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1. Boh ľúbi ma takého aký som,  

raduje sa s každým mojím gestom. 

 

Aleluja, Božia radosť ma rozpína, uú uú... 

 

(A-le-lu-ja!) 

 

Flí, flaj, džulala, flí, flaj, džulala,  

flí, flaj, džulala gitara, tokare. 

Pam, pam, pam... 

 

 

2. R: Boh ťa miluje a ja ťa milujem  

a tak by to malo byť. (2x) 

  

Mal by si byť šťastný aj ja by som mal byť šťastný  

a tak by to malo byť. (2x) Pretože! R: 

  

Mohol by si byť smutný aj ja by som mohol byť smutný  

ale tak by to nemalo byť. (2x) Pretože! R: 

  

Máme sa mať radi ako bratia a sestry  

a tak by to malo byť. (2x) Pretože! R:  



3. Budem ako strom sadený pri vode  

a mojou oporou je mi živý Pán! 

 

A keď príde des, ja neutečiem preč...  

Budem ako strom... 

 

A po čase sucha, ja viem, že príde dážď... 

Budem ako strom... 

 

 

 

 

 

4.  Či si veľký a či malý, možno akurát, Boh ťa má rád. 

Či si tučný a či chudý, možno akurát, Boh ťa má rád. 

 

On ťa miluje keď sa smeješ, ťa miluje aj keď plačeš, 

ťa miluje keď sa mračíš, ťa miluje aj keď spíš. 

Je to jedno jak sa cítiš a jak vyzeráš, Boh ťa má rád. 

 

  



5. Dávaj pozor malé oko, kam hľadíš. (2x) 

Pán sa s láskou pozerá, aká je tvoja viera. 

Dávaj pozor malé oko, kam hľadíš. 

 

Dávaj pozor malé ucho, čo čuješ... 

Dávaj pozor malý jazyk, čo vravíš... 

Dávaj pozor malá ruka, čo robíš... 

Dávaj pozor malá noha, kam ideš... 

Dávaj pozor malé srdce, čo ľúbiš... 

Dávaj pozor malý človek, aký si... 

 

 

6. Ide Ježiš, pozri kráča po jazere.  

On dvíha ma a pomáha mi stáť. 

Ide Ježiš, On mi dáva smer. 

 

...On ma poteší. 

...On mi odpustí. 

...On ma požehná. 

...On ma miluje. 

  



7. Kde je Božie kráľovstvo, kde je Božie kráľovstvo,  

kde kráľovstvo Božie len je? (2x) 

 

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. 

 

 

8.  Keby si mal takúto malú vieru, 

vrchy by si prenášal. 

 

Povedal by si tomuto vrchu  

presuň sa, presuň sa. (2x) 

 

A vrch by sa presunul a vrch by sa presunul,  

v mene Pána Ježiša, vrch by sa Ti presunul. (2x) 

 

Vanie, vanie, Duch Svätý vanie... 

 



9. Keď Pán Ježiš bol maličký, nikdy neleňošil. 

S Matkou Božou i s Jozefom usilovne robil. 

 

Tu hobľoval, tu piloval, tu vlničku zvíjal, 

Vodu nosil, drevo rúbal i klince pribíjal. 

 

 

10.   R: Klop, klop, klop, kto klope na dvere? (2x) 

Je to Ježiš, Ježiš, Ježiš náš Pán,  

tak otvor svoje srdce a Ježiš príde k nám. 

 

Klop, klop, klop, kto klope na dvere? (2x) 

Chce v tvojom srdci prebývať, s tebou sa túži zhovárať, 

O tom, čo trápi, čo bolí ťa, nemusíš hriech svoj schovávať. 

R: 

 

Klop, klop, klop, kto klope na dvere? (2x) 

On chce mať z tvojho srdca dom,  

v ktorom by býval iba On. 

A chce ti stvoriť srdce poslušné,  

očistiť všetko, čo je v ňom. R:  

 



11.   Krok sem, krok tam Ježiš ma miluje,  
napravo aj naľavo, nech to každý vie. 

 

Zadupaj, zatlieskaj, radosť v srdci zahorí, 

Chyťme sa za ruky, veď v láske sme jednotní. 

 

12.   Kto je Pánom džungle? Hu-hu!  

Kto Pánom morí? Bubla bubla bubla! 

Kto je Pánom vesmíru,  

kto Pánom mojim? 

 

Poviem vám to: J-E-Ž-I-Š, Ježiš! Je Pánom mojim,  

On je Pánom vesmíru, džungle i vody. 

 

13.   Kto stvoril žmurkajúce hviezdy, 

žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce 

hviezdy? 

Kto stvoril žmurkajúce hviezdy?  

Náš otec Boh. 

 

Kto stvoril vlniace sa more..., lietajúce vtáky..., dupajúce 

slony..., pichajúcich ježkov..., teba, jeho i mňa... 

  



14.   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 

 

15. Moja sila a chvála je Pán,  

On sa mi stal záchrancom. (2x) 

Silný je Pán!  

On sa mi stal záchrancom. (2x) 

 

 

16.   Moje malé svetielko, chcem aby svietilo. (2x) 

Moje malé svetielko, chcem aby svietilo, svietilo, svietilo. 

 

Nikto mi ho nesmie fú, chcem aby svietilo... 

Ježiš mi ho zapálil, chcem aby svietilo... 

Pod nádobu skryť ho e-e, chcem aby svietilo... 



17.   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. 

  

Tvoja láska je silnejšia než vietor,  

ona vyššia je než najvyšší štít, 

hlbšia je než dno oceánov, zmenila môj svet. 

 

18.   Muž múdry staval svoj dom na skale (3x) 

Až prišiel veľký dážď. 

R: Dážď padal a voda stúpala (3x) a dom tam ostal stáť! 

  

Muž hlúpy staval dom svoj na piesku (3x) 

Až prišiel veľký dážď. 

R: Dážď padal a voda stúpala (3x) a dom sa rozsypal! 

  

Čo Písmo Sväté vraví pamätaj (3x) dom na piesku nestavaj! 

 

19.   Pozri ako mení ma Ježiš. (2x)  

On dvíha ma slobodu dáva mi. Pozri ako mení ma Ježiš.  

  

Kráčať chcem na stretnutie s Ním. (2x)  

Od skúšky, ku skúške, až ku víťazstvu.  

Kráčať chcem na stretnutie s Ním.  



20.   Spievaj aleluja s radosťou (3x)  

 s radosťou Pánovi celá zem. 

 Tancuj aleluja...  Tlieskaj aleluja... Krič aleluja... 

 

21.   R: Tak už vstávaj a poď Pána chváliť. (2x) 

On ti rozžiari tvár, príde s radosťou k nám,  

poď Ježiša chváliť. 

 

A keď príde pokušiteľ, pošepká ti, 

veľa vecí z tohto sveta ponúka ti,  

tak chváľ, Pána chváľ, Pána chváľ. R: 

 

Ježiš ti dá novú silu, premení ťa, 

v Jeho láske, prítomnosti obnoví ťa,  

tak chváľ, Pána chváľ, Pána chváľ. R: 

 

Poď do Jeho chvál, nech problémy spadnú. 

Poď do Jeho chvál, Ním nechaj sa viesť. 

On radosť ti dá, On mocný je Pán, On je Pán. R: 

 

 



22.   Taký veľký, taký malý môžeš svätým byť. 

Taký tučný, taký chudý môže svätým byť.  

Tak aj ja, tak aj ty môže svätým byť.  

Tak aj ja, tak aj ty môže svätým byť. 

  

Svätý ľúbi Boha, všetko mu odovzdá.  

Ľúbi blížneho jak seba samého. R: 

  

Kto sa obráti, ten sa netrápi,  

preto každý svätý chodí usmiaty. R: 

  

Nič nepotrebuje, vždy sa len raduje.  

Boh mu radosť dáva a on ju rozdáva. R: 

 

 

23.   Tancujem, spievam si, som do Pána zbláznený,  

nedokážem ukrývať, že radosť v srdci mám. (2x) 

 

Strácam hlas, no pre Ježiša oplatí sa viac,  

niekto povie, že som mimo. 

Strácam hlas, no pre Ježiša oplatí sa viac. 

 

 



24.   Tebe patrí chvála a sláva,  

pozdvihnime svoje ruky a chváľme Sväté meno. (2x) 

  

Lebo Ty si Pán, robíš veľké veci nám, nikto nie je ako Ty, 

nikto nie je ako Ty. (2x) 

 

 

25.   R: Viem, že meno Pána je môj úkryt, 

V boji sa v ňom môžem skryť, v bezpečí žiť! Ú! (2x) 

  

Požehnané meno má, požehnané meno má Pán,  

Požehnané meno má Pán, Najvyšší! R: 

  

Svätý, svätý, svätý je Pán... R: 

  

Ježiš, toto meno má Pán... R: 

 

 

 

26.   Zlož svoju starosť na Pána (2x) a On sa už postará. 

  

Nebudem sa báť, lebo Ty si so mnou,  

Nebudem sa báť, Pane môj. 



 

OSTATNÉ PIESNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27.   Abrahám, nechaj sa viesť!  

Veď poznám najlepšiu z ciest. 

Tvoja cesta končí v zemi, krajšej ako v rannom snení,  

tak vstaň, nechaj sa viesť! 

  

Koľko hviezd nočného neba, toľko detí vzíde z teba. 

Z tvojich detí, ktorých veľa, pošlem svetu Spasiteľa.  

 

 

 

 

 

28.   Ako bolo na počiatku, tak nech je i s nami. 

Aby deti otcov mali, aby mali mamy. 

  

Ako mali na počiatku, aj my nech tak máme. 

Aby bola Božia Matka v každej ľudskej mame. 

  

To, čo bolo na počiatku, daj nám, dobré nebe. 

Aby každý ľudský otec nosil Otca v sebe. 

  

Opatruj v deň svojho sviatku, Bože, tento plameň. 

Ako bolo na počiatku, nech je navždy. Amen. 

  

 



29.   Ani brat môj, ani sestra, ale Pane ja,  

musím viacej modliť sa. (2x) 

  

Áno ja, áno Pane ja, musím viacej modliť sa. (2x) 

... musím viacej pomáhať. 

... musím viacej odpúšťať. 

... musím viacej milovať. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.   Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo 

 čo má Boh pripravené pre nás. (2x) 

Pre tých, ktorí milujú, pre tých, ktorí vzývajú (meno Pána), 

pre tých, ktorí uveria,  

pre tých, ktorí chvália tvoje meno Pane.  

Chválim ťa, Jeziš! (4x) 

 



31.   Bárka 

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.  

 

Pane, úbohým som človekom,  

mojím venom sú ruky ochotné  

pracovať s Tebou i čisté srdce. R:  

 

Ty chceš mať i moje dlane,  

môjho srdca mladistvý zápal,  

samotu duše i kvapky potu. R:  

 

Pane, ideme spolu s Tebou  

loviť srdcia na moriach ľudských  

do siete pravdy, života, lásky. R:  

  



32.   R: Boh je záštita moja, Boh je záštita moja,  

Boh je záštita moja s Ním nemusím sa báť. 

 

On nám poslal svojho Syna, Písmo nám to pripomína. 

On Baránok hriech sníma, len Boh mi je záštitou. R: 

 

On ma chráni a miluje, On ma vidí a počuje. 

On sa nado mnou zľutuje, len Boh mi je záštitou. R: 

 

 

 

33.   Božia Láska príď, ako mocný oceán.  

Prúď cez nás svojou milosťou. 

Božia Láska príď k nám! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



34.   Anjel 

Keď v noci spím, stráži ma anjel,  

keď lietam s Ním aj keď som sám. 

Nado mnou bdie všade môj anjel,  

ako mu kázal Ježiš môj Pán. 

 

R: Nádherný život svoj mám,  

byť dieťaťom si plne užívam. 

Nádherný každý deň mám,  

keď unavený večer zaspávam. 

 

Ak náhodou niečo ma trápi,  

na kolenách zastavím čas 

A v modlitbách volám do neba,  

nech opäť lietam s anjelom zas. 

 

R: Nádherný život svoj mám,  

byť dieťaťom si plne užívam. 

Nádherný každý deň mám, 

a naplno spievam, že Ježiš je môj Pán.  

A preto aj teba dnes k Nemu pozývam. 

 



35.   Čakajú ťa nástrahy tohto sveta,  

Mária ťa volá: Poď, moje dieťa! 
  

R: 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. 
  

Ona nám vždy vyprosí hojné milosti,  

na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti. R: 
  

Matka moja láskavá, ja ťa  milujem,  

srdce svoje mladé tebe darujem. R: 

 

36.   R: Drž ma bližšie sám, deň čo deň.  

Naša láska nech večnosť zrie.  

Daj nech pravdy sa nepustím, z očí nikdy Ťa nestratím 
  

V mojich pádoch aj úspechoch,  

v mojich šťastných aj smutných dňoch.,  

moje srdce Ti patrí len, Ty si nádej, žijem v nej. R: 

  

Ty si ten, ktorý dýcha v nás.  

Ty si ten, ktorý stráži ma. Srdce preteká pokojom,  

keď Tvoj hlas smiem počuť v ňom. R: 
  

Nikto neľúbi ako Ty. Nik sa nestará ako Ty.  

Zdá sa nebo si otvoril. Otče, vieš, jak mám Ťa rád. R: 



37.   Hľa ide Pán Ježiš 

 Len malá chvíľa a príde náš drahý Pán 

 splniť svoj dávny sľub, ktorý dal nám: 

 previesť nás v Otcov dom, kde miesto prichystal 

 tam je náš večný cieľ, tam je náš Kráľ. 

 

R: Hľa, ide Pán Ježiš, či Ho snáď nevidíš,  

život si zachrániš, ak mu ho dáš. 

Neváhaj prijmi Ho do srdca vlastného,  

budeš tak verného Priateľa mať. 

 

V domove u Otca čaká nás večný deň, 

spievať tam chválospev naveky smiem. 

Tak ja Ti ďakujem, život že večný mám, 

na ceste nie som sám, vedieš ma tam. R: 

 

38.   Hosana, hosana, hosana na výsosti. (2x) 

Vyvyšujeme Ťa, (ó, aleluja),  

Ježiš vzývame Ťa, (ó, aleluja) 

Všetci chválu Ti vzdávame, hosanna na výsosti. 

 

Sláva, sláva ...  



39.   Chváľ duša moja Hospodina (3x), aleluja, aleluja. (2x) 

  

Hospodina budem chváliť po celý svoj život,  

(chváľ duša moja Hospodina.) 

Svojmu Bohu spievať žalmy, kým budem žiť,  

(chváľ duša moja Hospodina.) 

 

 

40.   Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá. (3x) 

Či je hmla, či je noc, či je tma. 

  

Kamkoľvek pôjdem len, nech stále vo mne plá. (3x) 

Či je hmla, či je noc, či je tma. 

  

Dal mi ho Ježiš sám, nech stále vo mne plá. (3x) 

Či je hmla, či je noc, či je tma. 

 

 

41.   Je stále prítomná Tvoja láska.  

Radostne spievame o Tvojej sláve. 

  

Nech pieseň zazvoní v každej chvíli,  

Teba chválim, Pane môj, ako najlepšie viem. (2x) 



42.   Keby som bol motýľom, krídelkami mával by som.  

Keby som bol vtáčaťom, od rána by spieval som. 

Keby som bol veľrybou, robil by som gejzír nad sebou,  

ja radosť mám, že dieťaťom stvoril ma Pán. 

 

R: Lebo srdce mi dal pre úsmev i žiaľ, mám Ježiša,  

On si ma zamiloval, ja radosť mám,  

že dieťaťom stvoril ma Pán. 

 

Keby som tak slonom bol, čo chobot má, ja trúbil by som.  

Keby som bol kengurou, ja skákal by som prériou. 

Keď patril by som k chobotniciam, ja tlieskal by som,  

že tak veľa rúk mám,  

ja radosť mám, že dieťaťom stvoril ma Pán. R: 

 

Keby som bol žirafou, tiež nebolo by nevýhodou.  

Keby som tak pštrosom bol, ja všetkých by som predbehol. 

Keď bol by zo mňa krokodíl, ja so širokým by som 

úsmevom žil,  

ja radosť mám, že dieťaťom stvoril ma Pán. R:  

 

 

 

 



43.   Keď sa o chlieb delím, sám seba dávam, 

starosti a trápenia uniesť pomáham. 

  

Keď sa o chlieb delím, sám seba dávam, 

radosť, láska, priateľstvo prichádzajú k nám. 

  

Keď sa o chlieb delím, sám seba dávam,  

že sa o nás postaráš vždy rád vyznávam. 

  

Keď sa o chlieb delím, sám seba dávam,  

jeden človek druhému chlebom sa stáva. 

 

 

 

 

 

 

 

44.   Keď som ráno vstával, niekto sa ma dotkol. (3x) 

Bola to ruka Božia, ruka Božia. 

  

R: Sláva, aleluja, niekto sa ma dotkol. (3x) 

Bola to ruka Božia, ruka Božia. 

  

Keď som sa modlil... 

Keď som si spieval... 



45.   Kto je pre mňa Ježiš, spýtaš sa snáď,  

keď ma večer v meste vidíš zas z kostola vychádzať,  

ani nevieš, že sa pýtaš práve ako Pán,  

tú otázku On sám kládol všetkým, všetkým nám. 

 

R: On je Pán, cesta, pravda, život sám.  

Z nebies kráľovstvo s úctou znížil k nám.  

Len v ňom mám pokoj, radosť, žijem rád.  

On vždy hlásal, že v bratoch mám Ho nájsť. 

 

Ak Ho chceš viac spoznať, v chápaní rásť,  

len od bratov musíš začať, v nich Ho znova nachádzať.  

Len ak plníš lásky príkaz, prísľub Jeho máš,  

že je so mnou, vo mne dýcha, keď Ho prijímam. R: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



46.   Ku koncu chýli sa deň, pred Bohom stojím sám, 

tak sám, s Ním sa tíško rozprávam. 

 

O tom, že slnko zapadá,  

o tom, že deň sa rozpadá na tisíc mien. 

 

Stretol som mnoho ľudí dnes,  

skrížil som mnoho ľudských ciest, 

tak sám o tom Bohu rozprávam. 

 

Dal som dnes niekoľkým žiaľ,  

iným zas úsmev som vzal v dnešný deň. 

Odpoveď počúvam do ticha znie pár viet.  

Hovorí ku mne Pán prísnu a karhavú reč. 

 

Že či som prišiel na svet bojovať alebo sa chcem iba hrať,  

či sa chcem druhým ľuďom darovať  

alebo lásku iba brať a nedávať. 

 

Ku koncu sa chýli deň pred Bohom stojím sám,  

Tak sám s Ním sa tíško rozprávam. 

Sľubujem, že celý deň prežijem zajtra preň a pre ľudí len. 

 



47.   Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. 

On je Boh a Spasiteľ náš,  

tak sa nebojte, Ježiš je tu. 

Nebojte sa, veď náš Pán je tu. 

 

48.   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) 

  

Môj Pán vládnuť bude vždy, až na veky vekov. Amen . 
  

 

49.   Môj si ty, dieťa mám ťa rád,  

v mojom náručí môžeš spať.  

Môj si ty, dám ti dôveru, ja ťa uzdravím z tvojich rán. 

  

R: Chcem, aby si vedel, že milujem ťa stále,  

každý úder môjho srdca o tom hovorí. 

  

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. 

R: 

  

Môj si ty, dieťa mám ťa rád, v mojom náručí môžeš spať.  

Môj si ty, Ja ťa posilním, dám ti pokrm Svoj, mám ťa rád. R: 



50.   Môjmu Bohu, Kráľovi budem spievať a hrať,  

teraz i naveky vekov amen. (2x)         

  

Aleluja, aleluja, aleluja amen. 

 

51.   Napíšem svoje meno, a zverím Tebe v dlaň. 

Až bude raz čítané, by´s nezabudol naň. 

Hmm... by´s nezabudol naň. 

 

Boh všetky naše mená od vekov v dlani má, 

všetci sme v dobrej dlani, tej, ktorá nám žehná. 

Hmm... dlaň, ktorá nám žehná. 

 

 

52.   Náš milý Pastier, sme Tvoje ovečky,  

veľmi je dobre, keď si s nami. 

Si našou cestou, kráčame za Tebou,  

ale Ty odchádzaš za ovcou stratenou,  

čo z diaľky volá: 

 

Pane, Pane, chcem naspäť. Pane, Pane chcem naspäť, 

dal si sa mi poznať, teraz neopusť ma,  

neviem byť bez Teba.  



A už je tu s nami sestra naša stratená,  

vidíme, že sa náš Pastier teší. 

Tešme sa aj my, hoci sama je si na vine, 

čo ak sa stane aj nám, že sa raz stratíme.  

A budeme volať: 

 

Pane, Pane chceme naspäť. Pane, Pane chceme naspäť, 

dal si sa nám poznať, teraz neopusť nás,  

nevieme bez Teba. 

 

 

 

53.   Náš Pán, On je kráľov Kráľ,  

Jeho trón, bude naveky stáť. 

 

On má, všetku vládu a moc,  

náš Pán, On je kráľov Kráľ. 

 

 

54.   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. 



55.   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. 

 

R: 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 sieti, kde si Ty. 

 

Nie si sám, je tu Pán, On je blízko nás, 

Na cestách nás verne sprevádza. 

Ruka v ruke choď s Ním ďalej, odolávaj tmám, 

Nech slnko svieti, kde si Ty. R: 

 

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. R: 

 

 

  



56.   Nech chváli Ťa nebo i mocnosti zeme,  

nech chváli Ťa všetko, čo šťastné je vo mne. 
  

R: Hore a aj dole, na zemi i na nabi,  

náš nebeský Otče, Ťa všetko velebí. 
  

Oheň a  slnko Ti spievajú chvály,  

mesiac i hviezdy v nekonečnej diali. R: 
  

Hory a vrchy, pramene čisté,  

nech chváli ťa všetko, čo na zemi rastie. R: 
  

Hlboké more a široké rieky,  

nech velebia Pána, chvália Ho naveky. R: 
  

Veľkí aj malí, nech chvália Ťa ľudia,  

pokorní srdcom, vždy Teba velebia. R: 

 

57.   R: On je kráľov Kráľ, On je pánov Pán,  

čo má zmysel s Ním sa končí, s Ním sa začína. 

  

Ten kto je hriešny, smie Mu veriť. On je veľký Kráľ.  

A rozhodnúť či s Ním chce prežiť, On je veľký Kráľ. R: 

 

On musel za nás svoj život dať, On je veľký Kráľ.  

A nášho Boha dal nám spoznať, On je veľký Kráľ. R: 

  

Ja slávim Boha, Syna Jeho, On je veľký Kráľ.  

Krista Pána vzkrieseného, On je veľký Kráľ. R: 



58.   Pán veľkú svadbu chystá a všetko zaplatí, 

pozvaní sú na ňu všetci bohatí. 

Keď sluha otcov volá, tak čujte Pánov hlas,  

chodí kol dokola a nikto nemá čas. 
  

R: Len múdri ľudia majú sviece zažaté, 

Pánovi, Pánovi v ústrety idú. (2x) 
  

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 tú hostinu. R: 
  

Keď pozvaní sú tvoje hostiny nehodní, 

pozvaní sú na ňu všetci chudobní, 

keď priniesú si srdce len jemu podobné, 

viera, nádej, lásku, rúcho svadobné. R: 

 

 

59.   Pesničku ti zaspievam, aleluja, 

poviem ti jak rád ťa mám, aleluja. 
  

Aj keď bývam sám a sám, aleluja, 

v tebe pomocníka mám, aleluja. 
  

Zarmútiť ma nemôžeš, aleluja, 

najlepšie mi rozumieš, aleluja. 

 

 



60.   R: Radosťou veľkou srdce mi jasá,   

radosť mám v duši, vždy ju nosím.  

Boh mi ju dáva, Cirkev prináša,  

sám ju prežívam, preto prosím. 

 

Daj Pane vieru celému svetu, daj svoju milosť tomuto veku,  

nech každý spozná, že len Ty si radosť. R: 

 

Dokážme všetci, že sme si bratia, že hnev nenávisť, už 

viac neplatia, že v nás horí a vládne veľká láska. R: 

 

Pochopte ľudia, že svet je krásny.  Boh ho vytvoril a nám 

daroval,  žiť na ňom, zveľadiť ho, prikazoval. R: 

 

 

61.   Rozhodol som sa ísť za Ježišom (3x) 

Nehľadím späť, nehľadím späť. 

 

Sám hoci budem ja pôjdem za ním (3x) 

Nehľadím späť, nehľadím späť. 

 

 



62.   Roztvorené ruky, Pane máš,  

nebo i zem teraz objímaš. 

Krížom spojil zem i nebesá,  

Tvoja láska k Bohu ľudí vyniesla. 

Láska veliká, láska veliká,  

Tvoja veľká láska naveky. 

 

 

63.   Smieme kráčať vo svetle Božom. (4x) 

Smieme kráčať, kráčať, smieme kráčať oó,  

smieme kráčať vo svetle Božom. 

  

Božiu lásku smieme prežívať. (4x) 

Božiu lásku, lásku, Božiu lásku oó, 

Božiu lásku smieme prežívať. 

 

 

 

64.  S láskou zmeňme aspoň kúsok zeme,  

nech ako stromy k slnku vyrastieme. 

S láskou zmeňme aspoň kúsok zeme  

a Pán nám silu dá, a Pán nás požehná. 

  

On je Láska, On je krása, On je spása, Amen. 



65.   R: S Tebou Pane je nám fajn,  

pred Tebou sa nám skrývať netreba,  

z ďaleka sa usmievaš, ponúkaš nám seba. 
  

Nechcem byť ako farizej, čo v chráme pyšne stojí sám,  

ak niečo vo mne dobré je, to od veľkého Boha mám. R: 
  

Ako mýtnik prichádzam, odpusť Pane slabý som,  

Ty mi srdce ponúkaš, prebývať chcem stále v ňom. R: 
  

My sme deti, ktoré Ty nekonečne miluješ,  

ak prídeme s ľútosťou, odpustenie daruješ. R:  

 

 

66.   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. 
  

Si môj Pán, Ježiš Kráľ.  

Každý deň sa zhováram s Tebou rád.  

Ty si nebu hviezdy dal, každý hriech si zo mňa sňal, 

odpustil si toľkokrát, mám Ťa rád. 
  

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. 

 



67.   Si večný Boh, si mocný Kráľ,  

plesám nad všetkým, čo urobil si nám. 

 

68. Slnko Kristovej lásky nech ožiari nás. 

Oheň Svätého Ducha nech zapáli nás. 

Nech netlejeme len, nech nezhasína deň,  

deň, v ktorom sa Jeho meno oslavovať má. 

 

69.   R: Spája nás nádej a láska (3x)  

neváhaj a daj sa k nám. 

 

Vedľa teba láska beží, bez nej žiť, to radšej nežiť, 

Vedľa teba láska beží, všetko prehráš ak si sám. R: 

  

Ak ti strom vyrastie hadí, ak ti vo výhľade vadí, 

Ak ti strom vyrastie hadí, tak ho ohňom lásky spáľ. R: 

 

 

 

 

70.   Staviame most, tak mi ruku daj a do očí sa mi zadívaj. 

V každom človeku Ježiš je, v každom, kto kol teba ide. 



71.   Stretol ma dne Pán  

a novú radosť mi do srdca vlial, ó Aleluja! 

Z tej radosti chcem spievať a tlieskať Pánovi. 

 

Tak všetci spolu chváľme Ho, 

 za to že drží nás v náručí. (2x) 

 

 

 

 

 

 

72.   Sťa žiar polárnej hviezdy v tmách, 

dáva Boh Slovo svoje, mizne strach. 

 

Slzy mi osuší, pohladí ma na duši,  

nádejou sýti ma vo všetkých potrebách. 

 

 

 

 

 

 

 



73.   Svetlo viery rozsvieť sa, naplň zem i nebesá. (2x) 

 

Veriť, Pane, v Tvoje slovo, znamená žiť v svete novom. 

Celý vesmír k Tebe ide, k Božej sláve na úsvite. 

Svetlo viery rozsvieť sa, naplň zem i nebesá. (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



74.   Taký dobrý je Pán, taký láskavý k nám, 

Mám, mám, mám z toho radosť mám. (2x) 

 

Keď sa nový brat, či sestra pridá k nám, 

Mám, mám, mám z toho radosť mám. 

 

Keď sa na radosti iných podieľam, 

Mám, mám, mám z toho radosť mám. 

 

Že som na Tvojej, Pane, večeri bol prítomný, 

Mám, mám, mám z toho radosť mám. 

 

Vďaka za Tvoju lásku a milosti, 

Mám, mám, mám z toho radosť mám. 

 

75.   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. 



76.   Turínskymi ulicami  blúdievajú Božie deti,   

oči sa im zakalili, chodia len tak po pamäti. 

 

R: Daj mi duše, daj mi duše, ostatné si všetko vezmi.  

 Daj mi duše, ostatné si ber, len ber.  

 Daj mi duše, daj mi duše, prosím, Pane, odpovedz mi,  

 ukáž mladým k tvojmu srdcu smer, správny smer.  

 

Kto sa, ľudia, kto sa nájde, kto zabudne sám na seba,  

kto dá vodu tejto bande? Je po láske stále smädná. R: 

 

Cesta, ktorá až doteraz je len málo prešľapaná,  

provokuje k prešľapaniu turínskeho kňaza Jána. R: 

 

 Aj našimi ulicami blúdievajú Božie deti.  

Oči sa im zakalili, chodia len tak po pamäti. R: 

 

 

 

 

 

 

  



77.   Ty si mi radosť dal, Tý si mi radosť dal. 

Ježiš, Ty si Pán a Kráľ, Ty si mi radosť dal. 

 

Ty si mi lásku dal... 

Ty si mi vieru dal... 

Ty si mi nádej dal... 

Ty si mi všetko dal... 

 

 

 

 

78.   Ty si Pánom, Ty si Kráľom, ó, Kráľom je Boh. (2x) 

Pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoje dlane, 

postavme sa pred tvár Kráľa a velebme Ho. 

 

  



79.   V knihe kníh, večnej zvesti žitia  

napísal svedok zopár slov, 

Ako Pán z dvoch rýb, piatich chlebov  

dal najesť hladným zástupom. 

 

R: Čakali hojnosť, čakali mannu,  

Ty si im telo a krv ponúkal, 

Nechceli prijať Tvoju reč tvrdú,  

nám si však víno a chlieb zanechal. 

 

Chceli si Ťa urobiť kráľom,  

chceli mať chleba navždy dosť,  

Ty si sa však utiahol nabok,  

prosiť za svojich rybárov. R: 

 

Rozdával si im chlieb a ryby, 

rozdával si sa ľuďom sám, 

Teraz prosíme: Pane,  

prídi cez ruky kňaza na oltár. R: 

 

 

 

 

 



80.   Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň.  

Vďaka Ježiš s Tebou prežiť ho chcem 

Vďaka Ježiš, že nám lásku dávaš,  

volám: Abba, Abba Otče, 

volám: Abba, Abba Otče!  

 

 

 

81.   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. 

 

 

  



82.   R: Všetko, čo mám, to mi dal,  

môj Pán (môj Pán), môj Pán (môj Pán). 

 

Láskavý aj dobrý k svojim deťom Ty si, Pane. 

Veľmi chcem a preto musím Tvoju lásku dávať ďalej. R: 

 

Každé ráno, každý deň tiež je darom, čo mi dal Pán. 

Za všetko mu ďakujem, vďačne spievam: Aleluja! R: 

 

Naplno využiť, túžim Pane, každú chvíľu. 

Neviem koľko budem žiť, idem ďalej, kým mám silu. R: 

 

 

 

83.   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) 

 



84.  Vzdám Ti chválu  (vzdám Ti chválu),  

srdcom celým (srdcom celým), 

spievam pieseň (spievam pieseň), 

zo všetkých síl (všetkých síl). 

  

Nájsť ťa túžim (nájsť ťa túžim),  

každý môj deň (každý môj deň), 

kráčať s Tebou (kráčať s Tebou),  

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. 

  

Rád sa skláňam (rád sa skláňam),  

Ty si môj Kráľ (Ty si môj Kráľ), 

rád Ti slúžim (rád Ti slúžim),  

dám Ti všetko čo mám (všetko dám). 

  

Zrak svoj dvíham (zrak svoj dvíham),  

vidím Tvoj trón (vidím Tvoj trón), 

Ty si nádej (Ty si nádej),  

Tebe dám život svoj (život svoj).  R: 



85.   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: 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. 

 

Spojme svoje hlasy v jednu pieseň,  

ktorá všetkým srdcia otvorí.  

Silu viery mladosť naša nesie  

a s ňou naše pevné názory. R: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



86.   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PIESNE NA OBETOVANIE 

  



87.   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 právd,  

už nechcem pyšný stáť, chcem nový život mať.  

   

R: A dávam všetko, to, čo mám, Tebe Kráľ.  

A dávam všetko, to, čo mám, Tebe Kráľ.  

   

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.
 

  

 

88.   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.  



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. R: 

 

 

 

89.   Nesieme Pane chlieb a víno,  

nesieme dary na oltár, 

Nesieme Pane chlieb a víno  

a hľadáme Tvoju tvár,  

Tvoju tvár, Tvoju svätú tvár. (2x) 

 

Nesieme Pane chlieb a víno,  

nesieme celý život náš. 

 

 

90.   Pane, málo mám Ťa rád, sklamal som ťa toľko krát. 

Preto chcem Ti dať niečo na oltár. 

 

Tak prijmi aj to málo čo mi máme,  

no s vďakou Ti všetko dáme aj svoj život. (2x) 



91.   Poď a vzdaj vďaku Pánu, má ťa rád, má ťa rád. (2x) 

  

R: Keď si sám, keď nemáš čas, 

Pán ho má pre nás vždy a zas, 

ó, Pane, buď vždy s nami, s nami. 

  

Nalám chlieb všetkým ľuďom ako On, ako On. (2x) R: 

Rozdávaj víno lásky ako On, ako On. (2x) R: 

 

92.   R: Prichádzame k Tebe, Pane,  

so srdcom plným radosti  

a spoločne Ti chceme poďakovať. 

Prichádzame k Tebe, Pane,  

so srdcom plným radosti  

a spoločne Ti chceme poďakovať. 

  

Za všetky Tvoje slová, Ti ďakujeme.  

Za všetky plody zeme, Ti ďakujeme.  

A tiež za prácu, za radosti života Ti ďakujeme.  R: 

  

Za všetky Tvoje slová Ti ďakujeme.  

Že si nám dal život, Ti ďakujeme.  

A tiež za Cirkev, ktorá nás spája, Ti ďakujeme. R: 

  



93.   Prijmi Pane obetu, ktorú Ti tu skladám,  

naše malé snaženia, v ktorých veľkosť hľadám. 

 

Verím Pane, že si tu, v každej chvíľu, všade, 

všetky naše snaženia, nech sú k Tvojej sláve. 

 

Všetkým nám, dal si raz, zákon svojej lásky. 

Všetkých nás, máš tak rád, nech Ti spieva každý. 

 

 

 

 

94.   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. 

 

Táto obeť je obetou všetkých, 

ktorí chcú svoj život obnoviť. 

Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť, 

nikto Pane nemôže Teba nahradiť. 

  



95.   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 Pán, 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. 

 

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. R: 

 

  



96.   Zo všetkého, čo máme, odteraz nám nepatrí nič,  

prinášame plody zeme, ktoré Ty rozmnožíš.  

Tu sú naše ruky, použi ich pre svoj plán,  

aby si svetu vždy dával chlieb, ktorý darúvaš nám.  

 

Len kvapku malú si vložil do mojich rúk,  

len kvapku malú si teraz pýtaš späť. (Á-aaaaá, Á-aaaaá!) 

Táto kvapka v Tvojich rukách  

sa na hojný dážď zmení, čo celú zem zúrodní. R: 

 

Kvapky z našich rúk, premenené na dážď,  

plodnou vlahou budú pre náš budúci svet.  

Vtedy zem pre nás pripraví,  

nový sviatok chleba, ktorý všetky národy nasýti. R: 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

 

ADVENT 

  



97.   Otvárajte brány hradieb kamenných,  

otvárajte brány v srdciach zamknutých, 

otvárajte, aby mohol prísť. 

 

Zhoďte ťarchu všetkých svojich starostí,  

pripravujte Pánu cestu v radosti, 

pripravujte cestu, aby mohol prísť k nám slávy Kráľ. 

 

R: To kvôli Kráľu, Kráľu, priprav každý cestu v Pánovi. 

To kvôli Kráľu, Kráľu, naprav každý cestu,  

cestu krivú, cestu zlú. 

 

Pozdvihnite svoje srdcia znavené, 

posilnite nohy sily zbavené,  

otvárajte aby mohol prísť. 

 

Nie je doba k spánku je čas nabrať síl, 

končí sa už noc a deň sa priblížil, 

pripravujte cestu, aby mohol prísť k nám slávy Kráľ. R: 

 

  



98.   R: Pán ku nám prichádza, pripravme Jemu cestu 

Pán ku nám prichádza, lásku nesie nám. 

 

Prináša svetu mier, obloha žiari jasom, 

Volanie prorokov skutkom naplnil. R: 

 

Zem sa nám otvára a nebo dáva rosu, 

Prichádza Spasiteľ, zástup svätých s Ním. R:  

 

Archanjel Gabriel zvestuje panne správu,  

Porodí Ježiša, ktorý spasí svet. R: 

 

 

99.   R: Pripravme cestu Pánovi, pripravme cestu Pánovi, 

Pripravme cestu, pripravme srdce, pripravme cestu Pánovi. 

 

Po tejto ceste príde k nám. (Po tejto ceste príde k nám.) 

Každému srdce naplní. (Aj moje naplní.) R: 

 

On sníma hriechy sveta sám. (Aj moje hriechy sníma sám.) 

Pre všetkých nebo otvorí. (Aj pre mňa otvorí.)     

 

 



100.   Radujte sa bratia, sestry, príde Pán,  

príde Pán, príde Pán.  

Radujte sa bratia, sestry, príde Pán,  

už skoro príde Pán.  

 

Odložte strach a starosť, veď nikto nie je sám,  

v modlitbe prosme Pána Boha, ďakujme mu tam.  R: 

 

V dobrote žite spolu, neste, kríž a trápenie,  

veď Božia blízkosť naplní vás, Pán vás povedie.  R: 

 

Nech Božia láska nesie vás, srdce vám naplní,  

a pokoj Boží teší vás, bolesť zahojí. R: 

 

 

 

 

 

  



101.   R: Príď k nám tvoj ľud Ťa čaká,  

príď k nám ako priateľ náš, 

príď k nám tvoj ľud Ťa čaká, 

príď k nám ako priateľ náš. 

  

Ja spievam o šťastí, moja duša horí, 

príď k nám ako priateľ náš, 

tá radosť, Kriste, hradby smútku zborí, 

príď k nám ako priateľ náš. R: 

  

Pod hriechom keď padá, človek biedny, slabý 

príď k nám ako priateľ náš. 

Tvoj príchod, Kriste, hradby smútku zborí, 

príď k nám ako priateľ náš. R: 

  

Tou cestou tak mnohí idú ubolení, 

príď k nám ako priateľ náš. 

Zbor hradby i to, čo nás ešte delí, 

príď k nám ako priateľ náš. R: 

  

Byť voľný a čistý, to si vrúcne žiadam, 

príď k nám ako priateľ náš. 

Môj život s tebou, Kriste, bude slávny, 

príď k nám ako priateľ náš. R: 



  



 

 

VIANOCE 

  



102.   Ach Bože roztomilý, aký to čas nastal.  

Hviezda nám osvietila Betlehemskú maštaľ.  

Pospiechajte pastieri, neomeškajte sa.  

Ukáže vám novinu táto jasná hviezda.  

  

Počúvajte novinu: Už je narodený.  

Mesiáš a Spasiteľ, v jasliach uložený.  

Jemu vďaku vzdávajme a klaňajme sa mu  

V tomto čase radostnom, vďaky vzdajme Pánu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

103.   Boh náš, dal si svoje dieťa pre svet,  

všetkým pre radosť, 

tak teraz poďme spolu spievať Glori-Aleluja,  

Boh-Ježiš prišiel dnes k nám. 
  

Jé, Syn Boží, jé Syn Boží,  

óóó, Boh-Ježiš, prišiel dnes k nám. 

  

 



104.  Buďme všetci potešení, Ježiško bol narodený. 

Dnes plesajme a spievajme,  

Ježiška v jasličkách privítajme! (2x) 
  

Z neba, by svoj ľud vykúpil, v Betleheme na svet stúpil. 

Dnes plesajme a spievajme,  

Ježiška v jasličkách privítajme! (2x) 

  

Nebo žiari od jasnosti, od plesania, veselosti. 

Dnes plesajme a spievajme,  

Ježiška v jasličkách privítajme! (2x) 

 

 

105.  Búvaj dieťa krásne, uložené v jasle. 

Búvaj, búvaj, pachoľa, milostivé Jezuľa,  

budeme Ťa kolísať, aby´s mohol dobre spať. 

Ježiško náš milý, aby sa Ti snili  

veľmi krásne sny, veľmi krásne sny. 

 

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. 

 

Hory ticho buďte, dieťa nezobuďte, 

Nech si ono podrieme na slame a na sene. 

A vy milé fialky, zaváňajte do diaľky. 

Privejte mu vône, Pánovi na tróne,  

ticho sladúčko, ticho sladúčko. 



106. Čas radosti, veselosti svetu nastal nyní, 

porodila Spasiteľa Mária bez viny. 

V jasliach v Betleheme na slame na zime, 

leží malé Dieťa milé: Pán zeme, Pán zeme. 

 

Aké veci ľudia všetci oddávna čakali, 

to anjeli dnes veselí nám už zvestovali. 

A preto plesajme a Bohu ďakujme, 

Pacholiatku, Nemluvniatku spievajme, spievajme. 

 

Dieťa krásne, Svetlo jasné, Ježišu náš milý, 

z čistej Panny svetu daný, poklad roztomilý. 

Kráľu náš, Pane náš! Skloň sa k nám jak náš Pán. 

S milosťami, s radosťami prídi sám, prídi sám. 

 

Od začiatku, od počiatku ľudia ťa čakali 

a proroci aj otcovia ťa predpovedali. 

Nebeskí anjeli všetci ťa veselí,  

radujúci, plesajúci vítali, vítali. 

  

 

 



107. Dobrý pastier sa narodil, by ovečky vyslobodil. 

Pri betlemskom salaší, radujme sa, veseľme 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 tu jednu deväťdesiat a deväť. 
  

Ó, Dieťatko utešené, z čistej Panny narodené, 

Daj nám svojej milosti, neh sa s tebou uvidíme v radosti. 

 

108. Hviezda žiarila a vzduch sa chvel, (3x) 

Jasná noc nad Betlémom stála. 
  

R: Tichúčko tam stáli, na zvonky si zvonili bim-bam 

Prišli ľudia z diali, rozprávali a chodili sem-tam. 

Óó Boh je  s nami, óó pokoj dá mi, 

Tichúčko tam stáli, na zvonky si zvonili bim-bam. 
  

V jasliach dieťa ako z ruže kvet (3x)  

Úctu vzdávajú Mu i králi. 

Vzácne dary na zem kladú hneď (3x)  

Ostatní v úžase tam stáli. R: 
  

Ráno všetci ticho zaspali (3x)  

Sen im zahnal ich žiaľ a bôle. 

Hviezda žiarila a vzduch sa chvel (3x)  

Pokoj ľuďom buď dobrej vôle. 

 



109.  Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa!  

Z ruže kvietok skvitol nám, radujme sa!  

Z života čistého, z rodu kráľovského,  

Kristus Pán narodil sa! (2x) 
  

Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa!  

Na svet nám je poslaný, radujme sa! 

Z života čistého, z rodu kráľovského,  

Kristus Pán narodil sa! (2x) 
  

Človek je učinený, veseľme sa!  

By bol večne spasený, radujme sa! 

Z života čistého, z rodu kráľovského,  

Kristus Pán narodil sa! (2x) 

 

110.  Novina z Betlema ozýva sa veľká,  

že tam narodil sa Vykupiteľ sveta. 

Chválu Bohu vzdajme, veselo spievajme: 

Sláva buď Bohu na nebi! 
  

Mária prečistá Syna porodila. 

Do jasličiek dieťa v plienkach uložila. 

Pastieri tam hrajú, anjeli spievajú: 

Sláva buď Bohu na nebi! 
  

Radostnú novinu bratia počúvajte. 

To nebeské dieťa slávne privítajte. 

By ste zbožne žili, naveky spievali: 

Sláva buď Bohu na nebi! 

 



111.  Pieseň o prijatí 

Mesto spí už do tmy schúlené,  

za ním v biednej maštali, v sene 

leží dieťa, dýcha dnes prvý krát. 
  

Malý púčik lásky velikej 

z devy klíči skromnej a čistej, 

chveje sa, veď víta ho tma a chlad. 
  

Že k nám prišiel z lásky Boží Syn, 

nikto v kraji vtedy netušil 

a každý ho len za človeka mal. 
  

Všetky zámky tupo zapadli, 

všetky ľudské srdcia vychladli, 

vyhnaný, u zvierat prvý krát spal. 
  

Neboj sa, neplač dieťatko, zavri očká, spi sladko. 

Hoc´ ťa vyhnali, pevnú ochranu máš. 

Mamka pesničku zaspieva. Jozef rúčku poohrieva 

a ruka Otcova drží nad tebou stráž. 
  

Od čias, čo prišla tvoja hviezda, 

žiari vždy, cez búrky, tmy, cez dážď, 

nevládal jej plameň uhasiť čas. 
  

Ty si s nami, ty si stále tu, 

každý rok, deň, hodinu, minútu, 

prichádzaš, klopeš, zrodiť sa chceš znova v nás. 
  



My však máme obsadené zas, 

miesta nemáme a chýba čas, 

nové zámky k starým prikladáme. 
  

Zas ťa trápi od sŕdc našich chlad, 

neľúbime, jak ty mal si rád, 

len chatrče pusté ti nechávame. 
  

Vždy však poznávame svoj klam 

a dnes prichádzaš znovu k nám.  

Odpusť prosíme, nechceme už viac zrád. 

Veríme ti, si Bož Syn, lásku nám dávaš, sám ňou si, 

preto voláme: Vďaka ti tisíc krát! (3x) 

 

112.  Poďme bratia do Betléma, dudlaj, dudlaj, dudlaj dá. 

Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati,  

Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. 

  

V maštalôčke tíško drieme, dudlaj, dudlaj, dudlaj dá. 

Ježišku, miláčku... 

  

My Ježiška nezbudíme, dudlaj, dudlaj, dudlaj dá. 

Ježišku, miláčku... 

 

113.  Ráč prijať dary, Ježiško malý. (2x) 

Ktoré ti tu venujeme, bo ťa vrúcne milujeme. 

Ráč dary prijať a nás požehnať 



114.  Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám, 

všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým stvoreniam. 

Z ďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme, 

že sa Kristus Pán narodil v meste Betléme. 

  

V jasliach leží sám Syn Boží na slame, v zime. 

V tmavej noci o polnoci dieťa nevinné. 

Ó, Ježiško premilý, daj nám všetkým milosti, 

By sme rástli v láske k tebe, vo viere, čnosti. 

 

 

115.  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. 
 

Tichá noc, svätá noc! Anjeli zleteli, 

najprv pastierom podali zvesť,  

ktorá svetom dnes dáva sa niesť: 

Kristus, Spasiteľ je tu, Tešiteľ sveta je tu! 
  

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! 
 



116. Traja králi 

R: Idú traja králi nočnou tmou, milióny hviezd. 

Len jedna práve nad hlavou, ňou nechali viesť.  

 

V slame, v jasliach, v Betléme malé dieťa spí, 

že kráľom kráľov kraľuje, viem to dobre ja aj ty. 

Láske, pokoju nás naučí. Uvadaptap tudup! R: 

 

Spievajú s anjelmi: Glória! Až srdci poteší. 

A šťastná je aj Mária, dieťa drží v náručí 

Láske, pokoju nás naučí. Uvadaptap tudup! R: 

 

117. Vitaj, ó Ježiško narodený! 

V jasličkách na slame položený.  

Vitaj, vitaj, ó Ježiško, 

Aj s tvojou premilenou matičkou.  

 

Anjeli spievajú dnes glória. 

Radujte sa Jozef aj Mária. 

Z toho, že sa Boh narodil, 

Aj nás hriešnych ľudí vyslobodil. 

 



118. 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. 
  

Len sa ma nebojte pastuškovia,  

prichádzam k vám ako anjel Slova. 

Aby som vám zvestil, že sa vám narodil 

Mesiáš v Betléme, Ježiš malý, ktorého oddávna ste čakali. 
  

Iďte a nájdete Kráľa Kráľov, Ježiška malého, Pána pánov. 

V mestečku Betléme, v jasličkách na slame 

leží náš Spasiteľ narodený,  

v chudobných plienočkách položený 

  



  



 

 

 

PÔSTNE OBDOBIE  

 

 

 

  



119.  Bol si tam, keď bol umučený Pán. (2x) 

Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. 

Bol si tam, keď bol umučený Pán. 

 

1.    Keď bol odsúdený Pán.. 

2.    Keď Pán kríž na seba vzal.. 

3.    Keď klesol pod ťarchou rán.. 

4.    Keď sa s matkou stretol Pán.. 

5.    Keď mu Šimon pomáhal.. 

6.    Keď bol s Veronikou Pán.. 

7.    Keď padol po druhý krát.. 

8.    Keď k ženám hovoril Pán.. 

9.    Keď tretíkrát spadol Pán.. 

10. Keď bol potupený Pán.. 

11. Keď bol pribíjaný Pán.. 

12. Keď na kríži umieral.. 

13. Keď bol s kríža sňatý Pán.. 

14. Keď bol pochovaný Pán.. 

 

 

 

  



120.  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 lahšie zniesť. (2x) 

  

Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval, 

 že nám svojho Syna poslal a v Ňom nám spásu dal.  R: 

 

121.  Cestou s nami, kráčaj, Pane,  

my nechceme na mieste stáť. 

Keď zblúdime, podaj ruku, keď padneme pomôž vstať!  

  

R: A do svetla svojho voveď, voveď nás. 
  

Vezmi smútok, vráť nám radosť, zoslabnutým dodaj síl. 

Chceme iným dnes pomáhať,   

ťarchu kríža chceme si niesť . R:  

 

Dňom bez Teba chýba nádej, zavládla v nás pustá tma. 

V srdciach našich zapáľ plameň,  v ktorom zhorí smútok 

a strach. R:  

 

Už ideme z tohto miesta plní Teba, Pane náš.  

Už ideme, svet nás čaká,  čaká od nás svedectvá. R: 



122.  R: Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený. 

Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. 

 

Sám si Pane znášal ťarchu našich vín, 

Sám si sa oddával z lásky pod svoj kríž. R: 

 

Pozri pane, hľaď tu na mňa úbohého, 

Pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého. R: 

 

Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín, 

Krista vždy nasledovať, chcem byť stále s Ním. R: 

 

 

 

  



123.  Šiel kadiaľ ja chodím (šiel kadiaľ ja chodím). 

Stál tam, kde ja stojím (stál, tam kde ja stojím). 

Cítil, čo ja cítim (cítil, čo ja cítim). Rozumie mi. 

 

Krehkosť moju pozná (krehkosť moju pozná). 

Žil v tele ako ja (žil v tele ako ja). 

Diabol ho pokúšal (diabol ho pokúšal). On neprehrá. 

 

R: Boh je s nami, tak blízko nás.  

Boh je s nami. Emanuel. (2x) 

 

Ľudia ho zavrhli (ľudia ho zavrhli), 

 predčasne súdili (predčasne súdili). 

Trpel to neprávom (trpel to neprávom). Odpúšťa nám.  

 

Trápil sa nado mnou (trápil sa nado mnou). 

Zaplatil za hriech môj (zaplatil za hriech môj). 

Zomrel namiesto mňa (zomrel namiesto mňa)  

a ja smiem žiť. R: 

 

 

 



124.  Ty poznáš 

Ježiš, Ty si ma poznal a dal mi odpustenie. 

Podal si mi ruku a už Ti nepoviem nie. 

 

R: Ty poznáš moje padanie, Ty poznáš moje vstávanie, 

Ty poznáš moje myslenie. 

 

Obkľúčil si ma milosťou a známosťou, čo preteká. 

Chválou si ma naplnil a dal mi Ducha života. R: 

 

Preskúmaj si ma, môj Bože, a poznaj moje myšlienky. 

Preskúmaj moje srdce dnes a veď ma cestou k večnosti. R:  

 

 

 

 

 

 

  



125.  Ťažký deň predo mnou, v očiach bolesť mám. 

Otče, ak Ty chceš, ten kalich prijímam. 

Kľačím sám, nemám priateľa, čo mi ruku dá. 

Otče, som Tvoj syn, pevne drž ma, chráň. 

 

R: Ruky násilne pribité na kríž,  

predo mnou hriešnikom ich, Pane nezatvoríš. 

Už navždy otvorené sú pre náš  

celý svet, každé srdce Ty s láskou privinieš. 

 

Dnes je stále mnoho ovečiek stratených,  

seba nám dávaš a posielaš nás k nim. 

Odvahou Božích detí nás vyzbrojíš,  

k obrazu svojmu nás všetkých pretvoríš. R: 

  



  



 

 

VEĽKÁ NOC 

  



126.  Aleluja šaba laba labambam (3x) 

Amen, amen. 

  

Ježiš Kristus zomrel a z mŕtvych vstal (3x) ... Aleluja... 

Svätého Ducha nám On dal (3x) ... Aleluja... 

Všetci sme tu jedna rodina (3x) ... Aleluja... 

 

127.  Alfa i Omega 

Ježiš, si môj Pán, pieseň si srdcu dal,  

chválu vzdám ti každý deň, veď dal si mi spasenie.  

 

Ježišu, Pane môj, dávam ti život svoj,  

tvoje kráľovstvo nech príde k nám  

a tvoja vôľa vždy sa staň.  

 

Baránkom si nádherným, domov vezmeš v deň posledný.  

V tvojej láske zvíťazím a na slávu ti zakričím.  

 

Mocný Víťaz Júdy, úžasný večný Kráľ,  

veľký, nekonečný Alfa i Omega. 

 

128.  Boh nezomrel, Ježiš žije! (3x) 

Ruky jemu daj, nohy jemu daj,  

srdce jemu daj, dušu jemu daj. 

Hej! On mojim Pánom je! 



129.  Jasaj v Pánovi celá zem,  

toto je veľký Hospodinov deň! (2x) 
  

R: Jasaj v Pánovi! (2x) 
  

Toto je deň, ktorý dal nám Pán,  

radujme sa, zaznej pieseň chvál. (2x) R: 

  

Chváľme Pána, On je prítomný.  

On je našich chváľ hodný. (2x) R: 

 

130.  Ježiš, ty máš meno najkrajšie,  

Ježiš, počuješ moje volanie, óo. 

Ježiš, zdvihneš ma vždy keď upadnem, 

v tvojej sile verný ostanem. 

  

Ježiš, klaniam sa ti, môj Pane,  

Ježiš, trpel si veľmi kvôli mne, óo. 

Ježiš, prevzal si moje trápenie, 

tvoje meno je mi najdrahšie. 

  

Ježiš, ty si Kráľ a prichádzaš, 

Ježiš, mňa svojou láskou premieňaš, óo. 

Ježiš, dvíham svoj hlas a vyznávam, 

že svoj život v tvojich rukách mám. 



131.  R: Ježiš žije, Ježiš žije,  

všetci ľudia nech to vedia, Ježiš žije. 

Ježiš žije, Ježiš žije, všetci ľudia nech to vedia, Ježiš žije. 

  

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. R: 

  

A On s nami zostane, a On s nami zostane, 

A On s nami zostane náš Pán, aleluja. 

Nech sa každý pridá k nám, nikto nemusí byť sám,  

Ježiš s nami zostane jak sľúbil nám. R: 

 

132.  Keď sa raz Pán (keď sa raz Pán),  

navráti zas (navráti zas) keď sa raz Pán navráti zas,  

aby sme tiež tam boli, keď sa raz Pán navráti zas. 

  

Keď knihu tú (keď knihu tú), otvorí Boh (otvorí Boh)... 

Keď hostinu (keď hostinu), pripraví Pán (pripraví Pán)... 

Keď po mene (keď po mene),  

nazve nás Pán (nazve nás Pán)... 

Keď zaznie spev (keď zaznie spev), aleluja (aleluja)... 

Aleluja (aleluja), aleluja (aleluja)... 



133.  Našiel som cestu do radosti,  

našiel som cestu do raja.  

Po tejto ceste do večnosti kráčame spolu Ty a ja. 
   

R: Aleluja, aleluja, alelu-, alelu-, alelu-, alelu-, alelu-uja. 
   

Pán Ježiš Kristus, Priateľ verný,  

je Cesta, Pravda, Život sám. 

S ním z hriechov všetkých očistení  

kráčame spolu k výšinám. R: 
   

Nad nami slnko lásky svieti, veď my už nie sme každý sám.  

Ideme spolu úzko spätí, cestu nám ukazuje Pán. R: 
   

O radosť nás nik neoberie, keď žije opravdivo v nás. 

Korení v nádeji a viere, že uvidíme Boží jas. R: 

 

134.  Nebojte sa, radujte sa!  

Kristus, slávny Víťaz z hrobu vstal. 
 

 

 

 

 

 

 



135.  Pán na osliatku prichádza,  

spev dietok ho dnes sprevádza. 

Keď vítajú Ho palmami, veď On je Kráľ slávy. 

 

Buď pozdravený, Pane náš. Ty ideš na kríž s lásky k nám, 

a my Ti chceme ďakovať a chválu i česť vzdať. 

 

 

136.  Pane, som tak veľmi rád,  

život s Tebou som už skúsil. 

Tak Ti spievam pieseň chvál,  

poznať Teba vždy som túžil. 

 

Z nebies zostúpil si k nám na túto zem,  

tu na kríži musels´ mrieť aj za môj hriech. 

Kríž pred hrobom v krvi stál,  

z hrobu Otec si ťa vzal,  

Tak Ti spievam pieseň chvál. 

 

 

 

 

 

 



137.  R: S láskou, s láskou Kristovou chceme niesť  

radostnú a slávnu zvesť. (2x) 

 

Boh sa človekom stal, svojho syna nám dal,  

k hriešnym nám prišiel Pán. 

Z tŕnia korunu mal, hriech náš na seba vzal,  

z mŕtvych vstal náš Ježiš Kráľ. R: 

 

Počuj volá ťa Pán, dnes sa rozhodni sám,  

môžeš byť slobodný. 

Z hriechov očistí ťa, Duchom naplní ťa,  

môžeš mať život nový. R: 

 

138.  Tak miloval Boh svet, tak miloval Boh svet,  

že svojho jednorodeného syna dal. (2x) 

 

Aby každý - aby každý, kto v Neho verí - v Neho verí,  

Nezahynul – nezahynul, ale mal navždy život večný. 

 

 

 

 

 

 



139.  Ty si môj štít, môj pancier, pevnosť moja.  

Si silná kotva v rozbúrených vodách mora.  

Teba nič nezlomí, nič nepremôže,  

v Tebe mám isté víťazstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TURICE 
  



140.  Duchu Svätý príď, Duchu Svätý príď! (2x) 

 

Nech zavládne Viera,  

nech zavládne Nádej,  

nech zavládne Láska v nás! (2x) 

 

 

 

141. Naplň ma Duchom svojím, naplň ma Duchom svojím, 

nechcem byť prázdny džbán, plň ma Ty Pane sám. 

Naplň ma Duchom svojím, naplň ma Duchom svojím, 

prosím Ťa naplň ma nech Duchom pretekám. 

 

 

142.  Otvor mi oči Duch Svätý, otvor mi oči môj Pán,  

vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. (2x) 

 

Chcem vidieť, Teba vo mne rásť a žiariť svetlo tvojej slávy, 

vylej svoju lásku a moc, nech spievam Svätý, Svätý, Svätý. 

 

Svätý, Svätý, Svätý. (3x) vidieť ťa túžim. 



143.  Ty si najvyšší, Ty si Pán  

to čo mám Tebe ponúkam. (2x) 

 

Naplň má svojím Duchom Svätým,  

nech ako Ty stále svietim. (2x) 

 

Ty si najvyšší, Ty si Pán... 

 

Obnov ma svojim Duchom Svätým,  

nech ako Ty stále svietim. (2x) 

 

 

144.  Keď Duch Boží ma naplní,  

ako Dávid spievať chcem. (2x) 

 

Ako Dávid, ako Dávid, ako Dávid spievať chcem. (2x) 

 

... tlieskať, ... skákať, ... dupať..., slúžiť... 

 

 

 

  



  



 

 

 

LITURGICKÉ PIESNE 

  



145.  Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, 

zmiluj sa nad nami. (2x) 

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, 

daruj nám pokoj. 

 

146.  R: Glória, glória in excelsis Deo 

 

Ľuďom dobrej vôle pokoj na zemi.  

My Ťa chválime, vďaky vzdávame,  

veď je veľká Tvoja sláva. R: 

 

Ježiš, Spasiteľ náš, Baránok Boží,  

snímaš sveta hriech, milosť udeľ nám,  

vyslyš prosby pokorné. R: 

 

Veď len Ty si Svätý, veď len Ty si Pán. 

Ty si najvyšší so Svätým Duchom 

V sláve Boha Otca. Amen. 

 

147.  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. 

 

 

148.  Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán,  

skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.  

 

Už sme sa presvedčili, aký dobrý je Pán,  

Už sme sa presvedčili, aký dobrý je Pán. 

 

 

149.  Svätý, Svätý, Svätý, Svätý  

je 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! 

  



150.  Verím, verím v jedného Boha,  

Otca, čo stvoril nebo i zem. 

Nekonečného, plného lásky,  

Jemu sa klaňať, slúžiť chcem. (2x) 

 

Verím, verím i v Jeho Syna,  

Ježiša, ktorý umrel i vstal. 

Za hriešnikov sveta, z nesmrteľnej lásky  

seba samého v pokrm dal. (2x) 

 

Verím, verím v Svätého Ducha,  

ktorý nám denne dary dáva. 

V Cirkev, zmytie vín, v svätých i v nebo  

a v život večný. Amen. (2x) 

 

 



151.   Zdrava´s Mária milosti plná, 

Pán s tebou, požehnaná si. 

Požehnaná si medzi ženami 

a požehnaný je Ježiš tvoj syn. 

 

Svätá Mária, Matka Božia, 

pros za nás, za nás hriešnych. 

Teraz i v hodinu smrti našej amen. 

Ave, Mária, ave!  

  



 


