1. Spievaj so mnou Aleluja
R/: Spievaj so mnou Aleluja, spievaj ďakovania žalm. Z piesne vďačnej sila
prúdi, chválu ďakovaním vzdám. :/
1. Za ten dažďov sivý čas, za slniečka úsmev jas, za ten vzduch, čo zdarma
dýchať smiem. R:
2. Za lúč lásky priateľa, čo ma denne ohrieva, za tú milosť, ktorá nekončí. R:
3. Za ten zázrak vďačný som, tam na kríži golgotskom, umrel Ježiš a ja život
mám. R:
4. Za to, že dnes žije Pán, aby vždycky pri mne stál, z veľkej lásky, nado mnou
že bdie. R:
2. Nečakaj na svoj deň
1.Nečakaj na svoj deň, na svoj veľký čin, každá chvíľa sa ti ponúka. Lásku Krista
prinášaj bratom, sestrám svojim. Nech slnko svieti, kde si ty!
Ref: Nech slnko svieti, kde si ty, nech slnko svieti, kde si ty. Nech ožiari celú
zem a všetko zlé nech v dobré zmení, nech slnko svieti, kde si ty!
2. Staň sa soľou, staň sa kvasom chleba nového, po ktorom toľko túži náš svet,
staň sa sviecou, ktorá svetlom Božím žiariť smie, nech slnko svieti, kde si ty!
3. Nie si sám, je tu Pán, On je blízko nás, na cestách nás večne sprevádza.
Ruka v ruke poď s nim ďalej, odolávaj tmám, nech slnko svieti, kde si ty.
3. Náš Pán
Náš Pán, On je kráľov Kráľ jeho trón, bude naveky stáť On má všetku
vládu a moc, náš Pán, On je kráľov Kráľ.

4. Ani brat môj ani sestra
1.[: Ani brat môj, ani sestra, ale, Pane, ja musím viacej modliť sa. :]
R: [: Áno, ja, len ja, áno, Pane, ja, musím viacej modliť sa. :]
2. ...odpúšťať...
3. ...milovať...

5. Poď drahý brat
1./:Poď drahý brat, poď zavediem Ťa pred oltár:/,
/:tam uvidíš, tam pochopíš, kto je Tvoj nebeský Pán:/
2. /:Na oltári Spasiteľ sveta žiari:/,
/:On volá nás, On žehná nás, tak nemeškaj a príď včas:/.
3. /:Otváram Ti Pane môj svoje srdce:/,
/:naplň ho tým, čím ho Ty máš, láska moja jediná:/
6. Tvoj ľud pred tebou sa schádza
1. Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš, Tvoj ľud pred Tebou sa schádza,
Bože náš.
R: K tebe ideme, lebo ty si dobrotivý, k tebe ideme, ty veľký Bože náš.
2. Živým Slovom nasýť srdcia, Bože náš, Živým Slovom nasýť srdcia, Bože náš.
R:
3. Duchom Svätým naplň srdcia, Bože náš, Duchom Svätým naplň srdcia, Bože
náš. R:
4. Živou vierou naplň srdcia, Bože náš, živou vierou naplň srdcia, Bože náš. R:
5. Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš, Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš.
R:
7. My sme deti, čo chvália Boha
/: My sme deti, čo chvália Boha. :/
My sme deti, čo majú radosť,
čo majú vieru, čo chvália Boha.
1. [:A ruky hore a ruky dole, kývajúce vpravo, vľavo.:]
2. A hlavu hore...
3. Ramená hore...
8. Toto je deň
Toto je deň, toto je deň, ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán,
veseľme sa, veseľme sa i radujme sa v ňom, i radujme sa v ňom.
Toto je deň, ktorý dal nám Pán, veseľme sa i radujme sa v ňom,
toto je deň, toto je deň, ktorý dal nám Pán..

1. Spievaj so mnou Aleluja
R/: Spievaj so mnou Aleluja, spievaj ďakovania žalm. Z piesne vďačnej sila
prúdi, chválu ďakovaním vzdám. :/
1. Za ten dažďov sivý čas, za slniečka úsmev jas, za ten vzduch, čo zdarma
dýchať smiem. R:
2. Za lúč lásky priateľa, čo ma denne ohrieva, za tú milosť, ktorá nekončí. R:
3. Za ten zázrak vďačný som, tam na kríži golgotskom, umrel Ježiš a ja život
mám. R:
4. Za to, že dnes žije Pán, aby vždycky pri mne stál, z veľkej lásky, nado mnou
že bdie. R:
2. Nečakaj na svoj deň
1.Nečakaj na svoj deň, na svoj veľký čin, každá chvíľa sa ti ponúka. Lásku Krista
prinášaj bratom, sestrám svojim. Nech slnko svieti, kde si ty!
Ref: Nech slnko svieti, kde si ty, nech slnko svieti, kde si ty. Nech
ožiari celú zem a všetko zlé nech v dobré zmení, nech slnko svieti, kde
si ty!
2. Staň sa soľou, staň sa kvasom chleba nového, po ktorom toľko túži náš svet,
staň sa sviecou, ktorá svetlom Božím žiariť smie, nech slnko svieti, kde si ty!
3. Nie si sám, je tu Pán, On je blízko nás, na cestách nás večne sprevádza.
Ruka v ruke poď s nim ďalej, odolávaj tmám, nech slnko svieti, kde si ty.
3. Náš Pán
Náš Pán, On je kráľov Kráľ jeho trón, bude naveky stáť On má všetku
vládu a moc, náš Pán, On je kráľov Kráľ.

4. Ani brat môj ani sestra

5. Poď drahý brat
1./:Poď drahý brat, poď zavediem Ťa pred oltár:/,
/:tam uvidíš, tam pochopíš, kto je Tvoj nebeský Pán:/
2. /:Na oltári Spasiteľ sveta žiari:/,
/:On volá nás, On žehná nás, tak nemeškaj a príď včas:/.
3. /:Otváram Ti Pane môj svoje srdce:/,
/:naplň ho tým, čím ho Ty máš, láska moja jediná:/
6. Tvoj ľud pred tebou sa schádza
1. Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš, Tvoj ľud pred Tebou sa schádza,
Bože náš.
R: K tebe ideme, lebo ty si dobrotivý, k tebe ideme, ty veľký Bože náš.
2. Živým Slovom nasýť srdcia, Bože náš, Živým Slovom nasýť srdcia, Bože náš.
R:
3. Duchom Svätým naplň srdcia, Bože náš, Duchom Svätým naplň srdcia, Bože
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4. Živou vierou naplň srdcia, Bože náš, živou vierou naplň srdcia, Bože náš. R:
5. Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš, Tvojou láskou naplň srdcia, Bože náš.
R:
7. My sme deti, čo chvália Boha
/: My sme deti, čo chvália Boha. :/
My sme deti, čo majú radosť,
čo majú vieru, čo chvália Boha.
1. [:A ruky hore a ruky dole, kývajúce vpravo, vľavo.:]
2. A hlavu hore...
3. Ramená hore...

1.[: Ani brat môj, ani sestra, ale, Pane, ja musím viacej modliť sa. :]
R: [: Áno, ja, len ja, áno, Pane, ja, musím viacej modliť sa. :]
2. ...odpúšťať...
3. ...milovať...

8. Toto je deň
Toto je deň, toto je deň, ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán,
veseľme sa, veseľme sa i radujme sa v ňom, i radujme sa v ňom.
Toto je deň, ktorý dal nám Pán, veseľme sa i radujme sa v ňom,
toto je deň, toto je deň, ktorý dal nám Pán..

1. Za mňa i za teba
R: /:Za mňa i za teba,://:Tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš.:/
1. /:Pozri sa naňho z Getsemany,://:tam sa Boh sám krvou potil, modlil sa a
prosil.:/ R:
2. /:Pozri sa naňho, keď Ho bijú.://:Kvapky krvi z jeho tela po zemi sa lejú.:/
3. /: Pozri sa, keď Ho korunujú, ://: miesto zlata ostré tŕne do hlavy bodajú. :/
4. /: Pozri sa naň ho, keď nesie kríž, ://: aký len bol ubolený, opľuvaný Ježíš. :/
5. /: Pozri sa opäť na Golgotu, ://: tam za teba už dotrpel, najvernejší priateľ.:/
6. /: Pozri sa ešte sám na seba, ://: či aj v tvojom srdci horí láska ku Kristovi. :/
2. Kríž je znakom spásy
R:/ Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený,
Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný, za nás:/
1. Pozri, Pane, hľa, tu, na mňa úbohého.
Pomôž znášať ťarchu, kríža tak ťažkého.
2. Sám si Pane znášal, ťarchu našich vín,
sám si sa oddával, z lásky pod svoj kríž.
3. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín.
Krista vždy nasledovať, chcem byť stále s Ním.
3.Vďaka za tvoj kríž

4. Prosím ťa odpusť mi
Prosím ťa odpusť mi, že život môj ťa bolí
Prosím ťa odpusť mi, že otváram ti rany
Prosím ťa odpusť mi môj Pane utýraný.
5. Bol si tam
1. Bol si tam, keď bol odsúdený Pán.
Bol si tam, keď bol odsúdený Pán.
R: Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili.
Bol si tam, keď bol odsúdený Pán.
2. ... keď bral kríž na plecia Pán. R:
3. ... keď prvý raz padol Pán. R:
4. ...keď sa s Matkou stretol Pán. R:
5. ... keď mu Šimon pomáhal. R:
6. ... keď sa šatkou utieral. R:
7. ...keď druhý raz padol Pán. R:
8. ...keď k ženám hovoril Pán. R:
9. ... keď klesal pod ťarchou rán. R:
10. ... keď o šaty prišiel Pán. R:
11. ...keď ho na kríž pribili. R:
12. ...keď na kríži zomrel Pán. R:
13. ...keď ho z kríža zložili. R:
14. ...keď bol pochovaný Pán. R:

1.Vďaka za Tvoj kríž, ten nás vykúpil, keď si nám vydal seba samého,
ó, Pane náš, ó Pane náš.
2.Naše skutky zlé si nám odpustil, krvou očistil, všetko zabudol,
ďakujem, ďakujem.

6. Tam, tam pred tvoju svätú tvár
R: Tam, tam pred Tvoju svätú tvár, kde mi vravíš: "Mám ťa rád,"
tam sa večer ponáhľam. Tam, keď tak stojím v tichu sám a Tvoj pokrm
prijímam, tam sa často modlievam.

Ref. 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.
3.Pre moje choroby, Ty si trpel sám by si zahnal strach lásku vylievaš.
ó, Pane náš, ó Pane náš.
4.Úloha skončila ‐ Ty si víťazom, Ty nám dávaš rásť, z vody živej piť,
ďakujem, ďakujem.

1. Odpusť, že zrádzam Tvoje slová, odpusť, že nepodávam pohár, odpusť, že
som dnes brata urazil. Odpusť, že nedúfal som v Teba, odpusť, že myslím len
na seba, odpusť mi, Pane, lásku nevernú.
2. Vďaka, že odpúšťaš mi znova, vďaka, že poznám Tvoje slová, vďaka, že
môžem opäť začínať. Vďaka za bratov aj za sestry, vďaka, že poznám koniec
cesty, vďaka, že som sa vôbec narodil.
R: ...ponáhľam. Tam som tak šťastný a nie sám, veď k nám všetkým prichádzaš, v
láske všetkých objímaš.

1. Za mňa i za teba
R: /:Za mňa i za teba,://:Tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš.:/
1. /:Pozri sa naňho z Getsemany,://:tam sa Boh sám krvou potil, modlil sa a
prosil.:/ R:
2. /:Pozri sa naňho, keď Ho bijú.://:Kvapky krvi z jeho tela po zemi sa lejú.:/
3. /: Pozri sa, keď Ho korunujú, ://: miesto zlata ostré tŕne do hlavy bodajú. :/
4. /: Pozri sa naň ho, keď nesie kríž, ://: aký len bol ubolený, opľuvaný Ježíš. :/
5. /: Pozri sa opäť na Golgotu, ://: tam za teba už dotrpel, najvernejší priateľ.:/
6. /: Pozri sa ešte sám na seba, ://: či aj v tvojom srdci horí láska ku Kristovi. :/
2. Kríž je znakom spásy
R:/ Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený,
Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný, za nás:/
1. Pozri, Pane, hľa, tu, na mňa úbohého.
Pomôž znášať ťarchu, kríža tak ťažkého.
2. Sám si Pane znášal, ťarchu našich vín,
sám si sa oddával, z lásky pod svoj kríž.
3. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín.
Krista vždy nasledovať, chcem byť stále s Ním.
3.Vďaka za tvoj kríž

4. Prosím ťa odpusť mi
Prosím ťa odpusť mi, že život môj ťa bolí
Prosím ťa odpusť mi, že otváram ti rany
Prosím ťa odpusť mi môj Pane utýraný.
5. Bol si tam
1. Bol si tam, keď bol odsúdený Pán.
Bol si tam, keď bol odsúdený Pán.
R: Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili.
Bol si tam, keď bol odsúdený Pán.
2. ... keď bral kríž na plecia Pán. R:
3. ... keď prvý raz padol Pán. R:
4. ...keď sa s Matkou stretol Pán. R:
5. ... keď mu Šimon pomáhal. R:
6. ... keď sa šatkou utieral. R:
7. ...keď druhý raz padol Pán. R:
8. ...keď k ženám hovoril Pán. R:
9. ... keď klesal pod ťarchou rán. R:
10. ... keď o šaty prišiel Pán. R:
11. ...keď ho na kríž pribili. R:
12. ...keď na kríži zomrel Pán. R:
13. ...keď ho z kríža zložili. R:
14. ...keď bol pochovaný Pán. R:

1.Vďaka za Tvoj kríž, ten nás vykúpil, keď si nám vydal seba samého,
ó, Pane náš, ó Pane náš.
2.Naše skutky zlé si nám odpustil, krvou očistil, všetko zabudol,
ďakujem, ďakujem.

6. Tam, tam pred tvoju svätú tvár
R: Tam, tam pred Tvoju svätú tvár, kde mi vravíš: "Mám ťa rád,"
tam sa večer ponáhľam. Tam, keď tak stojím v tichu sám a Tvoj pokrm
prijímam, tam sa často modlievam.

Ref. 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.
3.Pre moje choroby, Ty si trpel sám by si zahnal strach lásku vylievaš.
ó, Pane náš, ó Pane náš.
4.Úloha skončila ‐ Ty si víťazom, Ty nám dávaš rásť, z vody živej piť,
ďakujem, ďakujem.

1. Odpusť, že zrádzam Tvoje slová, odpusť, že nepodávam pohár, odpusť, že
som dnes brata urazil. Odpusť, že nedúfal som v Teba, odpusť, že myslím len
na seba, odpusť mi, Pane, lásku nevernú.
2. Vďaka, že odpúšťaš mi znova, vďaka, že poznám Tvoje slová, vďaka, že
môžem opäť začínať. Vďaka za bratov aj za sestry, vďaka, že poznám koniec
cesty, vďaka, že som sa vôbec narodil.
R: ...ponáhľam. Tam som tak šťastný a nie sám, veď k nám všetkým
prichádzaš, v láske všetkých objímaš.

4. Šťastie

6. My sme deti malé Máriine deti

1. Je dnes taký zvláštne, krásny deň, ktorý zmení
všetko na dobré a naše úmysly trochu rozjasní.
Skúsme sa zamyslieť o šťastí!
Šťastie, to je úsmev na tvári.
Šťastie je byť tu, pri oltári.
Tak blízko pri Mamke, ktorá poteší.
S Máriou je život najlepší!

1. My sme deti malé Máriine deti,
my ju máme radi na cestu nám svieti,
často za ňou prichádzame spolu všetci,
nesieme jej darček ‐ z dobrých skutkov kvety.

Ref: Stále medzi nami (nanananana) žije Mária. Stále medzi nami
(nanananana) Mamka Mária.

2. My sme deti, dobré Máriine deti,
k Márii dnes naša veľká prosba letí,
chceme prosiť za svet celý i za seba,
by sme prišli všetci k Márii do neba.

2. Všetko je z lásky a pre lásku. Všetko to nám
dáva otázku, že prečo je človek taký strašne zlý.
Skúsme sa zamyslieť čo robí: Hľadá šťastie,
ktoré nenájde, preto, lebo šťastie nerastie.
On musí pochopiť, že s Máriou byť,
to je tváre druhých rozjasniť.
3. Skúsme sa častejšie pomodliť. Skúsme nežné
teplo pocítiť, ktoré zavanie v našich srdiečkach
a z duší nám odoženie strach.
Zoberme si, ľudia, vedomie. Pozrime, čo robí
svedomie. Už nikdy nechceme zlosť a nenávisť.
Pokúsme sa len s Máriou žiť.
5.Vždy je s nami tá
1. Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi, moje srdce, ruky, moju tvár.
Vždy je blízko tá, čo viem, že chráni, každý úsmev, čo mi život dal. R:
2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň, ktorá všetkým srdcia otvorí,
silu viery mladosť naša nesie, a s ňou naše pevné názory. R:
R: Ty nás vítaš v chráme plnom lásky, na tom našom tichom nádvorí,
čakáme ťa každú chvíľu, prosíme ťa daj nám silu /:Mária, ty naša Kráľovná:/.

R: Mária nás miluje, Mária nás ochraňuje,
Mária nám pomáha všetkých nás má rada.

7. Keby som bol vtáčkom
1. Keby som bol vtáčkom so strieborným hláskom, spieval by som pre
teba jedinú. Tie najkrajšie piesne, môjho srdca tiesne zneli by len pre
Pannu Máriu. Pre Máriu, Božiu Matku, žitia môjho nádej sladkú, keby
som bol vtáčkom spieval by som len pre Máriu:
2. Keby som bol slnkom so zlatými lúčmi, svietil by som pre teba jedinú. Strhol
by som z neba hviezdičky pre teba, by ti hlávku venčili nevinnú. Pre Máriu,
Božiu Matku, žitia môjho nádej sladkú, keby som bol slnkom, svietil by som
len pre Máriu.
3. Keby som bol kvietkom z voňavého hája, kvitol by som pre teba jedinú.
Zvädnúť na oltári s úsmevom na tvári, chcel by som len pre Pannu Máriu. Pre
Máriu, Božiu Matku, žitia môjho nádej sladkú, keby som bol kvietkom, kvitol
by som len pre Máriu.

8. Päťdesiat perál

1. Mária, Ty Matka naša

1. Päťdesiat perál vo vrecku mám, každý si myslí, že som boháč, päťdesiat
perál si ukrývam, jednu po druhej ich preberám. Modlitbu vďaky, modlitbu
prosby tu Ti predkladám na oltár, zrnká perál viažu nás, tak Ti modlitbu
predkladám.

R: Mária, Ty Matka naša, tvoje dieťa k Tebe kráča,
úsmev máš vždy, stále svieži, dobrota Ti v očiach leží.

2. Tajomstvá v sebe ukrývajú, tajomstvá, ktoré spať nedajú. Ťažko je kľúčik od
zámky nájsť, a tak pochopiť význam Tvojich právd. Modlitbu vďaky, modlitbu
prosby tu Ti predkladám na oltár, zrnká perál viažu nás, pomôž mi správny
kľúčik nájsť.

1. Chceme byť stále Tvoje deti, prichádzať k Tebe a spievať Ti,
kráčať vždy s úsmevom a dobrou náladou, tak ako Ty, drahá Mať. R:
2. Pomôž nám Matka vždy pevne stáť a srdcia strápené potešovať,
milosťou oddaj nás, láskou, čo chýba nám, Mária stoj vždy pri nás. R:
3. Úsmev rozdávať, to je náš cieľ, k nám sa pridaj a pevne nám ver,
veď sme pod ochranou tej, ktorá nesklame, tak už neváhaj a poď. R:
2. My diamant
R: My diamant v srdci vzácny strážime a radostnú pieseň spievame,
sme šťastní a vôbec to neskrývame a Máriu stále voláme.
1. Ja viem, že len s Tebou to dokážem
vždy kráčať tou cestou, na ktorej Ježiš kraľuje. R:
2. Ja chcem vždy len smutným bratom rozprávať,
že len s vierou môžu život krásny mať. R:
3. Som šťastný, nie sám, tú radosť všetkým vysielam
a chcem dnes zablúdeným krásnu Pannu privolať. R:
4. Len žiar a svieť všetkým ľuďom v tmách,
nech kráčajú tou cestou, ktorou kráčal Kristus sám. R:

3. Čakajú ťa nástrahy
1. Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta, Mária ťa volá, poď moje dieťa.
Ref.: 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.
2. Ona nám vždy vyprosí hojnej milosti, na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti. R:
3. Matka moja láskavá, ja ťa milujem, svoje srdce mladé tebe darujem. R:
4. Pridajme sa všetci do jej ruženca, spoločne ju prosme o dar pokoja. R:

15. Spája nás nádej a láska
R: Spája nás nádej a láska, spája nás nádej a láska,
spája nás nádej a láska, neváhaj a daj sa k nám.
1. Vedľa Teba láska beží, bez nej žiť ‐ to radšej nežiť,
vedľa Teba láska beží, všetko prehráš, ak si sám. R:
2. Keď Ti strom vyrastie hadí, keď Ti vo výhľade vadí,
keď Ti strom vyrastie hadí, tak ho ohňom lásky spáľ. R:
3. Cestou k svetlu rany znášaš, únavou do prachu padáš,
cestou k svetlu rany znášaš, však s nádejou si kráľ. R:
4. Keď Ti osud zverí právo, nenechaj sa zahnať davom.
Veď Ty máš cieľ, za sebou právo, tak čo by si sa bál. R:
5. Viera tíško z neba prší, potom žiari z dobrých duší,
kto sa pod odkvapom suší, máva srdce z čiernych skál. R:
16. Na svoju česť Ti sľubujem
1.Na svoju česť Ti sľubujem, Ježišu môj,
že všetko Tebe venujem, i život svoj.
R: Len sily ráč mi viacej dať v každej dobe,
aby som mohol vytrvať v svojom sľube.
2. Chcem slúžiť cirkvi, národu bez prestania.
Pomáhať chcem svojmu ľudu do skonania. R:
3. Pre lásku k Tebe, blížneho chcem milovať,
slabého brata biedneho, ochraňovať. R:
17. Láska je trpezlivá
R/:Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, láska nezávidí.
Láska sa nevypína, láska sa nenadúva, láska nezávidí. :/
1.Teraz vravím veľa toho viem, len či takú lásku aj žijem.
Nestačí len slová rozdávať ,lásku musíš žitím dokázať. R/:
2.Na svete je veľa takých zmien, o láske slov veľa počujem.
Nestačí len slová rozdávať, lásku musíš žitím dokázať.

2. Keď knihu tú otvorí...
aby sme tiež tam boli keď knihu tú otvorí Boh
3. Keď hostinu pripraví Pán...
aby sme...
4. Keď po mene nás zavolá...
aby sme...
5. A keď svätí z mŕtvych vstanú...
aby sme...
6. Keď zaznie spev aleluja...
aby sme ...
7. Aleluja, aleluja...
aby sme ...
8. A keď sa svet zas obnoví...
aby sme...
13. Pán zastavil sa na brehu
1. Pán zastavil sa na brehu, hľadal ľudí ochotných ísť za ním
a loviť srdcia slov Božích pravdou.
R: Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel, tvoje ústa vyriekli moje meno.
Svoju loďku zanechal som na brehu, spolu s tebou nový chcem začať lov.
2. Pane, úbohým som človekom, mojím venom sú ruky ochotné
pracovať s tebou i čisté srdce.
3. Pane, 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.
14. Pesničku ti zaspievam
1. Pesničku Ti zaspievam – aleluja, poviem Ti, jak rád Ťa mám – aleluja.
2. Ty nás všetkých miluješ – aleluja, k hriešnikom sa znižuješ – aleluja.
3. Ty vyslyšíš srdca hlas – aleluja, kajúcnikom odpúšťaš – aleluja.
4. Prijmi vďaky, Otče náš – aleluja, milostivo žehnaj nás – aleluja.

15. Spája nás nádej a láska
R: Spája nás nádej a láska, spája nás nádej a láska,
spája nás nádej a láska, neváhaj a daj sa k nám.
1. Vedľa Teba láska beží, bez nej žiť ‐ to radšej nežiť,
vedľa Teba láska beží, všetko prehráš, ak si sám. R:
2. Keď Ti strom vyrastie hadí, keď Ti vo výhľade vadí,
keď Ti strom vyrastie hadí, tak ho ohňom lásky spáľ. R:
3. Cestou k svetlu rany znášaš, únavou do prachu padáš,
cestou k svetlu rany znášaš, však s nádejou si kráľ. R:
4. Keď Ti osud zverí právo, nenechaj sa zahnať davom.
Veď Ty máš cieľ, za sebou právo, tak čo by si sa bál. R:
5. Viera tíško z neba prší, potom žiari z dobrých duší,
kto sa pod odkvapom suší, máva srdce z čiernych skál. R:
16. Na svoju česť Ti sľubujem
1.Na svoju česť Ti sľubujem, Ježišu môj,
že všetko Tebe venujem, i život svoj.
R: Len sily ráč mi viacej dať v každej dobe,
aby som mohol vytrvať v svojom sľube.
2. Chcem slúžiť cirkvi, národu bez prestania.
Pomáhať chcem svojmu ľudu do skonania. R:
3. Pre lásku k Tebe, blížneho chcem milovať,
slabého brata biedneho, ochraňovať. R:
17. Láska je trpezlivá
R/:Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, láska nezávidí.
Láska sa nevypína, láska sa nenadúva, láska nezávidí. :/
1.Teraz vravím veľa toho viem, len či takú lásku aj žijem.
Nestačí len slová rozdávať ,lásku musíš žitím dokázať. R/:
2.Na svete je veľa takých zmien, o láske slov veľa počujem.
Nestačí len slová rozdávať, lásku musíš žitím dokázať.

2. Keď knihu tú otvorí...
aby sme tiež tam boli keď knihu tú otvorí Boh
3. Keď hostinu pripraví Pán...
aby sme...
4. Keď po mene nás zavolá...
aby sme...
5. A keď svätí z mŕtvych vstanú...
aby sme...
6. Keď zaznie spev aleluja...
aby sme ...
7. Aleluja, aleluja...
aby sme ...
8. A keď sa svet zas obnoví...
aby sme...
13. Pán zastavil sa na brehu
1. Pán zastavil sa na brehu, hľadal ľudí ochotných ísť za ním
a loviť srdcia slov Božích pravdou.
R: Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel, tvoje ústa vyriekli moje meno.
Svoju loďku zanechal som na brehu, spolu s tebou nový chcem začať lov.
2. Pane, úbohým som človekom, mojím venom sú ruky ochotné
pracovať s tebou i čisté srdce.
3. Pane, 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.
14. Pesničku ti zaspievam
1. Pesničku Ti zaspievam – aleluja, poviem Ti, jak rád Ťa mám – aleluja.
2. Ty nás všetkých miluješ – aleluja, k hriešnikom sa znižuješ – aleluja.
3. Ty vyslyšíš srdca hlas – aleluja, kajúcnikom odpúšťaš – aleluja.
4. Prijmi vďaky, Otče náš – aleluja, milostivo žehnaj nás – aleluja.

2.On duše naše sýti, On dáva večný mier.
On miluje ťa v žití, poď s Ním a Jemu ver. R:

chváľme ho, oslavujme ho.
7. Zrniečko ku zrniečku

3.My svoje verné srdcia Ježišovi dáme.
V radosti a v súžení len Jeho vzývame. R:
4.My chceme kráčať za Ním po ceste zbožnosti.
Ježiša nasledovať vyprosiť milosti. R:
4. Si môj Pán
R: Si môj Pán, Ježiš Kráľ. Každý deň sa zhováram s Tebou rád.
1. Ty si stvoril strom aj kvet, slniečko aj celý svet,
vysadil si aj náš sad, mám Ťa rád. R:
2. Ty si nebu hviezdy dal, každý hriech si zo mňa sňal,
odpustil si toľko krát, mám Ťa rád. R:
3. Ty si vtákom piesne dal, aby som sa radoval,
Si môj verný kamarát, mám Ťa rád. R:
5. S tebou Pane je nám fajn
R: S Tebou, Pane, je nám fajn, pred Tebou sa nám skrývať netreba,
zďaleka sa usmievaš, ponúkaš nám seba.
1. Nechcem byť ako farizej, čo v chráme pyšne stojí sám,
ak niečo vo mne dobré je, to od veľkého Boha mám. R:
2. Ako mýtnik prichádzam, odpusť, Pane, slabý som,
Ty mi srdce otváraš, prebývať chcem stále v ňom. R:
3. My sme deti, ktoré Ty nekonečne miluješ,
ak prídeme s ľútosťou, odpustenie daruješ. R:
6. K tebe idem Pane môj
1. /:K Tebe idem Pane môj, tak ako ma voláš, chválim Ťa:/
K Tebe idem Pane môj, tak ako ma voláš, chválim, vzývam Ťa,
vzývam Ťa, Pane Ježišu.
2. /:Staré hriechy odhoďme, Ježiš prišiel k nám tak chváľme Ho:/
Staré hriechy odhoďme, Ježiš prišiel k nám tak, oslavujme ho,
chváľme Ho, oslavujme Ho.
3. /:K Pánovi sa priblížme, srdcia otvorme a chváľme Ho:/
K Pánovi sa priblížme, srdcia otvorme a oslavujme ho,

R: /: Zrniečko ku zrniečku a kamienok ku kamienku
a tehlička na tehličku na spoločný dom:/
1. Každé ráno, každý večer budujeme Cirkev Božiu
každým slovo, každou piesňou – budujeme Cirkev Božiu.
Budujeme Cirkev Božiu, najväčší na svete dom.
2. Každou prácou i modlitbou ‐ budujeme Cirkev Božiu.
Každým svojim dobrým skutkom – budujeme Cirkev Božiu.
Budujeme Cirkev Božiu, najväčší na svete dom.

8.Môj Boh
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.
9. Môj Pán
1.Kto má ma rád, aj keď mám hlavu dohola,
kto má ma rád, keď všetci nenávisťou zahoria?
Kto má ma rád, keď celý svet je proti mne,
kto má ma rád dokonale úprimne?
R: Si to Ty Pane môj, iba Ty Pane môj,
si to Ty Pane môj, máš ma naozaj rád.
2.Kto dobrý je aj k nevďačným a zlým,
kto je stále so mnou, hoc na neho nemyslím?
Kto dáva nám, keď v jeho mene prosíme.
Kto je našim svetlom, na ktoré hľadíme? R:
3.Kto je môj učiteľ, kto mi život dal?

Kto sa zriekol všetkého, keď človekom sa stal?
Kto mi dáva nádej, že budem večne žiť?
Kto neváha mi nikdy moje hriechy odpustiť? R:
Recit.: Pýtaš sa ma kto je ten môj Pán?
Odpoviem Ti: Ježiš Kristus, ktorému som svoje srdce dal.
10. Rozhodol som sa
1. Rozhodol som sa ísť za Ježišom, rozhodol som sa ísť za Ježišom, rozhodol
som sa ísť za Ježišom, nehľadím späť, nehľadím späť.
2. Sám hoci budem, ja pôjdem za ním...
3. Svet som opustil, idem ku krížu...

1. S Petrom a Ondrejom
1. S Petrom a Ondrejom, Jánom a Jakubom
chceš mať aj z nás rybárov ľudí,
siete nám podávaš do sveta posielaš,
chceš aby bol rybolov bohatý, bohatý.
R/: Aleluja, aleluja, s tebou svet dobývať chcem:/
2. Chceš v našich srdciach žiť a medzi nami byť,
a ľudskú nenávisť odplácať láskou,
na seba spoliehať, nemôže nikto z nás,
preto nám Ducha daj a ním nás sprevádzaj, sprevádzaj. R:

11. Ochotný som
1. Ochotný som všetko stratiť, len lásku nie.
Vlastný život v dare skrátiť, len lásku nie.
Ochotný som všetko stratiť, len lásku nie,
najväčší poklad je lásku mať.

3. Za slovo vďaka ti, vďaka i za dary,
čo v Cirkvi rozdávaš, nám zdarma s láskou,
vďaka, že v bolestiach môžme ťa nachádzať,
vstúpil si do každej a tam sa s nami stretávaš. R:
2. Žiť pre lásku

2. Svet mi núka všetko, Pane, len lásku nie.
Svet mi vezme všetko, Pane, len lásku nie.
Svet mi núka všetko, Pane, len lásku nie,
najväčší poklad je lásku mať.

R: Žiť, žiť, pre lásku žiť, úsmev rozdávať, šťastie rozdávať.
Žiť, žiť, pre lásku žiť, ona jediná je toho hodná.

3. Bez radosti zmiera viera, len láska nie.
Kto má lásku, neumiera, to láska vie.
Bez radosti zmiera viera, len láska nie,
najväčší poklad je lásku mať.

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 bôľ 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:

4. Ty si, Pane, lásky prameň, chcem lásku mať.
Moje srdce svojím zameň, chcem lásku mať.
Ty si, Pane, lásky prameň, chcem lásku mať,
najväčší poklad je lásku mať.

3 .My kráčame s radosťou
1.My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom.
On vedie nás milosťou pozemským životom.

12. Keď sa raz Pán
1. /:Keď sa raz Pán:/ /:navráti zas:/ keď sa raz Pán navráti zas, aby sme tiež
tam boli keď sa raz Pán navráti zas.

R: Poďme za Ním všade, kde vedie nás.
On je verný Pán a Spasiteľ náš.

4. Prežívam radosť

8. Volám každý deň i noc

1. Prežívam radosť, radosť v srdci svojom. /:Kde? V srdci svojom:/
Prežívam radosť, radosť v srdci svojom. Kde? V srdci svojom ju mám.

/: Volám každý deň i noc: „Príď mi Pane na pomoc!“ :/
V mojom súžení, v mojom trápení, v mojom padaní,
v mojom vstávaní. /: Príď mi Pane na pomoc! :/

R: /: Som taký šťastný, tak veľmi šťastný, že Ježiša už v srdci svojom mám:/
9. Pane, Bože, Tebe spievam
3. Prežívam lásku …
4. Prežívam pokoj ...
5. Prežívam nádej ...
6. Prežívam šťastie ...

1. Pane, Bože, Tebe spievam, tlieskam tučnými rúčkami.
Pane, Bože, čuj, jak spievam, pozri, aký milučký som.
2. Ďakujem Ti, Bože dobrý, za obe moje krivé nohy,
za môj nos a pehy na ňom, za to, že si mojím Tatom.

5. Boh Ťa miluje
10. Boh ľúbi ma
R: /: Boh Ťa miluje a ja Ťa milujem a tak by to malo byť. :/
1. /: Mal by som byť šťastný, aj Ty by si mal byť šťastný.
A tak by to malo byť. :/ Pretože Boh Ťa miluje.....
2. /: Mohol by som byť smutný, aj Ty by si mohol byť smutný,
a tak by to nemalo byť. :/ Pretože Boh Ťa miluje.....
3. /: Máme sa mať radi, ako bratia a sestry
a tak by to malo byť. :/ Pretože Boh Ťa miluje.....

R: /: Flý‐flaj‐džulala, flý‐flaj‐džulala,
flý‐flaj‐džulala, gitara tokare, pam‐pam‐pam :/
Boh ľúbi ma, takého aký som,
raduje sa, každým mojim gestom,
Aléluja ‐ Božia radosť ma rozpína ‐ Úu – Úu – á‐á‐a‐aleluja, R:
11. Ty si najvyšší, ty si Pán

6. Stretol ma dnes Pán
Stretol ma dnes Pán, a novú radosť mi do srdca vlial.
Z tej radosti chcem spievať a tlieskať Pánovi.
R:/: Tak všetci spolu chváľme Ho, za to, že drží nás v náručí.:/

7. Kto stvoril žmurkajúce hviezdy?
1. Kto stvoril /: žmurkajúce hviezdy :/?
Kto stvoril žmurkajúce hviezdy? Náš Otec Boh.
2. Kto stvoril vlniace sa more? ...
3. Kto stvoril lietajúce vtáčky? ...
4. Kto stvoril pichľavého ježka? ...
5. Kto stvoril teba, jeho i mňa? ...

/:Ty si najvyšší, Ty si Pán, to, čo mám, Tebe ponúkam.:/
/:Obnov ma svojím Duchom Svätým, nech ako Ty stále svietim.:/
12. Kde je Božie kráľovstvo
/: Kde je Božie kráľovstvo, kde je Božie kráľovstvo,
kde kráľovstvo Božie len je?:/
/: Kde je , tu je, hen je, tam je, vpravo, vľavo, hore, dole,
na kopci či na povale.:/
/: A to Božie kráľovstvo, a to Božie kráľovstvo,
všade medzi nami tu je.:/
13. Na jazere
/:Na jazere je veľká búrka Ježiš so mnou v loďke je.:/
On za ruku drží ma loďka sa nekolembá,
na jazere je veľká búrka Ježiš so mnou v loďke je.

14. Som moc malý, by som bol...
1. Som moc malý by som bol vojakom, jazdil na koni s puškou, s bodákom.
Som moc malý by som bol vojakom, som v Božej armáde.
R: Som v Božej armáde, som v Božej armáde.
2.Som moc malá by som sa vydala, prala, žehlila, pri tom varila.
Som moc malá by som sa vydala, som v Božej armáde. R:
3.Som moc malý by som bol stolárom, jazdil s traktorom, koval s kováčom.
Som moc malý by som bol stolárom, som v Božej armáde. R:
15. Keď Pán Ježiš bol maličký
Keď Pán Ježiš bol maličký nikdy netrucoval.
S Matkou Božou i s Jozefom horlivo pracoval.
Tu hobľoval, tu píloval, tu vlničku zvíjal,
vodu nosil, drevo rúbal
i klince pribíjal.
16. Pozri ako mení ma Ježiš
1. |: Pozri ako mení ma Ježiš. :|
On dvíha ma, slobodu dáva mi.
Pozri ako mení ma Ježiš.
2. |: Kráčať chcem na stretnutie s ním. :|
Od skúšky ku skúške, až do víťazstva,
kráčať chcem na stretnutie s ním.
17. Tancujem, spievam si
/:Tancujem, spievam si, som do Kráľa zbláznený,
Nedokážem ukrývať, že radosť v srdci mám.:/
/:A strácam hlas, no pre Ježiša oplatí sa viac. :/
/:Niekto povie, že som mimo. :/

1. Či si veľký a či malý
Či si veľký a či malý, možno akurát, Boh ťa má rád.
Či si tučný a či chudý, možno akurát Boh ťa má rád.
R: On ťa miluje keď sa smeješ, On ťa miluje aj keď plačeš, On ťa miluje
keď sa mračíš, On ťa miluje aj keď spíš.
Je to jedno jak sa cítiš a jak vyzeráš Boh ťa má rád.
2. Dávaj pozor
/:Dávaj pozor malé oko, čo vidíš:/
Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,
dávaj pozor malé oko, čo vidíš!
/:Dávaj pozor malé ucho, čo čuješ:/
Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,
dávaj pozor malé ucho, čo čuješ!
/:Dávaj pozor malý jazyk, čo vravíš:/
Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,
dávaj pozor malý jazyk, čo vravíš!
/:Dávaj pozor malá ruka, čo robíš:/
Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,
dávaj pozor malá ruka, čo robíš!
/:Dávaj pozor, malá noha, kam ideš:/
Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,
dávaj pozor, malá noha, kam ideš!
/:Oko, ucho, jazyk, ruka, noha bdej:/
Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,
Oko, ucho, jazyk, ruka, noha bdej!
3. Zlož svoju starosť
/: Zlož svoju starosť na Pána :/ a On sa už postará.
/: Nebudem sa báť, lebo Ty si so mnou. Nebudem sa báť, Pane môj. :/

18. Šabalaba
23. Už som nové stvorenie
R: /: Aleluja šabalaba labambam, aleluja šabalabalabambám,
aleluja šabalabalabambam, amen, amen. :/
1. Ty si môj Pán a ja Ťa mám rád, Ty si môj Pán a ja Ťa mám rád,
Ty si môj Pán a ja Ťa mám rád. Amen, amen. R:
2. Ježiš zomrel a z hrobu vstal ... R:
3. Ježiš žije a príde zas ... R:
4. Ježiš je tu a má nás rád ...R:
19. Kto je Pánom džungle
Kto je Pánom džungle ‐ hu‐hu, kto Pánom vody ‐ bubla‐bubla‐bubla,
kto je Pánom vesmíru i Pánom mojím.
Poviem Vám to: J ‐ E ‐ Ž ‐ I ‐ Š Ježiš! je Pánom mojím, On je Pánom vesmíru,
džungle i vody, bubla‐bubla‐bubla‐žblnk.

Už som nové stvorenie, už viac niet odsúdenie,
Boh mi dal milosť pred Ním stáť.
Srdce mi preteká, môj Lásky cit sa vzmáha,
Boh mi dal milosť pred Ním stáť.
R: Preto vždy chválim Ťa, áno, vždy chválim Ťa, preto vždy spievam, všetko
v Tebe mám. Radosť, ktorá nekončí, s radosťou duch môj svedčí, Boh mi
dal milosť pred Ním stáť.
24. Wamdarey
R /: Wamdarey, wamdaó óóó, Wamdarey Wamdao :/ 2x
Ty si ako voda živáááá Pane môj, Pane môj.
Ako vietor, ktorý spievaááá Pane môj, Pane môj. R:

20. Boh nezomrel
25. Malé koníky
Boh nezomrel, Ježiš žije – 3x
Ruky jemu daj, nohy jemu daj,
srdce jemu daj, dušu jemu daj, hej!
On mojím Pánom je.
21. Moje malé svetielko
1. Moje malé svetielko chcem, aby svietilo, hej, hej, hej,
moje malé svetielko, chcem aby svietilo, svietilo, svietilo.
2. Ježiš mi ho zapálil, chcem, aby svietilo...
3. Nikto mi ho nesfúkne, chcem, aby svietilo...
4.Ja som malé svetielko, chcem, aby som svietil...

Malé koníky ľúbi Boh hoc sú len zvieratká.
A keďže malé koníky ľúbi Boh. On ľúbi tiež aj mňa.
On ľúbi ma, On ľúbi ma, On veľmi ľúbi ma.
A keďže malé koníky ľúbi Boh. On ľúbi tiež aj mňa.
... žabky, ... mravčeky, ... vtáčiky, ... rybičky
26. Mobil
/:Volám každý deň i noc: Príď mi Pane na pomoc!:/
V mojom trápení, v mojom súžení, v mojom padaní, v mojom stávaní.
/:Príď mi Pane na pomoc!:/ 4x
R: Si to ty Pane môj, si to ty Pane môj, si to ty Pane môj, máš ma naozaj rád.

22. Krok sem, krok tam
27. Pane Bože , Tebe spievam ....
Krok sem, krok tam Ježiš ma miluje. Napravo a naľavo, nech to každý vie.
Zadupaj, zatlieskaj, radosť v srdci zahorí. Chyťme sa za ruky, len v láske sme
jednotní.

Pane Bože, Tebe spievam, tlieskam tučnými rúčkami.
Pane Bože, čuj jak spievam, pozri, aký milučký som.
Ďakujem Ti , Bože dobrý, za obe moje krivé nohy,
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Hymna tábora: My sme kresťania

Hymna: ICHTIS

R: My sme kresťania, čo bez prestania chvália Boha už od rána.
Radosť máme aj z malých vecí a na tvári úsmev len.
Boží sluhovia, čo sa neboja, je s nami Ježiš – Aleluja!
Povedz nám Pane kam kráčaš a pôjdeme za tebou.

1. Z tíšin večnosti prehovorils Pane, stvoril si nás všetkých na svoj Boží
obraz, po celú večnosť učil si nás Pane a prehováral ako otec deti.
2. My jak nezbedné deti rozmaznané, chceli sme vždy svoje robiť a nie
tvoje, stále vychádzaš nám na stretnutie, ty kráčaš prvý, my za
tebou Pane.

1. Smutný svätý, žiadny svätý, tak sa poďme radovať,
každý deň a každú chvíľu, skúsme Ho nasledovať.
2. Choďte do celého sveta, nech to každý počuje,
že skvelo sa má každý ten kto s Ježišom žije.
2/2013
Hymna: Boh ti dáva radosť
R: Boh ti dáva radosť každý deň ak kráčaš s ním,
príď načri napi sa jej rozdaj ju iným.
Tlieskajme rukami, chváľme ho žalmami, hrajme mu husľami,
chváľme ho bubnami, tancujme pred Pánom, chváľme ho cimbalom,
radujme sa všetci v ňom.
3/2014
Hymna: Exodus
R: Buďte silní, udatní, nebojte sa, nemajte strach.
Lebo sám Hospodin tvoj Boh, ide s nami, neopustí nás.
1. Príďte chváliť Pána, úctu česť mu niesť.
Pieseň, chválu vzdávať ním sa tiež dať viesť .
2. Je k nám veľmi dobrý, chráni nás pri hrách.
Príďte chváliť Pána s ním nemáme strach.

R: Spievajme ichtis, to značí ryba, to značí Kristus, Spasiteľ náš,
spievajme ichtis, to značí ryba, to značí Kristus, syn Boha živého.
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4. Päť chlebov a dve rybičky
1. /:Päť chlebov a dve rybičky pre pár ľudí dosť,
rozdať ho však pár tisícom, číra nemožnosť:/
Pán Ježiš však napriek tomu taký príkaz dal:
Rozdajte ho medzi ľudí, nasýťte ten dav"
2. /:Neveriaci učeníci spočítali zas:
Päť chlebov a dve rybičky. Nemáme tu viac. :/
Potom Ježiš zobral jedlo, požehnával ho,
lámal, dával učeníkom, rozmnožoval ho.
3. /:Všetci jedli do sýtosti, chleba dosť bolo,
odrobiniek dvanásť košov plných zostalo.:/
Bohu nie je nič nemožné, slávu a moc má,
keď to málo, čo máš, rozdáš, viac ti požehná.
5. Dnes chcel by som ti dať
1. 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...
Ref. /: A dáávam 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. Ref.:

7. Každý deň je veľký dar
1.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.
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.
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.
8. Zvelebený si Bože naveky
1. Zvelebený si Bože naveky, z Tvojich rúk všetko máme,
zvelebený si Bože naveky, dary Ti prinášame.
2. ... chlieb Ti tu prinášame,
3. ... víno Ti prinášame.
9. Prijmi tieto naše dary Pane
1. Prijmi tieto naše dary Pane, ukry sa vo víne a v chlebe
nech sa naša túžba skutkom stane, tieto dary nesieme z lásky ku tebe.

6. Ježiš môj, lásky zdroj
1. Oltár je osvietený, prichádzaš sám v svätej obeti.
Rozdávaš sa pre všetkých, pre ženy, mužov aj pre deti.
R: Ježiš môj, si lásky zdroj, Ježiš môj si prameň života.
Bez teba prehrávam každý boj, bez teba je tma a prázdnota.
2.Sám nás voláš ku sebe, otváraš nám náruč dokorán.
Ten, kto chce prísť ku tebe, nezostane opustený sám. R:
3. Keď ma trápi sveta bôľ, do srdca sa vkráda samota,
pokľaknem si pod kríž tvoj, načerpám silu do života. R:

2. Táto obeť je obeťou mladých, ktorí chcú svoj život obnoviť
podľa tvojich príkazov vždy chcú žiť, nikto Pane nemôže Teba nahradiť..

10. Chlieb, ktorý sa premieňa

1. Prijmi Pane obetu

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

1. Prijmi, Pane, obetu, ktorú Ti tu skladám,
naše malé snaženia, v ktorých veľkosť hľadám.
Verím, Pane, že si tu každý deň a všade,
všetky naše tajomstvá nech sú v tvojej sláve.

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

R: Všetkým nám raz si dal zákon tvojej lásky,
všetkých nás máš nás rád, nech si spieva každý.

2. Dobrý Pastier, priveď do svojho ovčinca
stratené ovečky, ktoré hynú.
Zjednoť Cirkev svoju, aby sme tvorili
v Tvojej láske jedinú rodinu. R/:

1.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.

3. Na ramená vezmi dobrý Pane všetkých,
tých, čo s nami ísť už nedokážu.
A nech zjednotenia všetkých div sa stane,
vrúcne prosme, vyslyš prosby naše. R /:
11. Z lásky a pre lásku
R: 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 falošný 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.

2. Obeta srdca

Ref: 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.
3. Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov
1. 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, Bože, Pane 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. R.:

12. Marcelino

12. Marcelino

R: Ako malý Marcelino prinášame Tebe chlieb a víno,
aj my, Pane, ako Marcelino iba Tebe chceme život zasvätiť.

R: Ako malý Marcelino prinášame Tebe chlieb a víno,
aj my, Pane, ako Marcelino iba Tebe chceme život zasvätiť.

1.Ježiš, s Tebou každú prácu začať, podľa tvojich príkazov vždy kráčať.
Daj mi k tomu milosť a dosť sily, by sme boli šťastní a sväto žili. R.:
2.Ježišu môj, vrúcne ťa milujem, život môj aj srdce ti darujem.
Daj mi, Bože, zo svojej milosti, chráň ma hriechu by som žil v nevinnosti.

1.Ježiš, s Tebou každú prácu začať, podľa tvojich príkazov vždy kráčať.
Daj mi k tomu milosť a dosť sily, by sme boli šťastní a sväto žili. R.:
2.Ježišu môj, vrúcne ťa milujem, život môj aj srdce ti darujem.
Daj mi, Bože, zo svojej milosti, chráň ma hriechu by som žil v nevinnosti.

RECITOVANIE:

RECITOVANIE:

Ježiš, spolu s obetnými darmi ti kladieme na oltár naše srdcia, celý náš život,
rodičov, súrodencov, našich blízkych, duchovného otca a celé naše farské
spoločenstvo.

Ježiš, spolu s obetnými darmi ti kladieme na oltár naše srdcia, celý náš život,
rodičov, súrodencov, našich blízkych, duchovného otca a celé naše farské
spoločenstvo.

13. Chlieb ti a víno prinášame
R: /: Chlieb Ti a víno prinášame, prijmi tie dary, prosííme. :/

13. Chlieb ti a víno prinášame
R: /: Chlieb Ti a víno prinášame, prijmi tie dary, prosííme. :/

1. Mám prázdne ruky, Pane, že skutkom som ich nenaplnil.
Mám ťažké nohy, Pane, k blížnemu som sa nepriblížil. R:

4. Mám prázdne ruky, Pane, že skutkom som ich nenaplnil.
Mám ťažké nohy, Pane, k blížnemu som sa nepriblížil. R:

2. Mám nemé ústa, Pane, veď súcit svoj som nevyslovil.
Mám choré oči, Pane, pred biednym som ich neotvoril.

5. Mám nemé ústa, Pane, veď súcit svoj som nevyslovil.
Mám choré oči, Pane, pred biednym som ich neotvoril.

3.

R:

Mám v srdci bolesť, Pane, že som Ťa v blížnych neobjavil.
Mám veľkú túžbu, Pane, bys' láskou srdcia nám naplnil. R:

6.

R:

Mám v srdci bolesť, Pane, že som Ťa v blížnych neobjavil.
Mám veľkú túžbu, Pane, bys' láskou srdcia nám naplnil. R:

14. Pán veľkú svadbu chystá

14. Pán veľkú svadbu chystá

1. Pán veľkú svadbu chystá a všetko zaplatí, pozvaní sú na ňu všetci bohatí.
Keď sluha otcov volá: Tak čujte Pánov hlas,chodí kol do kola a nikto nemá
čas.
R: Len múdri ľudia majú srdcia zažaté, k Pánovi, k Pánovi v ústrety idú.
2. Aj boháč kúpil voly a má ich vyskúšať. Iný v šírom poli zas pšenicu má žať.
Tretí sa dnes žení pre lásku jedinú, nie je pripravený na túto hostinu. R.:
3.Keď bohatí sú tejto hostiny nehodní, pozvaní sú na ňu všetci chudobní.
Nech prinesú si srdce len jemu podobné,vieru,nádej lásku, rúcho
svadobné.R.:
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