca dnes,
život Ti dám k Tebe volám, tak príď Ježiš môj kráľ.
272. Dotkni sa mojich očí, Pane, by som uvidel ťa.
Dotkni sa mojich úst, aby som chválil tvoje meno.
Dotkni sa môjho srdca, Pane, obnovuj ma.
Zošli svojho Ducha, aby očistil ma.
273. /:Dobroreč, duša moja, Pánovi. /: - 4x
1. A celé moje vnútro Jeho menu svätému
a celé moje vnútro ďakuj Bohu dobrému.
2. Vedzte, že náš Pán je Boh, On je náš stvoriteľ,
vedzte, že náš Pán je Boh a Jemu patríme.
Jasaj na chválu Pánovi, celá zem.
S radosťou slúžte Pánovi, s plesaním.
Vstupujte pred Jeho tvár, celá zem.

274. Na krídlach chvály
//:Teraz Ťa vidím nejasne ako v zrkadle,
potom budem na Teba hľadieť z tváre do tváre://
R: Ty snímeš záclonu z mojich očí, z Tvojej krásy sa mi hlava točí,
chcem tu stáť pred Tebou vydaný, chcem tu stáť pred Tebou vydaný.
Na krídlach chvály túžim lietať, Kráľovi slávy novú pieseň spievať,
v bázni stáť pred tebou zlomený, v bázni stáť pred tebou zlomený.
275. Len Ty si Boh, len Ty si Pán, len Ty si, Ježiš, pravý Kráľ.
Chválim ťa, Pane, slávu vzdám, lebo si jediný pravý Kráľ.
276. Stále túžim ísť a hlásať
1. Vo vnútri cítim, že znie pieseň pre víťazný boj.
Zober si úplnú zbraň, obleč si úplnú zbroj.
Ten oheň neuhasím, je silnejší ako ja.
Povstanem v mene Ježiš a smelo zavolám.
R: /: Stále túžim ísť a hlásať, stále túžim ísť a kázať,
stále túžim ísť a vyznávať, že on je Pán.
Stále verím, že to príde, vnútri viem, že nám to vyjde
priniesť spásu tým okolo nás. :/
2. Boh mi dal svoje slová, preto sa nebudem báť. Pôjdem
po jeho cestách, budem tam vo viere stáť. Je mnoho
ľudí, čo sú väznení v temnotách, pôjdem k nim v mene
Ježiš a on im spásu dá.
277. Si pastier môj, môžeš ma viesť, tam kde láska rozkvitá,
do údolia,žiarivích hviezd, kde sa zem a nebo dotýka,
za Tebou, Pane môj chcem kráčať, k prameňu,čo dušu napojí,
kto z neho pije, láskou žije, pochopí:
R: /: Že Ty si pastier ktorý vedie svoje stádo k spaseniu,
nedá ani jednej ovci zahynúť, zachráni ju keď zablúdi vráti sa pre ňu,
na srdce si ju privinúť, pastier ktorý zázraky sám vykonáva,
v milosti a láske večnej sa rozdáva,
kto v neho verí za ním kráča s ním spojený, nebude viac stratený. :/

2. Si pastier môj, Ty jediný hĺbke môjho srdca rozumieš,
za Tebou ísť chcem bez viny, očistiť ma z hriechov len ty smieš,
u Teba o odpustenie prosím, keď ma ťaží smútok na duši,
len Ty si nádej, len Ty si spása,na kríži,veď…
278. Svadobná
1. Je to tak krásne, dnes vedľa teba stáť,
prišla tá chvíľa, keď život chcem ti dať.
Tak vezmi moje srdce, ukry ho dlaní,
a chráň ho svojou láskou nech sa pádom nezraní.
2. Je to tak krásne, ty si moja - ja som tvoj,
chcem ťa láska chrániť - po celý život svoj,
oddnes naše cesty v jednu budú navždy spojené,
v slzách dažďa v lúčoch slnka spolu po nej pôjdeme.
R: /:Už zvony svadobné nám pieseň lásky hrajú,
nech Božie ruky dnes našu lásku požehnajú.
Nech Boh je stále v nás prítomný v každej chvíli,
a upevňuje vieru nám, aby podľa nej sme žili :/
3. Niečo sa končí, niečo nové začína,
obrúčky na ruke v prípitku čaša vína.
Pred oltárom v bozku manželskom nežne dotknú sa pery,
čo Boh s láskou spojí, človek viac nerozdelí.
279. Tak vstávaj
Opäť môžem stáť pred tebou, priniesť srdce, čo po tebe horí.
Opäť môžem stáť pred tebou, pred mocným Bohom, čo nové veci tvorí.
Prijímaš ma takého, aký som, vždy môžem prísť pred tvoju tvár.
Už roky som na tebe závislý, myslím, že sme celkom pekný pár.
R: Tak vstávaj, dnes svojho Boha chváľ, nech celou zemou znie:
Ježiš, jediný pravý Kráľ, dnes ťa vyslobodil.
Putá spadli z rúk, v ňom slobodu máš.
On môže odomknúť nový život, ak sa mu dáš.

280. Nehanbím sa nehanbím
Je mi ľúto dní, čo som premárnil, je mi ľúto dní, čo mali krásne byť,
je mi ľúto dní, čo som len tak zabil.
Viem, že čas nevrátim, viem, že ho nevrátim. Potom si vstúpil Ty a s
Tebou príchuť neba. Ako ma premieňaš to vyspievať sa nedá. Žiť pre staré
ciele ma už nebaví, dnes žijem pre Teba a za Tvoj kríž sa nehanbím dnes
žijem pre Teba a za Tvoj kríž sa nehanbím
R: Nehanbím sa, nehanbím za Tvoj kríž. Nehanbím sa, nehanbím, že si ma
spasil Ježiš. Nehanbím sa, že som Tvoj, ó Pane. Na kríži získal si ma, je
dokonané. .. Je dokonané.
/: Chcem z tvojej živej vody piť, chcem z tvojho slova stále žiť.
Chcem v tvojej blízkosti vždy byť, veď si môj Pán.
Hľadám tvoju tvár, daj sa mi nájsť.:/ 4x
281. Ty napĺňaš chválou naše ústa, ty napĺňaš vďakou naše srdcia.
Ó, Pane náš, príď k nám, svoju slávu zjav nám,
vo svojej sláve, svätý Bože, prídi k nám.
R: Tvojej slávy prúd prúdi k nám, viac než okraj tvojho rúcha vnímame.
Ty máš trón na chválach, veď prebývaš všade tam,
kde ťa v Duchu a v pravde vzývajú.
282. My chceme dnes
My vzdávame menu Ježiš česť, veď len Jemu patrí celá zem!
On zjavuje pravdu všetkým nám, On je tá cesta úzka!
R.: /: My chceme dnes, my chceme dnes,
my chceme dnes chválu Bohu vzdať! :/
2. Každý krok my robme spolu, iba s Ním môžme kráčať vpred,
každú pevnosť zdolať vieme, veď náš Boh víťazstvo dá,
On dá, On dá, On dá!

283. Svieť nám
Lúč svetla, ktorým svietiš v čiernej tme,
ten mi dáva novú nádej a správny smer.
Keď sám cítim, že sa klátim,
nebojím sa, keď som si so mnou, že sa v tej tme nestratím.

285. Požehnanie sv. Františka
Nech vás požehnáva Pán, nech vás ochraňuje Pán.
Nech vám ukáže svoju tvár a nech je milostivý k vám.
Nech k vám obráti svoj zrak a svoj pokoj nech vám dá.
A preto volám ešte raz, nech vás požehnáva Pán.

R1: /: Svieť nám, svieť nám svojím svetlom, ukáž nám cestu, kadiaľ ísť.
Svieť nám, svieť nám svojou pravdou, čo každé klamstvo odhalí. :/

286. Nádherný Boh
1.Úžasný, tak úžasný si v láske bez hraníc, Tvoj kríž mi dáva milosť
sľúbenú. Nik nevidel, nik nepočul, niet srdca, čo tuší, Jak slávny je a
nádherný Boh môj

Tvoj plán a Tvoj zámer je ten najlepší,
hodlám zložiť svoju vôľu a Tvoju vôľu žiť.
Ty si zdrojom všetkých dobrých vecí, ktoré mám,
bez Teba by som bol slabý a strašne sám.
R2: /:Svieť nám, svieť nám svojím svetlom, ukáž nám cestu, kadiaľ ísť.
Svieť nám a otvor naše vnútro, nech Tvoju vôľu pochopím. :/
284. On je Jahve
Kto sa nad vodami vznáša? V svojich dlaniach mesiac má.
Každú temnotu a zlo svetlom slnka zaháňa.
Komu patria výšky hôr? Kto je v hĺbke zeme tiež?
Kto je väčší ako vesmír, mojej duše milenec?
Boh stvoriteľ - On je Jahve, Veľký Ja som - On je Jahve
Náš Pánov Pán - On je Jahve
Kvet Sáronu - On je Jahve Spravodlivý - On je Jahve
Trojjediný - On je Jahve
Kto je ten, s kým vždy som šťastný? Kto je ten, v kom pokoj mám?
Kto je ten, čo poteší ma, slzy v radosť premieňa?
Kto vždy pozná moje túžby? V mojom vnútri povstáva.
Kto ma sýti, keď som hladný, tým, čo srdce napĺňa?
Ty si svätý nekonečný a naveky vládu máš.
Každé koleno sa skloní, Tvoje meno každý vyzná.
Zástup svätých vzdá ti chválu, pred tvoj trón sa zhromaždí.
Tvoj ľud na zemi sa zíde, Tvoje meno ohlási.

R: Nádherný Boh, ja ťa ľúbim, Nádherný Boh, ja ťa ctím,
Nádherný Boh, nech pieseň znie.
2.Všemocný, tak všemocný, zem tvoju slávu má, Moc tvojich diel v nej
každý rozpozná. Krása tvojho kráľovstva spev môjmu srdcu dá.Tak
zázračný, tak zázračný Boh si R:
Bridge:Dal uzrieť si mi všetky zázraky v nás, Tou láskou si získal ma
Veď nič na Zemi sa ti v kráse nevyrovná
R:
Mne v duši pieseň znie Mne v duši pieseň znie
Mne v duši pieseň znie Nádherný Boh
287. Poklady
1. Hovoríš že život to je len náhoda každý len seba vidí,
no všetko okolo hovorí za teba ježiš je tu a živý.
R: Máš smer no tak mu ver veď ježiš vykúpil nás,
dávaj a nielen ber nebudeš nikdy už sám.
2. dostal som do vena veliké poklady a ty ich zahrabať chceš,
cítiš sa samotný všetkými nechcený a stále sa ľutuješ.
3. No obdarovaný môže byť iba ten, ktorý je milovaný,
prestaň sa ľutovať, Ježiš ťa miluje, ohlasuj to aj iným.

288. Kedykoľvek popadne ma strach, spolieham sa na, na, na teba.
Na Boha, ktorého slovo velebím, na Pána, ktorého slovo velebím,
na Boha, ktorého slovo velebím.
Na Boha ja spolieham sa, na Boha ja spolieham sa,
na Boha ja spolieham sa-a-a. Na teba, Pane, spolieham.
289. Poznať ťa túžim
Ticho stojím v tebe ukrytý, viem, že si prítomný.
Ticho stojím, očakávam na teba len, na Teba len.
Poznať ťa túžim viac, poznať ťa túžim viac.
Poznať ťa túžim, chcem počuť vždy tvoj hlas.
Poznať ťa túžim.
Chcem sa ťa dotknúť, chcem vidieť tvoju tvár
Hosana
Prichádza Kráľ slávy, s kráľovstvom na nebesiach.
Celá zem, volá len.
On svojou vzácnou láskou, očistil nás z našich vín.
Celá zem, spieva len.
Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.
Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.
Tak mocne krič...
JEŽIŠ živý JE! V srdciach zaznej:
JEŽIŠ živý JE! Každý spievaj:
JEŽIŠ živý JE! Celá zem znej.
Povstáva Boží národ, s odvahou a túžbou stáť.
Pevne stáť, s vierou stáť.
Prichádza nová nádej, prebudenie mŕtvych dní. S modlitbou na kolenách.
Vezmi moje srdce dnes.
Chcem svoj život tebe dať a nechať sa viesť.
Milovať tak ako Ty nás ľúbiš.
Zlom mi srdce pre svoj plán.
Všetko to, čo mám, iba Tebe dám.
Veď ma cestou nádeje do večnosti.

Liturgické spevy:
320. Nad nami hriešnymi, Pane zmiluj sa, nad nami hriešnymi,
Pane zmiluj sa. Nad nami úbohými Kriste zmiluj sa,
nad nami úbohými Kriste zmiluj sa. Nad nami hriešnymi ...
321. Pane, zmiluj sa, Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa,
Kriste zmiluj sa. Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.
322. /:Pane, zmiluj sa, Pane zmiluj sa.:/ /:Kriste zmiluj sa,
Kriste zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.:/
323. /:Pane, zmiluj sa, zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.:/
/:Kriste zmiluj sa, zmiluj sa, Kriste zmiluj sa, Kriste zmiluj sa.:/ A7
/:Pane zmiluj sa, zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.:/
324. Zmiluj sa, zmiluj sa Pane prosím, zmiluj sa Pane prosím, zmiluj
sa Pane prosím.
2. Zmiluj sa, zmiluj sa Kriste, prosím zmiluj sa Kriste ...
3. Zmiluj sa, zmiluj sa Pane, prosím, zmiluj sa Pane, zmiluj sa Pane, opäť
prosím, prosím.
325. Gloria Patri et Filio
Glória, glória, glória, Patri et Filio.
Glória, glória, glória, Spiritui Sancto.
326. /:Glória, glória, glória, glória in excelsis Deo.:/
1. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
2. Chválime Ťa, velebíme Ťa, klaniame sa Ti, oslavujeme Ťa,
vzdávame Ti vďaky, lebo veľká je sláva Tvoja. Pane Bože, Kráľ,
nebeský, Boh Otec všemohúci.
3. Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pán a Boh, Baránok
Boží, 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.
4. Veď len Ty si Svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste
s Duchom Svätým, v sláve Boha Otca. Amen, a-men, a-men.

327. Glória (klasická)
Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle. Chválime Ťa, velebíme Ťa, klaniame sa Ti.
Oslavujeme Ťa, vzdávame Ti vďaky, lebo veľká je
sláva Tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský Boh, Otec
všemohúci. Pane, Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn,
Pán a Boh Baránok Boží, 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 Ježišu Kriste s Duchom Svätým
v sláve Boha Otca. Amen.
Amen.
Amen.

V mene Pánovom k nám dnes vchádzaš Ty požehnaný Pánov.
338. Svätý, svätý, svätý je Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia
i zem Tvojej slávy. Hosana (hosana), hosana (hosana), hosana
na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosana (hosana), hosana (hosana), hosana na výsostiach.
339. Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všemohúci, nebesia i zem plné sú
tvojej slávy. /:Hosanna! Hosanna, Bohu na výsostiach!:/
340. Amen, aleluja, amen, aleluja, amen, amen, amen.
341. Amen, aleluja, amen, aleluja, amen, aleluja.

328. Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. (aleluja, aleluja) ¾
329. Aleluja (Ž 148)
330. Aleluja de saint Augustin

342. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď
kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi,
tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám
naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás
do pokušenia, ale zbav nás zlého.

331. Aleluja, aleluja. Nitra ´95
332. Aleluja, alelu-aleluja, aleluja, aleluja. Taizé
333. Aleluja hosana, aleluja hosana, aleluja hosana, aleluja hosana.
334. /:Kyrie, Kyrie, eleison:/

...prosíme Ťa.

343. Otčenáš (Ouagadougou- HE)
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,
Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
Odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

335. Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia
i zem tvojej slávy. Hosana na výsostiach! Požehnaný, ktorý
prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach.

344. /:Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.:/
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj, daruj
nám pokoj.

336. Svätý, svätý, svätý, svätý, Pán Boh všetkých svetov. Plné sú
nebesia i zem Tvojej slávy, hosana, hosana, hosana,
na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom,
hosana, hosana, hosana na výsostiach.

345. /:Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.:/
Daruj nám pokoj.

337. Svätý, svätý, svätý, Pane Bože svetov nekonečný, si slávny
a skrývaš svoju slávu vo svojich dielach.
/:Hosana, hosana, hosana buď Kráľovi kráľov.:/

346. Agnus Dei
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
/: Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis
pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem.:/

Obetovanie
347. Túžim priniesť na oltár život, čo v sebe mám. Tvojou láskou
zlomený, chcem ťa chváliť môj Pán. Chcem ti vydať práve dnes
každú časť života, viem, že prijmeš každý dar zlomeného srdca.
R: Povedz, čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem. Si môj láskavý
Kráľ, ja len miznúci tieň. Ježiš viac nemám slov, pieseň
doznieva tiež, aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť.
Možno len tichý plač, len bolesť, čo mám. Svoju hĺbku srdca ti
dám, môj láskavý Pán.
2. Kvôli tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám, život svoj si
za môj dal, bol to víťazný plán. Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to
posledný boj, otvoril si bránu nebies, dnes som iba tvoj.
348. Koľko záhad má a koľko tajov skrýva,
chlieb, čo prijímať smiem, a ty v ňom, Bože bývaš.
Vždy sa pýtam sám, či to pochopíme,
že krv tvojich rán odkryl si vo víne.

350. Prijmi tieto naše dary, Pane, ukry sa vo víne a chlebe.
Nech sa naša túžba skutkom stane, tieto dary nesieme z lásky ku Tebe.
2. Táto obeť je obeťou mladých, ktorí chcú svoj život obnoviť.
Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť, nikto, Pane, nemôže Teba nahradiť.
351. Prijmi Pane obetu, ktorú ti tu skladám. Naše malé snaženia,
ktorých veľkosť hľadám. Verím Pane, že si tu, každý deň a všade.
Všetky naše tajomstvá, nech sú k tvojej sláve.
Všetkým nám raz si dal zákon svojej lásky. Všetkých nás, máš
tak rád, nech ti spieva každý.
352. Pane, málo mám Ťa rád, Pane, málo mám Ťa rád
sklamal som Ťa toľko krát, sklamal som Ťa toľko krát.
Preto chcem Ti dať niečo na oltár.
Preto chcem Ti dať niečo na oltár.
[: Tak prijmi aj to málo čo my máme,
no s vďakou Ti všetko dáme, aj svoj život. :]

R: Je to zázrak viem, si Boh a máš právo,
vložiť seba v chlieb, na ktorý má nárok, každý z nás ho smie.

353. Každý deň je veľký dar, každý deň, dar k obeti,
o Tvojej láske Pane rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí.
Deň prináša radosti, ale aj smútok, trápenie,
keď všetko s Pánom prežívam, pripájam sa k jeho obeti.

2. Neúžiš sa skrývať, bývať iba v chrámoch,
v srdci všetkých nás, chceš mať bohostánok.
Neviem, či mám síl byť vždy hodný chvíle,
keď sa dávaš nám, v chlebe a vo víne.

R: Pridajme všetci na oltár k vínu a chlebu ten svoj dar,
každú 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.

3. Daj mi, prosím, moc vždy ťa v sebe chrániť.
Láskou u tvojich žíl, svoj život prepáliť.

2. Každý deň je veľký dar každý 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 Bože ďakujem.

349. Toto je moje telo, Eucharistia. Toto je kalich krvi, Eucharistia.
A to telo si Ty, to telo som ja.To telo sme my, Eucharistia.

354. Nesieme Pane chlieb a víno, nesieme celý život náš.
Nesieme Pane chlieb a víno a hľadáme tvoju tvár,
tvoju tvár, tvoju svätú tvár.

355. Otče príjmi chlieb a víno tiež,
my ho skladáme pred Tvoj oltár dnes aj dnes.
Tvoja láska nech, zotrie každý hriech,
Tvoja krv Pane, nech nás očistí,
Ty nám dávaš dnes, svojho Syna niesť,
Tvoja moc Pane, nech nás zjednotí.
356. Dobrorečíme Ti Bože, Pane svetov,
že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb.
Obetujeme ho Tebe, ako plod zeme a práce našich rúk,
aby sa nám stal chlebom života.
R: [: Zvelebený Boh, zvelebený Boh, zvelebený Boh, naveky. :]
2. Dobrorečíme Ti, Pane Bože svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali
toto víno. Obetujeme ho Tebe, ako plod viniča a práce našich rúk,
aby sa nám stalo duchovným nápojom.
357. Bože dobrý, Otče láskavý, prinášame Ti tieto dary.
Chlieb, ktorým si nás obdaril, víno i život oddaný, život oddaný.
Prijmi od nás tieto dary, od nás tieto dary, tak
prijmi od nás život celý, od nás život celý, tak
prijmi život plný snahy, život plný snahy,
[ú - á, veselý], ten život veselý, :]
[ú - á, viery], živej lásky a viery,
[ú - á, nádejí], plný nádejí.
358. Spolu s vínom a chlebom prinášam Ti, Pane seba.
Spolu s vínom a chlebom túžim premeniť sa v Teba.
Chcem sa dívať na svet Tvojimi očami
a ľuďom priniesť Ťa svojimi rukami.
Ó premeň ma, prosím premeň ma...
R: Srdce láskou spáľ, veď ma milosťou
životom neistým. Ty nádej dávaš nám,
stačí vnímať denne hlas, čo jediný povedie nás.

2. Keď sa víno s chlebom premení na Tvoje telo,
zrakom viery Ťa vidím, svoju lásku dávaš vrelo.
Chcem sa dívať na svet Tvojimi očami
a ľuďom priniesť Ťa svojimi rukami.
Ó premeň ma, prosím premeň ma... R: 2x
359. Prijmi Pane z našich polí chlieb, prijmi Pane z našich viníc víno,
z našich polí chlieb,z našich viníc víno, chlieb a víno spásy znamenia.
Prijmi Pane z Tvojich polí chlieb, prijmi Pane z Tvojich viníc víno,
z Tvojich polí chlieb, z Tvojich viníc víno, nech nás Tvojou mocou
premenia.
R: /: Ty si Pane sám pravý vínny kmeň, v plodoch máme šťastie,
ktoré z Teba len vyrastie! :/
2. Vďaka za krv, za nás preliatu, vďaka za tú obeť Pane, vďaka.
Veď len pre Tvoj kríž sme Ti Bože sme Ti Bože blíž, vďaka, že nám seba
vyjavíš.
Vďaka, že si prijal Otcov plán, že si plnil vôľu Otca svojho,
z ľudí, že Tvoj Syn, zobral ťarchu vín, každý z ľudí je už Boží Syn.
360. Chlieb Ti a víno prinášame, prijmi tie dary, prosíme.
1. Mám prázdne ruky, Pane, že skutkom som ich nenaplnil.
Mám ťažké nohy, Pane, k blížnemu som sa nepriblížil.
2. Mám nemé ústa, Pane, veď súcit som svoj nevyslovil.
Mám choré oči, Pane, pred biednym som ich neotvoril.
3. Mám v srdci bolesť, Pane, že som ťa v blížnom neobjavil.
Mám veľkú túžbu, Pane, by´s láskou srdcia nám naplnil.
361. Dnes chcel by som ti dať to, čo v srdci mám,
dávam na oltár, k tvojim nohám kráľov Kráľ.
Dnes kladiem svoje sny, ja sa zriekam svojich práv,
Už nechcem pyšný stáť, chcem nový život mať.
R: A dávam všetko to, čo mám tebe Kráľ.

2. Keď túto pieseň hrám, pod krížom stojím sám
a všetky bohatstvá za smeti pokladám.
Chcem poznať teba – Kráľ, slávu mena, ktoré máš.
Tá radosť nekončí, aj keď s tebou trpieť mám.
362. Toto je Telo a toto je Krv, čo dávaš za mňa na oltár Spasiteľ môj,
pravý Boh za pokrm ľuďom sa dal, aby večný život v nás zachoval.
1. Keď už poslanie spásy vrcholí, Ježiš pozdvihol víno a chlieb,
touto krvou a telom sa stáva, aby do svetla mohli sme prejsť.
2. Na zem zostúpil v chlebe sa delí, v sebe dedičstvo nám daroval, aby
nikto z nás neminul cieľ, aby nikto z nás nehladoval.
3. Iba vo viere rozpoznať musím, že Si skutočne tu prítomný, v tomto
posvätnom chlebe a víne, Vykupiteľ môj oslávený.
363. Zvelebený si, Bože, naveky, z Tvojich rúk všetko máme,
zvelebený si, Bože, naveky, chlieb Ti tu prinášame.
2.. …víno Ti prinášame.
3. …dary Ti prinášame.

365. Z lásky a pre lásku stvoril si svet, Z lásky a pre lásku je víno, chlieb.
Z lásky a pre lásku vchádzaš doň sám, Z lásky a pre lásku dnes ti ho dám
1. Tak spojme si srdcia, zahoďme hnev,
bez lásky v dušiach znie falošne spev.
Boh je tak náročný, nežiada obetu,
Tou pravou obetou som ja a ty.
2. Ty dávaš svoj život a my chceme tiež,
s príchuťou lásky svoj kríž si niesť.
Tak prijmi dary a vráť nám ich späť,
Zmenené v Teba, zmenia náš svet.

Mariánske:
366. Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta, Mária ťa volá: „Poď moje
dieťa.“
Mária ma ochraňuje ja sa nebojím, vrhnem sa pod jej ochranný
plášť. Ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou, Mária je
matkou najdrahšou.

364. Chlieb, ktorý sa premieňa v Pánovo telo, z mnohých zrniek
pšeničných pochádza, víno, čo sa krvou Ježišovou stalo, z
mnohých kvapiek hroznových sa zlialo.

2.Ona nám vždy vyprosí hojne milosti, na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti.

R: /: Jak ten chlieb, čo spojil zlaté klásky, nech nás všetkých spojí sila
jeho lásky.
Jak kalich, čo objal kvapky vína, tak aj Cirkev svätá nás objíma. :/

367. Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi moje srdce, ruky, moju tvár. Vždy
je blízko tá, čo viem, že chráni každý úsmev, čo mi život dal.

2. Dobrý pastier priveď do svojho ovčinca, stratené ovečky, ktoré hynú.
Zjednoť Cirkev svoju, aby sme tvorili v tvojej láske jedinú rodinu.

Ty nás vítaš v chráme plnom lásky, na tom tvojom tichom
nádvorí. Čakáme ťa každú chvíľu, prosíme ťa daj nám silu.
Mária, ty naša kráľovná, Mária, ty naša kráľovná.

3. Na ramená svoje vezmi dobrý Pane, tých čo s nami ísť už nedokážu. A
nech zjednotenia všetkých div sa stane, vrúcne prosme vyslyš prosbu našu.

3. Matka moja láskavá, ja ťa milujem, svoje srdce mladé tebe darujem.

2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň, ktorá všetkým srdcia otvorí. Silu
viery mladosť naša nesie a s ňou naše pevné názory.

368. Máš v duši pieseň anjelských zborov, máš v duši bolesť, tých
najkrajších tónov. Máš v sebe silu, po ktorej sa túži, máš v sebe
nádej pre tých, čo sú smutní.

372. Láskavá Panna
R: /:Láskavá Panna, ó, Matka naša, životom nás sprevádzaj, oroduj za nás.

R: /:Mária s Tebou Mária kráľovstvo lásky sa otvára.:/
1. Nech ťa netrápia denné ťažkosti, ktoré život pripraví.
2. Máš v duši prísľub nebeského šťastia, máš v duši plnosť spasiteľných
zvestí. Máš v sebe lásku pre tých, čo ťa hľadajú,
máš v sebe lásku pre tých, čo ťa volajú.
3. Žehnaj naše kroky, žehnaj moje ústa, žehnaj mojej piesni,
v strunách mi ostaň. Kytica veršov, najkrajších kvetov patrí tebe, Mária,
Božiemu svetlu.
369. Zdravas` Mária milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si,
medzi ženami a požehnaný je Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás,
za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej amen, amen Mária. Amen.
370. Život všetkých nás má byť magnifikat. Mária, Matka naša,
uč nás milovať.
1. Skús hľadať, čo Pán robí v tvojom živote.
Skús Ho chváliť za to všetko, čo ti dal.
2. Jasá duša moja, lebo Pán ma pozná.
Vidí biedu moju, a predsa rád ma má.
3. Veľké veci koná, Pán v celom mojom živote.
Je mocný a sväté meno Jeho je.
4. Ujal sa ma znova, pamätlivý milosrdenstva.
On sýti dušu moju, darmi deň čo deň.
371. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.

Všetko odovzdaj do rúk Márie, ona pomoc vyprosí. R:
2. Nikdy nezhasne svetlo nádeje tomu, kto Ti slúži s láskou,
pevnú dôveru k Tebe, Matka, mám, Ty si našou Hviezdou rannou. R:
3. S Tebou, Mária, dobro víťazí, ty si našou oporou,
bolesť zahojíš, radosť obnovíš, Pomocnica kresťanov. R:
373. Ó, Matka Pána, Matka rajských krás, Ty vieš, čo srdce páli.
Vlej radosti do mojej duše zas, keď umáram sa v žiali.
Do svojích rúk ber srdce blúdiace, buď milostivá k duši prosiacej.
R: /: Mária, Mária, Má-ri-a. :/
2. Poď so mnou krajom môjho domova, do hájov vonných kvetov,
kde žehnala ma ruka otcova, do šírych diaľnych svetov.
Nech Tvoje svetlo všade vodí ma, buď v žití pomoc moja jediná. R:
3. Poď našou vlasťou, Matka najsladšia, rod verný Teba prosí,
keď stáročia mu je už najdrahšia viera, čo v srdci nosí.
Ten národ Tvoj sa k Tebe obracia, on nádej svoju v Teba nestráca. R:

374. Svätá Madonna
1. Nájdeš miesta v našej zemi, kam sa radi vraciame,
kde kraľuje láskavá tvár Matky Božej - Márie.
Zrak má smutný, ubolený, ako by Ťa prosila,
a do materskej ochrany volala.
R: Madonna, Svätá Madonna, chcem Tvojím dieťaťom byť,
ó, dovoľ, Svätá Madonna, v náručie tvoje sa skryť.
2. V jej náručí nájdeš pokoj a ochrániš sa od zla,
veď pre všetky svoje deti Ona srdce veľké má.
A ochráni Ťa od hriechu, keď jej srdce daruješ,
keď jej vrúcne opakuješ slová tie:
R:
3. Dnes keď vôkol nás nepokoj, kde sa človek schúliť má,
kde sa vrhnúť, keď nie k Matke, ktorá útechu Ti dá.
Ó, Madonna, prosíme Ťa, milosť svoju dietkam daj,
a vypočuj, keď spievame, prosiac Ťa.
R:

2. Cestu mu pripravil hlas božích prorokov,
tí nás zvú k pokániu, vzdávať sa nárokov.
Veď sa Boh ponížil, slávy trón nečaká,
prichádza s nami žiť, ako Syn človeka.
3. Preto dnes s Máriou duša ťa velebí:
Ty si Boh spasenia, v milosti tvojej žiť.
S Kráľovstvom pokoja prichádzaš teraz k nám,
srdce ti, Pane môj, pripravím ako chrám.
4. Pomôž mi, Pane môj, dieťaťom dobrým byť
radosť len rozdávať, v milosti tvojej žiť.
Prídi už, Pane náš, vrúcne ťa voláme,
príchod tvoj medzi nás radostne čakáme.
377. Keď kľačím pred tebou, v srdci svojom radosť mám, ó Mária,
Pani naša, svieť mi na ceste v tmách.
R: /: Ave Mária, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tum. :/

375. Príjmi, Matka, v náruč dietky, čo Ti chodia pred oltá r,
k Tebe, túžia s Tebou ostať a zrieť Tvoju svätú tvár.
V nadhviezdnu výš zatúžili, zem im vliala v dušu chmár.
Príjmi, Matka, v náruč dietky, čo Ti chodia pred oltár.
2. Zhliadni dobrotivá Matka, jak duša sa rozvlní.
Zrak môj, keď sa s Tvojím stretne, srdce moje oslní.
K sebe priveď srdce moje, zdvihni lásky na vlny.
Zhliadni dobrotivá Matka, jak duša sa rozvlní.
3. Počuj, Matka, svoje Dieťa, ktoré volá o pomoc,
keď ho sily opúšťajú, srdce trápi zlá nemoc.
Sužujú ho pokušenia, obklopuje tmavá noc.
Počuj, Matka, svoje Dieťa, ktoré volá o pomoc.
376. Poslal Boh anjela, meno má Gabriel,
navštíviť s posolstvom zem, zvanú Izrael.
Tam čaká Mária v mestečku Nazaret,
syn sa jej narodí, vykúpi celý svet.

2. Pani naša dobrá, ty vieš, ako ťaží žiaľ. Horké slzy, ľudský nevďak, svieť
mi na ceste v tmách.
378. Ideme smelo k výšinám, chceš s nami, chceš s nami?
Velebiť Boha v nebies chrám, chceš s nami, chceš s nami?
Zástupy šli už pred nami, hriechov a útrap zbavení.
Odišli v kríža 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 navždy rozchádzam, Kristovi srdce oddávam,
Jemu sa v náruč priviniem, už idem, už idem.
3. Hľa, Matku dal nám nebies Pán, pre všetkých, pre všetkých.
Počúvaj vždy Jej nežný hlas, nezblúdiš, nezblúdiš.
Bude Ti svietiť na cestu, do raja ku blažených mestu.
Veď Mária, Božia Matka, je nádej nám sladká.

379. Kráľovná nebeská
1. Boh vybral ťa spomedzi žien, anjel hovorí:
Z Teba vzíde Knieža a Pán ak mu otvoríš.
R: /: Kráľovná nebeská, Matka ľudí, niesla si toho čo povznáša nás
ak už nás jeho hlas nezobudí, pros za nás Mária pros za nás. :/
2. Nám pod krížom darovaná, Matka presvätá.
Ty nás môžeš za ruku viesť, svetlom odetá.
3. Božou láskou naplnená, silou pokorných
spomeň tam aj naše mená v sieňach nebeských
380. Mária, Matka láskavá, tvoja láska s nami zostáva. Prídi spolu so
Synom, prídi k nám, nech ľuďom srdcia otvára.
R: /: Prídi k nám, Bože z neba, veď čakáme na Teba. V obeti lásky v
Sviatosti, Bože náš, daj nám milosti. :/

Ukazovačky:
383. A-a-a-aleluja, ho-ho-ho-hosana. Môj Pán rád ma má, jeho lásku ja v
srdci mám.
384. Aleluja šaba-laba labamba, aleluja šaba-laba labamba, aleluja
šaba-laba labamba, amen, amen.
Ježiš zomrel a zmŕtvychvstal...
Svojho Ducha nám On dal...
Božie slovo zanechal...
Všetci sme jedna rodina...
385. /:Boh ťa miluje, a ja ťa milujem a tak by to malo byť.:/
/:Mohol by som byť smutný, aj ty by si mohol byť smutný,
ale tak by to nemalo byť.:/
/:Mal by som byť šťastný, aj ty by si mal byť šťastný,
a tak by to malo byť.:/
/:Máme sa mať radi ako bratia a sestry, a tak by to malo byť.:/

2. Ježišu Kráľu, prídi k nám, veď Ty si náš Priateľ a Pán. Bez Tvojej lásky
na duši máme vrásky a rúca sa v nás Boží chrám.

386. Krok sem, krok tam, Ježiš ma miluje. Napravo a naľavo, nech to
každý vie. Zadupaj zatlieskaj, radosť v srdci zahorí, chyťme sa
za ruky, veď v láske sme jednotní. (spojení)

381. Kráľovná nebies, Panna Mária, ty's najkrajšia z hviezd, čistá ľalia.
Ku Tebe vzdychá zbožný národ Tvoj, modlitba tichá zmierni nepokoj.
Pritúľ nás do svojho lona, k Tebe vinieme sa s dôverou,
a keď telo naše skoná, poslednou buď oporou.

387. Kto stvoril žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce
hviezdy. Kto stvoril žmurkajúce hviezdy, náš Otec Boh.
(lietajúce vtáčky; vlniace sa more; teba, jeho i mňa; pichľavého ježka,
nosatého slona)

R: /: K nám sa obráť, ó, Matka láskavá, znie naša pieseň, naša oslava.
U Syna svojho za nás oroduj, našu drahú vlasť, Matka, ochraňuj. :/

388. Láska Kristova je tak nádherná..... Vysoká je, že ju neprejdeš, hlboká
je, dno jej nenájdeš, široká je, z nej neunikneš. Láska nádherná.

2. Patrónka naša, Matka jediná, k Tebe sa vznáša prosba úprimná.
Všetci sme Tvoji, vieru našu stráž, v duchovnom boji pomoc preukáž.
Národ Tvoj Ťa o to prosí, Ty si Matka dobrá, láskavá,
čo si dietky v srdci nosí, pred zlobou ich zastáva.

389. Muž múdry staval dom svoj na skale -3x až prišiel veľký dážď.
Dážď padal a voda stúpala -3x a dom tam ostal stáť.
Muž hlúpy staval dom svoj na piesku -3x až prišiel veľký dážď. Dážď
padal a voda stúpala -3x a dom sa rozsypal.
Čo vraví slovo Božie pamätaj -3x Dom na piesku nestavaj.
390. Pane Bože, Tebe spievam, tlieskam tučnými rúčkami. Pane Bože, čuj
jak spievam, pozri aký milučký som. Ďakujem Ti, Bože drahý
za obe moje krivé nohy, za môj nos a pehy na ňom, za to, že si mojím
TATOM!

382. Ave Maria! Gratia plena, Dominus tecum Benedicta tum.
In mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria,
sancta Maria, Maria, ora pro nobis, nobis peccatoribus,
nunc et in hora, in hora mortis nostrae. Amen. Amen.

391. /:Pozri ako mení ma Ježiš.:/ On dvíha ma, slobodu dáva mi. Pozri
ako mení ma Ježiš.
/:Kráčať chcem na stretnutie s Ním.:/ Od skúšky ku skúške, až
ku víťazstvu. Kráčať chcem na stretnutie s Ním.
392. /:V mojom srdci býva Kráľ a jeho vlajkou radosť je.:/ a jeho
vlajkou radosť je. /:Zdvihnime vlajku vyššie a vyššie.:/
/: Nech spozná, spozná svet celý.:/: Nech všetci ľudia to vidia to vidia.:/ /:
Nech spozná, spozná svet celý.:/
393. Zlož svoju starosť na Pána, zlož svoju starosť na Pána a On sa
už postará. Nebudem sa báť, lebo Ty si so mnou, nebudem sa báť,
Pane môj.
394. Když se ráno probouzím, andělé nade mnou bdí, múj Pane.
R:Ráno a celej den andělé nade mnou bdí, múj Pane.
3.A když píšu písemku.........
4.A když brata pokouším.......
5.A když myju nádobí.........
6.Když se modlím v kostele....... 7.A když večer usínám..........
395. /:Boh nezomrel, Ježiš žije.:/3x
Ruky jemu daj, nohy jemu daj, srdce jemu daj, dušu jemu daj, hej.
On mojim Pánom je.

Vianočné:
396. Buďme všetci potešení, Ježiško je narodený.
/:Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách privítajme!:/
2. Z neba, by svoj ľud vykúpil, v Betleheme na svet stúpil.
3. Nebo žiari od jasnosti, od plesania, veselosti.
4. Boží posli poletujú a novinu ohlasujú.
5. Pastieri hneď zo sna vstali, anjelský hlas keď slyšali.
397. Búvaj dieťa krásne, uložené v jasle. Búvaj, búvaj pachoľa,
milostivé Jezuľa. Budeme Ťa kolísať, aby´s mohol dobre spať.
Ježišku náš milý, aby sa ti snili veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.
2. Drozdy a hrdličky chystajte pesničky, nech sa dieťa poteší na tom našom
salaši. Spev škovránka, slávika, k tomu pekná muzika,
my budeme s vami spievať za jasľami Synu milému, Synu milému.
3. Hory, ticho buďte, dieťa nezobuďte! Nech si dieťa podrieme
na slame a na sene. Aj vy, milé fialky, zaváňajte do diaľky.
Zavejte mu vône, Pánovi na tróne ticho, sladučko, ticho, sladučko.
398. Do hory, do lesa valasi, či horí v tom našom salaši.
Radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje. Kráčajte, bratkovia
k jasličkám, aby ste zjavili všetko nám.
2. Počkajte nás, milí bratkovia, nebeskí lietajú duchovia.
Sláva Bohu prespevujú, pokoj ľuďom ohlasujú. Vtáčkovia prekrásne
spievajú a do Betlehema volajú.
3. Zrodila Panenka dieťa nám, v jasličkách vložené leží tam. Mesiáša
čakaného, Boha na svet vteleného, poďme a vítajme vznešené, dieťatko
ležiace na sene.

399. Jak si krásne, Jezuliatko, vprostred biedy pacholiatko.
Pred tebou padáme, dary ti skladáme.
2. Ja ti nesiem dve kožičky, by ti zahriali nožičky. Ja zas mliečka málo, by
sa líčko smialo.
3. Ja ti nesiem veselého baránka zo stáda svojho. S ním sa môžeš hrávať,
veselo zabávať.
4. A my biedni, čo ti dáme? Darovať ti nič nemáme. My ti tu zahráme,
pieseň zaspievame.
400. K jasličkám by som aj ja rád bežal, nepoznám cestu, ach, aký to žiaľ.
1. Tam, kde šťastná zvesť Nového zákona, tam sú dnes jasle, tam je
dnes on. Tam je Boh slávy, tam sa ti zjaví, tam je dnes Ježiškov trón.
2. Tam, kde veriaci zídu sa k večeri, tam sú dnes jasle, tam je dnes on. Tam
vo sviatosti, tam svojich hostí, tam je dnes ...
3. Tam, kde chudobní, trpiaci, väznení, tam sú dnes jasle, tam je dnes on.
Tam ho vyhľadaj, tam sa mu oddaj, tam je dnes ...
401. Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa! Z ruže kvietok skvitol
nám, radujme sa!
/:Z života čistého, z rodu kráľovského, Kristus Pán narodil sa.:/
2. Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa! Na svet nám je poslaný, radujme sa!
Z života ...
3. Božia milosť nebeská, buď vždy s nami. Daj, nech závisť diabolská nás
nemámi.
/:Otče premilého Syna nám daného, ó, zmiluj sa nad nami.:/
402. Nesiem vám noviny, počúvajte. Z betlemskej doliny, pozor dajte.
/:Čujte ich pilne, sú neomylné,:/ rozjímajte!
2. Syna nám zrodila čistá Panna, v jasličky vložila Krista Pána.
/:K sebe vinula a zavinula,:/ požehnaná.
3. Ku nemu anjeli letia z neba, pastieri veselí ho velebia.
/:Privítajme ho, Pána tu svojho,:/ ako treba.

403. Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám. Všetkým ľuďom
dobrej vôle, všetkým stvoreniam. Zďaleka k vám ideme, novinu
vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme.
2. V jasliach leží sám Syn Boží na slame, zime. V tmavej noci
o polnoci dieťa nevinné. Ó, Ježišku premilý, daj nám všetkým milosti, by
sme rástli v láske k tebe, vo viere, v čnosti.
404. Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko sní. Sám len svätý bdie
dôverný pár, stráži dieťatko, nebeský dar. Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky ticho spí, sní.
2. Tichá noc, svätá noc, anjeli zleteli. Najprv pastierom podali zvesť, ktorá
svetom dnes dáva sa niesť: Kristus Spasiteľ je tu,Tešiteľ sveta je tu.
3. Tichá noc, svätá noc, nežná tvár, lásky žiar božsky rozsieva v jasličkách
tam. Bije záchranná hodina nám v tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško Láska, Boh Syn.
405. Pospiechali do Betlema pastieri. Ježiškovi zahrali na fujary.
R:/:Sláva buď na výsostiach, sláva buď na výsostiach a pokoj na zemi.:/
2. Sklonili sa pred ním ticho, pokorne. Srdcia svoje oddali mu ochotné.
3. Spoznali v ňom Mesiáša pravého, z lásky k ľuďom Bohom na svet
daného.
406. Pie Jesu, Pie Jesu, Pie Jesu, Pie Jesu, Qui Tollis peccata mundi;
Dona eis requiem, Dona eis requiem,
Agnus Dei,Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei Quit Tollis peccata mundi;
Dona eis requiem, Dona eis requiem, Sempiternam, sempiternam requiem
407. Plesajte všetci ľudia, už je narodený
Ten, ktorý skrz prorokov bol predpovedaný.
R: /:Anjeli, zaspievajte, pastieri hrajte Mu.
Aj králi klaňajte sa, jak Pánovi svojmu.:/
2. Rúčky má roztvorené, celý svet chce objať.
Nuž poďme sa Mu k jasliam všetci vyžalovať.
3. Nás chudobných a biednych to iste poteší,
že aj Pán a Kráľ sveta v biednych jasliach leží.

408. Dobrý pastier sa narodil, - by ovečky vyslobodil - pri betlemskom
salaši, - radujte sa, veseľte sa, valasi.
Radujte sa a plesajte, - láskou k Bohu plápolajte, - že nám Boh dal takého žiadaného nám Pastiera dobrého.
Jak sa jedna ovca stratí, - On sa hľadať ju navráti, - nebojí sa zanechať - pre
tú jednu deväťdesiat aj deväť.
Ó, Dieťatko utešené, - z čistej Panny narodené, - daj nám svojej milosti, nech sa s Tebou uvidíme v radosti.

412. Ó, chýr preblahý, ó, čas predrahý! :]
Zasľúbený dávno svetu, Vykupiteĺ, hľa, už je tu.
Ó, chýr preblahý, ó, čas predrahý!
2. [: Zvuky nebeské, spevy anjelské! :]
Hlásia, že Syn Boží z neba v telo ľudské odel seba. Ó, chýr ...
3. [: V kraji Betlémskom, v lone panenskom. :]
Syn sa zrodil, prevznešený, človek s Bohom zjednotený. Ó, chýr ...
4.[: Sveta Stvoriteľ, Pán a Riaditeľ! :]
Nám podobným tvorom stal sa, aby za nás v obeť dal sa. Ó, chýr ...

409. [:Dnešný deň sa radujme
/: V dnešný deň sa radujme a veselo spievajme. :/ Ježiškovi malému v
jasliach uloženému, /: spi, spi, Ježišku, milý synáčku :/

413. Povedzte nám, pastierovia, čo ste videli, keď ste sa tak o polnoci
všetci rozbehli. Viedeli dieťatko, malé pacholiatko, uložené v Betleheme.
Ktože vám to o dieťati tomto povedal? Aj ja by som s vami tašiel keby som
bol znal. Anjeli spievali, nám oznamovali, že sa Kristus narodil.

/: Krásna Panna prečistá porodila nám Krista. :/ V jasličky Ho vložila,
plienkami obložila, /: spi, spi, Ježišku, milý synáčku :/

414. Vstávajte pastieri, berte sa hor, aká to novina, dajte pozor! /:Aké to zázraky
javia sa na nebi.:/ Nikdy som nevidel jak som starý, na nebi vysokom takej žiary.

/: Matka mu prespevuje, svätý Jozef pestuje. :/ spi, Synáčku premilý, Ty
kvet krásny, spanilý! /: spi, spi, Ježišku, milý synáčku :/

2. Len sa ma nebojte, pastuškovia, prichádzam k vám ako anjel zhora.
/:Aby som vám zvestil, že sa nám narodil.:/
Mesiáš v Betleheme, Ježiš malý, ktorého oddávna ste čakali.

410. Adeste, fideles, laeti triumphates, venite, venite in Betlehem!
Natum videte Regem Angelorum:
R: Venite, adoremus! Venite, adoremus! Vevite, adoremus Dominum!
2. En grege relicto humiles ad cunas vociati pastores adproperant.
Nosque ovanti gradu festinemus!
3. Aeterni Parentis spledorem aeternum velatum sub carne videbimus!
Deum infantem pannis invo lotum.
4. Pro nobis egenum et foeno cubantem piis foveamus amplexibus!
Sic nos amantem quis non redamaret!
411. Polnoc sa blíži pastieri išli spať, v tom ich však budí anjelov z neba
hlas. Pastieri vstaňte, ovečky napojte, Rýchlo do Betlema pospiechajte.
Anjel sa v oblakoch vznáša výsostne, celému svetu to hlása radostne,
Že sa nám Kristus v Betléme narodil, že láska prišla dnes k nám, poďte aj
vy.

415. Pastieri, pastieri, hore vstaňte, do Betlehema sa ponáhľajte,
aby ste Ježiška privítali, pred ním na kolená pokľakali.
Anjeli pastierov zo sna budia, nech spev ich počujú všetci ľudia,
Sláva buď Otcovi na výsosti a pokoj buď ľuďom živým v čnosti.
Buď od nás Ježiško privítaný, ktorý si zrodil sa z čistej Panny.
Nech tebe slúži vždy celý náš svet, veď tys` nám doniesol útechy kvet!
Bez teba blúdili vo tme všetci, nemohli pochopiť Božie veci.
A ty si nám zjavil vieru pravú, preto ti spievame tu na slávu.
416. /: Dobrá novina, šťastná hodina. :/ Čo sa tejto noci stalo, nebo svetu
svetlo dalo, dobrá novina, šťastná hodina.
/: Počuli sme hlas, ktorý tešil nás:/ Slovo v telo o polnoci zrodilo sa z Božej
moci, nám sa zjavilo, by nás spasilo.

