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1. ZNEJ PIESEŇ MÁRII 
 
1. Znej pieseň Márii, pej duša moja 

tej bielej ľalii, Matke Spasiteľa! 
 
Ref.: Ó, Panna Mária, Ty biela ľalia. 
Ave Mária, ave Mária. 

 

2. Tou piesňou vábi nás zvon v nebies diale, 
keď bôle znášané srdce trápia žiale. 
 
Ref.: Ó, Panna Mária… 

 

3. Tá pieseň znie Ti dnes aj z vône hája 
a s ňou sa i v láske naše srdce spája.  
 
Ref.: Ó, Panna Mária… 

 

4. Náš život je často ako povíchrica, 
Ty si v ňom jediná istá pomocnica. 
 
Ref.: Ó, Panna Mária… 

 

5. Kráľovná vesmíru, naše kroky príjmi,  
ohrozených dietok láskavo sa ujmi! 
 
Ref.: Ó, Panna Mária… 
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2. MIER NA ZEMI DARUJ NÁM 
 

1. Mier na zemi daruj nám, 
nezriekaj sa nás, 
láska Tvoja nech je s nami 
dnes a zajtra zas! 
 
Ref.1.: /: Len Ty sám, Bože náš, 
len Ty sám, Bože náš, 
ľudský život v rukách máš, 
nezriekaj sa nás! :/ 
 

2. Aj slobodu daruj nám, 
nezriekaj sa nás, 
nech vždy vieme proti zlu svoj 
zdvihnúť čin i hlas! 
 
Ref.2.: /: Len Ty sám, Bože náš, 
len Ty sám, Bože náš, 
slobodu nám plnú dáš, 
nezriekaj sa nás! :/ 
 

3. Radosť pravú daruj nám, 
nezriekaj sa nás, 
nech i drobné maličkosti 
vzbudia vďaky hlas! 
 
Ref.3.: /: Len Ty sám, Bože náš, 
len Ty sám, Bože náš, 
i náš život v rukách máš, 
nezriekaj sa nás! :/ 
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3. NA SVOJU ČESŤ TI SĽUBUJEM 
 
1. Na svoju česť Ti sľubujem,  

Ježišu môj, 
že všetko Tebe venujem,  
i život svoj. 
 
Ref.: /: 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 rodu  
do skonania. 
 
Ref.: /: Len sily ráč mi viacej dať  
v každej dobe, 
aby som mohol vytrvať  
v svojom sľube. :/ 
 

3. Pre lásku k Tebe blížneho  
chcem milovať, 
slabého brata biedneho  
ochraňovať. 
 
Ref.: /: Len sily ráč mi viacej dať  
v každej dobe, 
aby som mohol vytrvať  
v svojom sľube. :/ 
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4. SPIEVAJ PÁNU 
 

1. Naplň ma milosťou nekonečnou, 
lásku šíriť chcem, Pane môj, 
naplň ma milosťou nekonečnou, 
lásku šíriť budem, Pane môj. 
 
Ref.: Spievaj Pánu, spievaj Pánu, 
spievaj radostne mu každý deň, 
spievaj Pánu, spievaj Pánu, 
spievaj vďačne každý deň! 
 

2. Naplň ma pokojom nekonečným, 
pokoj šíriť chcem, Pane môj, 
naplň ma pokojom nekonečným, 
pokoj šíriť budem, Pane môj. 
 
Ref.: Spievaj Pánu, ... 
 

3. Naplň ma radosťou nekonečnou, 
radosť šíriť chcem, Pane môj, 
naplň ma radosťou nekonečnou, 
radosť šíriť budem, Pane môj. 
 
Ref.: Spievaj Pánu, ... 
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5. K TRÓNU KRISTA KRÁĽA POĎME 
  (Omša ku Kristovi Kráľovi - Vstup) 

 
K trónu Krista Kráľa poďme, 
skrúšene sa klaňajme, 
ako Kráľu všemocnému 
chválu, vďaku, česť vzdajme. 
Kristus Kráľ, Kristus Kráľ,  
odpusť vinu, ťažkú vinu nám. 

 

Pane, Tvoja presvätá krv 
nech hriech zmyje nám z duše prv, 
než k obeti pristúpime, 
hriechy zotri, Ťa prosíme. 
Kyrie eleison, Kristus Kráľ, 
zmiluj sa nad nami, zmiluj sa nad nami. 
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6. VEĎ BOH JE NÁM OTCOM  
 

1. Keď máme žiť vo svete, chváľme Boha, 
všade, v každom momente, chváľme Boha. 
Život nemá prázdnych dní, každá chvíľa – vzácny dar, 
v každej spoznaj Božiu tvár. 
 
Ref.: /: Veď Boh je nám Otcom, 
vždy má pre nás čas, 
ukázal nám cestu 
a sám sprevádza nás. :/ 
 

2. Keď nás teší krása hôr, chváľme Boha, 
keď čakané príde skôr, chváľme Boha, 
keď nemáme v srdci žiaľ, za radosti Pána chváľ, 
ktoré nám on z lásky dal. 
 
Ref.: /: Veď Boh je nám Otcom, 
vždy má pre nás čas, 
ukázal nám cestu 
a sám sprevádza nás. :/ 
 

3. Keď nadíde skúšky čas, chváľme Boha, 
keď už všetko hnevá nás, chváľme Boha, 
keď nás tlačí veľa rán, berme aj to ako dar, 
ktorý nám pripravil Pán. 
 
Ref.: /: Veď Boh je nám Otcom, 
vždy má pre nás čas, 
ukázal nám cestu 
a sám sprevádza nás. :/ 
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7. Ó, MÁRIA, MATKA MILÁ 
 
1. Prosíme, načri do pokladnice 

Božích milostí, Mária. 
Sme tu na zemi len výletníci, 
dlaň sa Ti štedrá k nám otvára. 
 
Ref.: Ó, Mária, Ty Matka milá, 
nikdy si ľudí neopustila. 
My túžbu máme vo večnej sláve 
Ježiša v láske oslavovať. 
 

2. Volíme si dnes za veliteľku 
Nepoškvrnenú Máriu. 
V nej dal Boh ľuďom šancu veľkú, 
šťastný, kto zvolí si práve ju. 
 
Ref.: Ó, Mária, Ty Matka milá, … 
 

3. Prežívať mocne reč Ježišovu 
chceme v mlčaní Márie. 
Ľuďom dal svetlo i nádej novú - 
to pre nás heslom nech stále je! 
 
Ref.: Ó, Mária, Ty Matka milá, … 
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8. POĎME ZA NÍM 
 

1. My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom. 
On vedie nás milosťou pozemským životom. 
 
Ref.: Poďme za ním všade, kde vedie nás. 
On je verný Pán a Spasiteľ náš. 
 

2. On duše naše sýti, on dáva večný mier. 
On miluje ťa v žití, choď s ním a jemu ver. 
 
Ref.: Poďme za ním ... 
 

3. My svoje verné srdcia Ježišovi dáme, 
v radosti a súžení len jeho vzývame. 
 
Ref.: Poďme za ním ... 
 

4. My chceme kráčať za ním po ceste zbožnosti, 
Ježiša nasledovať, vyprosiť milosti. 
 
Ref.: Poďme za ním ... 
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9. Ó, SVÄTÝ DUCHU 
 

1. Zoskupení všetci v Jeruzaleme 
učeníci verili v zasľúbenie, 
že Pán pošle Zasľúbenie Otcovo -  
Ducha Svätého. 
V srdciach túžba opravdivá horela, 
v Slovo jeho viera pravá dozrela, 
tu sa všetci jednomyseľní stali 
a tak čakali. 

 
Ref.1: Ó, Svätý Duchu, teraz príď i k nám, 
každého naplň, ó, veď si zasľúbený nám! 
Čakáme s túžbou, zostúp i na nás, 
zapáľ naše srdcia, ohňom svojim pokrsť nás! 
 

2. Zasľúbenie toto je pre každého, 
kto verí v slová Otca nebeského. 
Svätým Duchom dnes môže byť krstený 
ten, kto uverí. 
Slovo Božie i dnes má tú istú moc, 
v jasný deň premení i najtmavšiu noc. 
Ježiš chce i teba Duchom pokrstiť, 
keď budeš prosiť. 

 
Ref.2: Ó, Svätý Duchu, naplň ma teraz, 
zmeň život úplne, vlož do srdca neba jas! 
Teraz Ťa čakám, posila z neba, 
bezcieľny, prázdny život mi je bez Teba. 
Ó, Svätý Duchu, naplň ma teraz, 
zmeň život úplne, vlož do srdca neba jas! 
Ó, neodkladaj, splň zasľúbenie, 
môj život s Tebou nadovšetko sladší je. 
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10. MATKA, ZASTAŇ SA NÁS 
 
1. Bola vľúdna a ľúbezná sťa kvet, 

žila čnostne, jak málokto z nás, 
Boha zázračne priniesla na svet  
a ľud spieva a ctí si ju 
priam’ od zlomu čias. 
 
Ref.: Matka, zastaň sa nás, svojich detí, 
Matka, len Ty sa nás zastať vieš, 
Matka, Tvoj Syn už má veľa svätých, 
Matka, doveďže nás k Nemu tiež. 
 

2. I dnes nám ešte mráz v srdci praská, 
i dnes národy strácajú mier, 
darmo k nám z kríža plápolá láska. 
Koľko úst vypustí pobožnú  
pesničku z pier ? 
 
Ref.: Matka, zastaň sa nás, svojich detí, … 
 

3. Veda nám, zdá sa, zázraky chystá, 
myseľ zvábilo bádanie hviezd. 
Svet má rád iba mŕtveho Krista. 
Treba nám ho z nebies druhýkrát 
živého zniesť. 
 
Ref.: Matka, zastaň sa nás, svojich detí, … 
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11. MÁRIA, ČUJ PROSEBNÝ HLAS 
 
1. Buď Matkou nám, Mária, hlas náš zneje, 

Tvojimi deťmi chceme byť. 
V Tvojom srdci sú skryté blaha zdroje,  
ktorými ráč nás oblažiť. 
 
Ref.: Mária, čuj prosebný hlas, 
buď Matkou nám, buď v každý čas! 
Mária, čuj prosebný hlas, 
buď Matkou nám, buď v každý čas! 
 

2. Buď Matkou nám v našej pozemskej púti, 
vypros nám silu ku čnosti. 
Keď dieťa Tvoje z pravej cesty zblúdi, 
pomôž do šťastnej večnosti. 
 
Ref.: Mária, čuj prosebný hlas, ... 
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12. POĎ S NAMI! 
 

1. Ideme smelo k výšinám. 
Chceš s nami, chceš s nami? 
Velebiť Boha v nebies chrám. 
Chceš s nami, chceš s nami? 
Zástupy šli už pred nami 
hriechov a útrap zbavení, 
odišli v kríža znamení. 
Chceš s nami, chceš s nami? 
 

2. My cestou šťastia kráčame. 
Poď s nami, poď s nami! 
Radostným srdcom voláme: 
Poď s nami, poď s nami! 
S hriechom sa navždy rozchádzam, 
Kristovi srdce oddávam, 
jemu sa na hruď priviniem. 
Už idem, už idem! 
 
 



SPEVNÍK 

 

17 

13. PRIKÁZANIE NOVÉ DÁVAM VÁM 
 

Ref.: Prikázanie nové dávam vám, 
by ste sa navzájom milovali. 

 

1. Čo by som hovoril jazykmi ľudskými i anjelskými  
a lásky by som nemal,  
bol by som iba cvendžiacim kovom  
a zuniacim zvoncom. 

Ref.: Prikázanie nové... 
 

2. A čo by som mal dar proroctva a poznal všetky 
tajomstvá a mal všemožné vedomosti, 
a čo by som mal vieru takú silnú, že by som hory 
prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol. 

Ref.: Prikázanie nové... 
 

3. A čo by som rozdal všetko svoje imanie,  
ba, čo by som svoje telo vydal do múk ohňa  
a lásky by som nemal, 
nič by mi to neosožilo. 

Ref.: Prikázanie nové... 
 

4. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí,  
láska sa márnivo nevypína a nikdy nenadúva,  
nie je dotieravá, nie je sebecká,  
nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle. 

Ref.: Prikázanie nové... 
 

5. Neraduje sa z neprávosti,  
ale raduje sa s pravdou,  
všetko vie zniesť, všetko verí,  
všetko dúfa, všetko pretrpí. 

Ref.: Prikázanie nové... 
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14. LÁSKA, LÁSKA TÁ KDE BÝVA  
 

Ref.: /: Láska, láska tá kde býva, tam Boh prebýva. :/ 

 

1. Zjednotila, spája nás tu láska Krista. 
Plesajme a nech nás oblažuje čistá! 
Živého Boha sa bojme, jeho ľúbme, 
a lásku úprimnú si sľúbme! 
 

Ref.: /: Láska, láska tá kde býva, tam Boh prebýva. :/ 
 

2. Dbajme, keď tu v jednote sme zhromaždení, 
nech sme svorní a nie v mysli rozdelení, 
nech už viacej nie sú medzi nami hádky, 
nech nás v láske spája Kristus – Boh náš sladký! 
 

Ref.: /: Láska, láska tá kde býva, tam Boh prebýva. :/ 

 

3. V nebesiach nech s blaženými uvidíme, 
Kriste, Bože, Tvoju tvár, ju velebíme. 
Radosť čistú, nekonečnú radosť milú, 
stálu, na vek’ vekov, nie len v túto chvíľu. Amen. 
 

Ref.: /: Láska, láska tá kde býva, tam Boh prebýva. :/ 
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15. NECH SLNKO SVIETI 
 

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.1.: 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. 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! 
 
Ref.1.: Nech slnko svieti, kde si ty! ... 
 

3. 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! 
 
Ref.2.: Nech slnko svieti, kde sme my! 
Nech slnko svieti, kde sme my!  
Nech ožiari celú zem  
a všetko zlé nech v dobré zmení, 
nech slnko svieti, kde sme my!  
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16. MÁM RÁD JEŽIŠA 
 
1. Je meno, ktoré mám tak rád, 

čo o ňom stále spievam, 
ono mi zvučí na perách 
aj keď sa modlievam. 
 
Ref.: /: Mám rád Ježiša, 
ó, ako ho ľúbim, 
Mám rád Ježiša, 
veď za mňa život dal. :/ 
 

2. To meno láskou znie stále 
a rozpráva o láske, 
o krvi, ktorá očistí  
a hriechu pozbaví. 
 
Ref.: /: Mám rád Ježiša, ... :/ 
 

3. V tom mene nový život mám, 
to meno pokoj dáva. 
Do slávy večnej sa ponáhľam, 
môj Pán ma tam čaká. 
 
Ref.: /: Mám rád Ježiša, ... :/ 
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17. Ó, PANE, ZOSTAŇ  
 

1. Ó, Pane, zostaň, len zostaň s nami 
a zavládne u nás navždy pokoj. 
Neopusť nás, a nikdy viac 
hriech nebude vábny pre nás. 
 
Ref.: /: Zostaň s nami, neopusť nás 
na cestách búrlivých, Pane náš! :/ 
 

2. Zavedieme ťa aj k svojim bratom 
a cestou sprevádzať budeme ťa. 
Neopusť nás, a nikdy viac 
hriech nebude vábny pre nás. 
 
Ref.: /: Zostaň s nami, neopusť nás 
na cestách búrlivých, Pane náš! :/ 
 

3. Darovať chceme aj svoje ruky, 
darovať chceme aj svoje srdce. 
Neopusť nás a nikdy viac 
hriech nebude vábny pre nás. 
 
Ref.: /: Zostaň s nami, neopusť nás 
na cestách búrlivých, Pane náš! :/ 
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18. V TICHÚ NOC 
 
1. V tichú noc nás budí hlas, 

svieti hviezdy jas 
na zem spiacu, spiacu temnotu. 
K maštaľke vedie nás, 
k jasliam svetla jas, 
človekom sa stal 
celého sveta Kráľ. 
 
Ref.: /: Anjeli mu spievajú  
a jemu zvony jasajú, 
človekom sa stal 
celého sveta Kráľ. :/ 
 

2. Už s pastiermi ideme 
k Pánovi zeme 
s úctou svätou pred Ním pokľaknúť. 
Túžby srdca na dlani 
dáme Pánovi, 
človekom sa stal 
celého sveta Kráľ. 
 
Ref.: /: Anjeli mu spievajú ... :/ 
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19. PLESAJME, VŠETCI ĽUDIA 
 
1. Plesajme, všetci ľudia, 

už je narodený. 
Ten, ktorý skrz Prorokov 
bol predpovedaný! 
 
Ref.: Anjeli, zaspievajte, 
pastieri, hrajte Mu 
aj králi, klaňajte sa 
jak Pánu svojemu! 
 

2. Rúčky má rozopiate, 
celý svet chce objať. 
Nuž poďme sa mu všetci 
k jasliam vyžalovať. 
 
Ref.: Anjeli, zaspievajte, ... 
 

3. Nás chudobných a biednych 
to iste poteší, 
že v jasliach medzi nami 
Pán leží najvyšší. 
 
Ref.: Anjeli, zaspievajte, ... 
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20. RADOSTNÁ ZVESŤ OZÝVA SA 
 

1. Radostná zvesť ozýva sa: „Spasiteľ je tu! 
V tejto noci z Božej moci zjavil sa svetu.“ 
„Vstaňte aj vy, nemeškajte!“ – súri posla hlas, 
„Cestu k Nemu vám ukáže novej hviezdy jas.“ 
 
Ref.: „Pozdvihnite zrak, Boh vám dáva znak, 
tak sa k Nemu zrodenému cestu dozviete. 
V ňom je sloboda, sila, mier, zhoda, 
čistým okom Ho v hlbokom taji uzriete.“ 
 

2. Posol radí: „Zanechajte rýchle tmavú noc, 
vykročte hneď, Boh vám núka svetlo na pomoc. 
Hodina už spásy aj vám práve odbila, 
nikdy viac sa nenavráti milosti chvíľa.“ 
 
Ref.: „Pozdvihnite zrak, Boh vám dáva znak, 
tak sa k Nemu zrodenému cestu dozviete. 
V ňom je sloboda, sila, mier, zhoda, 
čistým okom Ho v hlbokom taji uzriete.“ 
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21. SLÁVA BOHU 
 
1. Sláva Bohu na výsosti,  

ľuďom dobrej vôle mier! 
Narodený z láskavosti,  
s Otcom celé ľudstvo zmier! 
 
Ref: Boh sám prišiel nám na pomoc, 
stal sa jedným z nás v túto noc. 
Sláva Ti, vďaka Ti, Bože presvätý! 
 

2. Povedzte to všetkým ľuďom:  
Záchranca je blízko nich. 
Koniec smútkom, hriechom, bludom, 
preporodí úprimných. 
 
Ref: Boh sám prišiel nám na pomoc, ... 
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22. VIERA JE NÁM SVETLOM 
 
1. Hviezda sa pri jasliach zastavila, 

tajomstvo Dieťaťa vyjavila. 
 
Ref.: /: Viera je nám svetlom, útočišťom, 
rastie a prebýva v srdci čistom. :/ 
 

2. Keď máme dôveru v Slovo Božie, 
lož a blud proti nám nič nezmôže. 
 
Ref.: /: Viera je nám svetlom, útočišťom,  
rastie a prebýva v srdci čistom. :/ 

 
3. Za Tebou chceme ísť všetci spolu, 

kráčame k zmiernemu Pána stolu. 
 
Ref.: /: Viera je nám svetlom, útočišťom,  
rastie a prebýva v srdci čistom. :/ 
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23. V JASLIČKÁCH DIEŤATKO PRIVÍTAJTE 
 

V jasličkách Dieťatko privítajte, 
na Boží hlas pozor dajte! 
Chudobní pastieri nesú mu dar, 
radosťou im zažiari tvár. 
 
V tom Božom Dieťati  
Boh nesmierne bohatý 
za dary sa darom viery odplatí. 
 
/: Viera kde žiari, tam temno sa stiahne, 
jas tme ustúpi, kde viera zhasne. :/ 
 
„Sláva Ti, Spasiteľ!“ – zaplesá zem celá. 
Pieseň Ti veriacich znie veselá. 
 
/: Boh z lásky nesmiernej ľudstvu sa dal. 
Nám z lásky povďačnej Bohu, si dar. :/ 
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24. VŠETKÝCH VOLÁ VÁS 
 
1. „Všetkých volá vás nebies posla hlas.“  

Všetkých volá nás nebies posla hlas: 
 
 „V Betleheme narodený, 
chce byť hosť váš každodenný, 
Ježiško, váš brat. 
Vráť sa na zem, vráť!“  
 
V Betleheme narodený, 
chce byť hosť náš každodenný, 
Ježiško, náš brat. 
Vráť sa na zem, vráť! 
 

2. „Všetkých volá vás nebies posla hlas.“ 
Všetkých volá nás nebies posla hlas: 
 
 „Dušu z viny očistite,  
vzájomne si odpustite. 
Ježiško, váš brat,  
už stojí u vrát.“ 
 
Dušu z viny očistime,  
vzájomne si odpustime. 
Ježiško, náš brat,  
už stojí u vrát. 
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25. Z JASLIČIEK VLÁDNE 
 
1. Pastieri náhlili k Tebe v tú noc, 

uznali v Dieťati nesmiernu moc. 
 
Ref.: Z jasličiek vládne Dieťa nevládne. 
Zrodený ostáva, stále sa nám dáva 
v Sviatosti, Emanuel. 
/: Ó, Spasiteľ náš, ostaň pri nás, ostaň pri nás! :/ 
 

2. K stolu ťa pozýva: “Vezmi a jedz! 
Život tvoj večný je najdrahšia vec.“ 
 
Ref.: Z jasličiek vládne Dieťa nevládne... 
 

3. Živý je znova tu Ježiško náš, 
v lámaní chleba Ho aj ty poznáš. 
 
Ref.: Z jasličiek vládne Dieťa nevládne... 
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26. K JASLIČKÁM BY SOM AJ JA RÁD BEŽAL 
 

Ref.: /: K jasličkám by som aj ja rád bežal, 
nepoznám cestu, ach, aký to žiaľ! :/ 
 

1. /: Tam, kde šťastná zvesť Nového zákona, 
tam sú dnes jasle, tam je dnes On, 
tam je Boh slávy, tam sa dnes zjaví,  
tam je dnes Ježišov trón. :/ 
 
Ref.: /: K jasličkám by som aj ja rád bežal, … :/ 
 

2. /: Tam, kde veriaci zídu sa k večeri, 
tam sú dnes jasle, tam je dnes On, 
tam, vo Sviatosti, tam ho dosiahneš,  
tam je dnes Ježišov trón. :/ 
 
Ref.: /: K jasličkám by som aj ja rád bežal, … :/ 
 

3. /: Tam, kde chudobní, trpiaci, väznení, 
tam sú dnes jasle, tam je dnes On, 
tam ho vyhľadaj, tam sa mu oddaj, 
tam je dnes Ježišov trón. :/ 
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27. POČUJTE, ĽUDIA 
 
1. Počujte, ľudia, radostnú zvesť, 

že ktosi veľký prišiel na svet. 
/: Rozkvitá nádej pre celú zem, 
tisícim srdciam uháša smäd. :/ 
 

2. A Slovo Telom stalo sa zrazu, 
svoj dávny prísľub Boh splnil sám. 
/: Daný je chlapček pre všetkých nás, 
Kniežaťom mieru nazvaný je. :/ 
 

3. Pán je ten podiel, dedičstvo tvoje, 
Jemu buď verný a volaj Naň: 
/: Tebe len, Ježiš, Tebe len, viem, 
svoj poklad duše odovzdať chcem. :/ 
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28. PREČO STE SMUTNÍ? 
 

Ref.: /: Prečo ste smutní? Pán je prítomný! :/ 
Keď je aj skrytý, ale samý jas, 
uzrieme ho všetci, keď sa zjaví zas. 
 

1. Krivda bujnie vo svete sťa žihľava pri plote, 
mnoho ľudí hladuje, pred smrťou sa strachuje, 
hrozia vojny, nešťastia, mnohým je do zúfania ... 
V Kristu mladosť, pokoj, radosť, spasenie. 
 
Ref.: /: Prečo ste smutní? Pán je prítomný! :/ ... 
 

2. „Tu je kríž i tam je kríž. Kde mu vyhnem?“- si myslíš. 
Kto chce s Kristom zvíťaziť, z bôľu radosť vyťažiť, 
ten nech smelo vykročí, aj keď kríž ho pritlačí, 
lebo vraví: „Ja som s vami naveky.“ 
 
Ref.: /: Prečo ste smutní? Pán je prítomný! :/ ... 
 

3. Len pre Krista mri a ži! Čo aj zomrel na kríži, 
ako prvoť stvorenia vystúpil na nebesia. 
Nenechá ťa v samote ani dušu v clivote. 
S Kristom kráčaj, nájdeš pokoj, správny smer. 
 
Ref.: /: Prečo ste smutní? Pán je prítomný! :/... 
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29. MAJSTER MÔJ 
 

1. On šiel v páľave dňa a po prašných cestách, 
učil milovať a odpúšťať. 
On s colníkmi jedol, nevedel, kto je vrah 
a skláňal sa nad tými, ktorí plačú. 
 
Ref.: Majster môj, 
predo mnou cesta, ktorou kráčať musím, ako Ty. 
Majster môj, 
vôkol sú ľudia, ktorých mám milovať, ako Ty. 
Majster môj, 
ťažko je cudziu ťarchu vziať na plecia, ako Ty. 
Majster môj, 
dokážem všetko, keď prebývať budeš so mnou Ty. 
 

2. On prijal vdovin groš, slzy Magdalény, 
poznal, čo je milovať a odpúšťať. 
Nikodémovi On v noci bol povedal, 
že pravdu treba hľadať, po nej túžiť. 
 
Ref.: Majster môj, ... 
 

3. Ideme v pále dňa zvyklými cestami. 
On nás učí milovať a odpúšťať, 
sadnúť si s hriešnikmi, zabudnúť na rany 
a skláňať sa nad tými, ktorí plačú. 
 
Ref.: Majster môj, ... 
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30. TY SI KŇAZ 
 

Ref.: Ty si kňaz podľa radu Melchizedechovho naveky! 

 

1. Ó, buď anjelom čistoty, 
ó, buď anjelom lásky, 
ó, buď anjelom svetla! 

 
Ref.: Ty si kňaz podľa radu Melchizedechovho naveky! 

 

2. Ó, buď anjelom obety, 
buď anjelom rady, sily, 
ó, buď anjelom milosti! 
 

Ref.: Ty si kňaz podľa radu Melchizedechovho naveky! 

 

3. Ó, buď anjelom pokoja, 
ó, buď anjelom pokory, 
ó, buď anjelom zbožnosti! 

 

Ref.: Ty si kňaz podľa radu Melchizedechovho naveky! 

 

Svojim kňazom na pomoci, Pane, buď, 
o to prosí Teba zbožný ľud. 
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31. KRÍŽ JE ZNAKOM SPÁSY 
 

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

1. Sám si, Pane, znášal  
ťarchu našich vín, 
z lásky si sa oddával,  
z lásky pod svoj kríž. 
 
Ref.: Kríž je znakom spásy, ... 
 

2. Chcem aj ja niesť svoj kríž,  
ťarchu svojich vín, 
Krista vždy nasledovať,  
chcem ísť stále s ním. 
 
Ref.: Kríž je znakom spásy, ... 
 

3. Pozri, Pane, hľa, tu  
na mňa úbohého, 
pomôž znášať ťarchu  
kríža tak ťažkého. 
 
Ref.: Kríž je znakom spásy, ... 
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32. ČO JE NAJVÁŽNEJŠIE 
 

1. Nielen v školskom zošite  
býva ťažká úloha, 
aj nad naším životom  
stojí veľký otáznik: 
 
Ref.1.: /: Čo je najvážnejšie, najdôležitejšie, 
čo je najkrajšie, najväčšie, 
za čo hodno život dať? :/ 
 

2. Každý z nás musí sám nájsť  
svoju vlastnú odpoveď, 
iba ten bude šťastný,  
kto to raz pochopí: 
 
Ref.1.: /: Čo je najvážnejšie, najdôležitejšie, …:/ 
 

3. Nosím maličký krížik, 
je mojím verným druhom, 
stačí len jeden pohľad  
a on hneď presvedčí: 
 
Ref.1.: /: Čo je najvážnejšie, najdôležitejšie, …:/ 
 

4. Milovať denne, znova,  
každého si obľúbiť, 
stále byť blízko Boha,  
stále s ním svetom ísť: 
 
Ref.2.: /: To je najvážnejšie, najdôležitejšie, 
to je najkrajšie, najväčšie, 
za to hodno život dať! :/ 
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33. TRVÁCNY POKOJ 
 

1. Nepokoj nad ľudstvom visí 
akoby temrava chmár. 
Zastavme rinčanie zbraní, 
odstráňme starú čerň z már! 
 
Ref.: /: Trvácny pokoj nám 
prisľúbil dávno Pán, 
len keby ľud už zdvihol hriešne  
oči k nebesám. :/ 
 

2. Nepokoj človeka nutká:  
„Užívaj, ako čo vieš!“ 
Ty sa však nedávaj na hriech 
a nikdy nezahynieš. 
 
Ref.: /: Trvácny pokoj nám 
prisľúbil dávno Pán, 
len keby ľud už zdvihol hriešne  
oči k nebesám. :/ 
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34. BUĎ BOHU CHVÁLA  (PIESEŇ KU KRSTU) 

 
1. Buď Bohu chvála, vďaka, česť, 

buď mu vždy sláva, 
že krstom človek Božím sa  
dieťaťom stáva. 
Z milosrdenstva Otcovho  
sme údy tela Kristovho 
a Duch v nás prebýva, 
sme Božia rodina. 
 

2. Hľa, svätá chvíľa nastáva: 
znovuzrodenie. 
Z vody a z Ducha povstáva 
nové stvorenie. 
Dieťa sa v krstnom prameni 
na Božie dieťa premení. 
Kristus pokrstených  
si k sebe pričlení. 
 

3. Rodička Božia, Mária, 
Ty Panna čistá, 
v chráme si obetovala  
Ježiša Krista. 
Ty, Pomocnica kresťanov, 
buď deťom mocnou ochranou, 
nech rastú v milosti, 
v láske a múdrosti. 
 
 



SPEVNÍK 

 

39 

35. CTIME TÚTO SVIATOSŤ SLÁVNU 
 

1. Ctime túto Sviatosť slávnu, 
zbožne skloňme kolená, 
bohoslužbu starodávnu 
nahraď nová, vznešená; 
pomôž zmyslom, ktoré slabnú, 
viera s láskou spojená. 
 

2. Otcu, Synu jedinému 
chvála buď a plesanie, 
sláva, moc a česť Ich menu,  
tak aj dobrorečenie; 
od obidvoch Poslanému 
rovnaké buď uctenie. 
Amen. 
 

 

K.: Z neba si im dal chlieb. (v. O. Aleluja) 

Ľ.: Ktorý má v sebe všetku slasť.  (v. O. Aleluja) 

 

K.: Modlime sa. 

Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej  sviatosti zanechal si 
nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania... 
… 
 
Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 
 
Ľ.: Amen. 
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36. Ó, MATKA PÁNA 
 
1. Ó, Matka Pána, Matka rajských krás, 

Ty vieš, čo srdce páli, 
vlej radosti do mojej duše zas, 
keď umára sa v žiali. 
Do svojich rúk ber srdce blúdiace, 
buď milostivá duši prosiacej. 
 
Ref.: Mária, Mária, Mária. 
 

2. Poď so mnou krajom môjho domova, 
do hájov vonných kvetov, 
kde žehnala ma ruka otcova, 
do šírych diaľnych svetov. 
Nech Tvoje svetlo všade vodí ma, 
buď v žití pomoc moja jediná. 
 
Ref.: Mária,… 
 

3. Poď vlasťou našou, Matka najdrahšia, 
rod verných Tvojich prosí, 
keď stáročia mu je už najdrahšia 
viera, čo v srdci nosí. 
Ten národ Tvoj sa k Tebe obracia, 
on nádej svoju v Teba nestráca. 
 
Ref.: Mária, … 
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4. Poď k nemocným, čo trpia veľký žiaľ 

a sním im smútok z tvárí, 
vráť svetlo lásky, kde ho život vzal, 
daj požehnania dary. 
Daj zdravia tam, kde duša odchádza, 
nech milosť Tvoja nás vždy sprevádza. 
 
Ref.: Mária, ... 
 

5. Poď k zomrelým, čo trpia muky zlé, 
vypočuj plač ich stály, 
veď Tvoja láska zľutovať sa vie  
nad dušou, čo Ťa chváli. 
Ty bolesť moju, prosby moje  znáš, 
Ty vypočuješ Zdravas, Otče náš.   
 
Ref.: Mária, ... 
 

6. Žiar kvetov bielych vencov nádherný 
Tvoj stánok krásne zdobí, 
a verných sŕdc tie nežné údery  
sú vďakou našej doby. 
Celého sveta láska, Mária, 
spieva Ti vrúcne slávne „Glória“.   
 
Ref.: Mária, ... 
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37. MILUJ! 
 
1. Vravíš, že lásku ťažko nájsť, 

všade len bolesť vládu má, 
vravíš o smútku na perách, 
o očiach, v ktorých je strach. 
Je jedna cesta: Kto lásku hľadá, 
kto po nej túži, ňou sa má dať. 
Je jedna cesta: Kto lásku hľadá, 
kto po nej túži, musí mať rád. 
 
Ref.1.: Miluj a nepýtaj sa nič, 
miluj a všetko pochopíš! 
Miluj a bolesť odíde,  
v láske sa stratíš. 
 

2. Prečo niet vo svete lásky, 
prečo je život tak krátky? 
Mladosť rýchlo sa pominie, 
šťastie skoro rozplynie. 
Toto ma trápi, stále sa pýtam. 
neviem pochopiť, prečo je tak. 
Kto mi odpovie, kto ma poteší, 
zaženie z duše ten čierny mrak? 
 
Ref.2.: Miluj a lásku objavíš, 
miluj a život predĺžiš! 
Miluj a mladosť nestratíš, 
šťastný vždy budeš. 
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3. Prečo je vo svete bolesť, 
prečo musím stále trpieť? 
K zemi ma ťažký kríž tlačí, 
síl už viac nestačí. 
Toto ma trápi, stále sa pýtam. 
neviem pochopiť, prečo je tak. 
Kto mi odpovie, kto ma poteší, 
zaženie z duše ten čierny mrak? 
 
Ref.1.: Miluj a nepýtaj sa nič, 
miluj a všetko pochopíš! 
Miluj a bolesť odíde,  
v láske sa stratíš. 
 

4. Láskou Pán Boh nás miloval, 
lásku večnú nám daroval, 
život svoj za nás poručil, 
by nás láske naučil. 
Už som pochopil, čo je to láska, 
prečo mám trpieť a prečo žiť. 
Chcem všetkým slúžiť, všetkých milovať, 
láskou chcem život svoj naplniť. 
 
Ref.2.: Miluj a lásku objavíš, 
miluj a život predĺžiš! 
Miluj a mladosť nestratíš, 
šťastný vždy budeš. 
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38. ODPUSŤ! 
 
1. Odpusť, že dnes, tak ako včera, 

som Tebe vernosť sľuboval. 
/: Odpusť, že z rána do večera 
som Teba skutkom zradzoval. :/ 
 

2. Odpusť, že zas som sklamal brata, 
ktorý radu potreboval. 
/: Odpusť, že som sa díval zhora 
na toho, čo sa potkýnal. :/ 
 

3. Odpusť, že nad hnevom do noci 
nechal som slnko zapadnúť. 
/: Odpusť, že som zas bez pomoci 
slepého nechal upadnúť. :/ 
 

4. Odpusť mi, Pane, zasa, znova, 
odpusť zradený lásky plán. 
/: Odpusť všetky zbytočné slová, 
odpusť, veď zľutovný si Pán. :/ 
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39. BOH JE LÁSKA (PODĽA BL. KARD. NEWMANA) 

 

Ref.: Boh je Láska, Boh je Láska 
a kto zostáva v Láske, ten zostáva v Bohu  
a Boh zostáva v ňom. 
 

1. Pane Ježišu, naplň ma svojím Duchom Svätým, 
prenikni a ovládni ma tak úplne, 
aby môj život bol odrazom Tvojho života. 
 
Ref.: Boh je Láska, Boh je Láska ... 
 

2. Zažiar vo mne svojim svetlom, 
nech každý človek, s ktorým sa stretnem, 
pocíti Tvoju prítomnosť vo mne. 
 
Ref.: Boh je Láska, Boh je Láska ... 
 

3. Osvecuj iných cezo mňa, 
cezo mňa šír svoje svetlo na tých, 
ktorí sú mi zverení. 
 
Ref.: Boh je Láska, Boh je Láska ... 
 

4. Nech kázňou o Tebe je sila môjho príkladu, 
ktorá pramení v láske, 
ktorou moje srdce žije pre Teba. 
 
Ref.: Boh je Láska, Boh je Láska ... 
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40. JEŽIŠ ŽIJE 
 

Ref.: /: Ježiš žije, Ježiš žije! 
Všetci ľudia nech to vedia: Ježiš žije!  :/ 

 

1. /: Až raz z mŕtvych vstaneme, :/ 
až raz z mŕtvych vstaneme jak On, 
aleluja, bratia ! 
Až raz, až sa skončí čas, 
Ježiš Kristus príde zas 
a my všetci z mŕtvych vstaneme jak On. 
 
Ref.: /: Ježiš žije, ... :/ 
 

2. /: A On s nami zostane, :/ 
a On s nami zostane, náš Pán, 
aleluja, bratia! 
Krič do všetkých sveta strán: 
“Nikto nemusí byť sám.”  
Ježiš s nami zostane jak prisľúbil. 
 
Ref.: /: Ježiš žije, ... :/ 
 

3. /: On je veľký pomocník, :/ 
on je veľký pomocník i tvoj, 
aleluja, bratia ! 
V otáznikoch, ktoré máš, 
vo všetkom, s čím sa potýkaš, 
Ježiš chce byť pomocníkom tiež tvojím. 
 
Ref.: /: Ježiš žije, ... :/ 
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41. PRÍĎ UŽ, PRÍĎ, DUCHU STVORITEĽU! 
 

1. Príď už, príď, Duchu Stvoriteľu, 
Duchu zmierenia! 
Príď už a premeň ľudstvo celé 
v nové stvorenia. 
 
Ref.: Duchu Svätý, nás svojou mocou  
v láske obnovuj, 
nenechaj nás bez pomoci, 
pokoj nám daruj. 
 

2. Prebuď nám dychom kosti suché,  
zažeň temnotu, 
nájdi zblúdilých, oslov hluchých, 
žehnaj životu. 
 
Ref.: Duchu Svätý, ... 
 

3. Prebuď svedomia otupené,  
zbližuj národy, 
zavej a priveď zotročených  
v ríšu slobody. 
 
Ref.: Duchu Svätý, ... 
 



SPEVNÍK 

 

48 

42. POĎ ZA MNOU! 
 

1. Pán zastavil sa na brehu, 
hľadal ľudí, ochotných ísť za ním 
a loviť srdcia slov Božích pravdou. 
 
Ref.: 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. 
 
Ref.: Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel, ... 
 

3. Ty chceš mať i moje dlane, 
môjho srdca mladistvý zápal, 
samotu duše i kvapky potu. 
 
Ref.: Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel, ... 
 

4. Pane, ideme spolu s Tebou 
loviť srdcia na moriach ľudských 
do siete Pravdy, Života, Lásky. 
 
Ref.: Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel, ... 
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43. AKÝM PRIATEĽOM JE JEŽIŠ 
 
1. Akým priateľom je Ježiš, 

kríže naše nesie On, 
všetky bôle, všetky žiale 
sú i Jeho bremenom. 
/: Pokoj hľadáš, únik z biedy. 
Prečo stále kríže tie? 
„Sám sa netráp,“ – vraví Ježiš, 
„strasti svoje oddaj mne.“ :/ 
 

2. Keď prichodia skúšky ťažké 
a duša sa rozbolí, 
nádej pevnú nestrať nikdy, 
Boh nám pokoj udelí. 
/: Poznáš Priateľa verného, 
rozpovedz mu, čo bolí. 
Ježiš ťarchy nesie s nami,  
Ježiš bolesť zahojí. :/ 
 

3. Páľa dňa keď nás umára, 
úľavy keď treba nám, 
Kriste, útočište naše,  
pokoj pravý Ty si sám. 
/: Aj keď nás priatelia zradia, 
uznania keď chýba nám, 
ako bratov v kríži svojom 
za ruku nás vedie Pán. :/ 
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44. CELÝ TVOJ  (TOTUS TUUS, MARIA) 

 
Ref.: /: Celý Tvoj, celý Tvoj, ó, Mária, celý Tvoj ! :/ 
 

1. Ó, Mária, Ty Matka Pána Ježiša, 
si Matkou našou, darovanou nám z kríža. 
/: Či vedel by nás niekto lepšie sprevádzať 
na ceste k Bohu ako Ty, ó, dobrá Mať? :/ 
 
Ref.: /: Celý Tvoj, … :/ 
 

2. Keď hlboko sa nad životom zamyslím, 
vždy cítim, že som na pomoci závislý. 
/: Keď viem, že Ty mi v borbe žitia pomáhaš, 
sa teším a Ty vo mne verné dieťa máš. :/ 
 
Ref.: /: Celý Tvoj, … :/ 
 

3. Ja s Tebou, Matka, prosím Pána Ježiša, 
by dal mi lásku, aká jemu páči sa. 
/: Veď v takej láske pravý zmysel žitia je,  
čo lásku k Bohu s láskou k ľuďom spojuje. :/ 
 
Ref.: /: Celý Tvoj, … :/ 
 

4. Keď krásu Tvojho žitia, Matka, sledujem, 
sa ideálu lásky smelo venujem. 
/: Ja s Tebou, Matka, k cieľu iste dospejem 
a v Božom srdci vo večnosti spočiniem. :/ 
 
Ref.: /: Celý Tvoj, … :/ 
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45. GOLGOTA 
 

Golgota, Golgota, Golgota ! 
 
1. Tu pod krížom ostávam rád, 

vplyv sveta sem nepreniká. 
Strach, bolesť i žiaľ sa neznámym stal, 
keď v slzách na kríž pozerám. 
 
Ref.: Klince nedržali na kríži Ťa, viem, 
ani ľudská zloba, môj Ťa držal hriech. 
Klince nedržali na kríži Ťa, viem, 
iba z veľkej lásky ku mne si tam šiel. 
 

2. Si spomínam na slávny deň, 
keď pod krížom padnúť som smel, 
keď Boží mi Syn sňal bremeno vín, 
v jas premenil strašlivý tieň. 
 
Ref.: Klince nedržali na kríži Ťa, viem, ... 
 

3. Ja na Teba hľadím, môj Pán, 
jak plný si bolesti, rán. 
Tá milosti moc! Už minula noc, 
dnes od hriechov slobodu mám. 
 
Ref.: Klince nedržali na kríži Ťa, viem, ... 

 
Golgota, Golgota, Golgota ! 
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46. CHLIEB, ČO SPOJIL KLASY 
 

1. Chlieb, ktorý sa premieňa v Pánovo Telo, 
z mnohých zrniek pšeničných pochádza. 
Víno, čo sa Krvou Ježišovou stalo, 
z mnohých kvapiek hroznových sa zlialo. 
 
Ref.: /: Jak ten chlieb, čo spojil zlaté klásky, 
nech nás spojí sila Jeho lásky. 
Jak kalich, čo objal kvapky vína, 
tak aj Cirkev svätá nás objíma. :/ 
 

2. Dobrý Pastier, priveď do svojho ovčinca 
stratené ovečky, ktoré hynú, 
Zjednoť Cirkev svoju, aby sme tvorili 
v láske jedinú rodinu. 
 
Ref.: /: Jak ten chlieb, čo spojil zlaté klásky, ... :/ 
 

3. Na ramená svoje vezmi, Pane, 
tých čo sami prísť už nedokážu. 
A nech zjednotenia div sa stane, 
vrúcne prosme, vyslyš prosbu našu. 
 
Ref.: /: Jak ten chlieb, čo spojil zlaté klásky, ... :/ 
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47. KRÁĽOVNÁ, MATKA NAŠA 
 

1. Kráľovná, Matka naša, Mária. 
Nebeská čnosť i krása, ľalia. 
 
Ref.1.: /: Ku Tebe prichádzam,  
vôľu Ti porúčam, prosím Ťa, neopusť ma. 
Mária, Matka naša, vždy stoj pri nás. :/ 
 

2. Bez poškvrny počatá, Mária. 
Matka Boha i naša, spanilá. 
 
Ref.2.: /: Ku Tebe prichádzam,  
vôľu Ti porúčam, prosím Ťa, neopusť ma. 
Mária, Matka naša, dcéra Boha. :/ 
 

3. Ty čnostná nebies Pani, Mária, 
buď velebená nami, Kráľovná. 
 
Ref.3.: /: Ku Tebe prichádzam,  
vôľu Ti porúčam, prosím Ťa, neopusť ma. 
Mária, Matka naša, zostaň s nami. :/ 
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48. MADONNA 
 
1. Je zátišie v našej zemi, kam sa radi vraciame, 

kde kraľuje láskavá tvár, na nej vidno slzy dve, 
zrak má smutný, ustaraný, akoby ťa prosila 
a do materskej ochrany volala. 
 
Ref.: Madonna, svätá Madonna, 
chcem Tvojím dieťaťom byť, 
ó, dovoľ, svätá Madonna, 
v náručie Tvoje sa skryť. 
 

2. V jej náručí nájdeš pokoj a ochrániš sa od zla, 
veď pre všetky svoje deti Matka srdce milé má. 
Ochráni ťa, keď jej s láskou srdce svoje daruješ 
a zaspievaš jej s radosťou pieseň tiež. 
 
Ref.: Madonna, svätá Madonna, … 
 

3. Všade vládne dnes nepokoj, kam sa človek ukryť má? 
Kam sa vrátiť, ak nie k Matke, ktorá do sŕdc pokoj dá? 
Prosíme Ťa, svätá Matka, zhliadni na svoje deti 
a vypočuj, keď spievame, prosiac Ťa. 
 
Ref.: Madonna, svätá Madonna, … 
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49. MOSTY 
 
1. Tvoj je svet, tvoji bratia sú 

ľudia, ktorých delí veľa riek. 
Vždy vidíš len vlastných vecí strasť, 
bolesť iných ťa netrápi. 
Hoci denne míňaš známe tváre, 
oči sa však nestretajú, 
každý stojí na opačnom brehu. 
 
Ref.1.: Tak prečo nebuduješ mosty, ktoré spoja nás, 
tak prečo nebuduješ mosty, ktoré zjednotia svet? 
Tak prečo nebuduješ mosty, aby sme boli jedno 
a zem sa stala kúskom neba? 
 

2. Tvoj je svet, tvoji bratia sú 
ľudia, ktorých delí veľa riek. 
Vždy vidíš len vlastných vecí strasť, 
bolesť iných ťa netrápi. 
Keď však nazveš ich bôľ svojim bôľom 
a ich radosť tiež aj svojou, 
budeš s nimi už na druhom brehu. 
 
Ref.2.: Tak prečo nezaplačeš, keď vidíš, že iní plačú, 
tak prečo radosť iných nie je aj radosťou tvojou? 
Tak prečo nechceš ľudí mať rád, aby sme boli jedno 
a zem sa stala kúskom neba? 
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50. MATKA MLADÝCH 
 

1. Matka, počuj ma, 
svoju prosbu Ti kričím do noci, 
Matka, hľaď na mňa, 
tápem vo tmách svojej mladosti. 
Matka, zachráň ma, 
nástrah tisíc chce zničiť môj život, 
Matka, naplň ma 
vierou, láskou a nádejou. 
Matka, poď so mnou, 
keď už neviem, ktorou cestou kráčať, 
Matka, dvihni ma, 
šťastný s Tebou pôjdem životom. 
 
Ref.: /: Matka, veď si matkou mladých, 
matkou si ich mladosti. :/ 
 

2. Matka, som jak kvet, 
búrka divá ma šľahá a zúri, 
Matka, lásky sen,  
nech je čistý ako jarný deň. 
Matka, úsmev vráť, 
i keď tonie duša v horkom plači, 
Matka, silu daj,  
i keď padám a sám nestačím. 
Matka, som tak sám, 
vášeň keď sa vo mne s dobrom bije, 
Matka, vždy som Tvoj,  
vždy som synom Panny Márie. 
 
Ref.: /: Matka, veď si matkou mladých, 
matkou si ich mladosti. :/ 
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51. POČÍTAM S TEBOU, OTČE 
 

Ref.: Počítam s Tebou, Otče, 
rátam s láskou Tvojou, 
počítam s Tebou, Otče, 
chráň ma rukou svojou. 

Počítam s Tebou, Otče, 
chcem denne s Tebou byť. 
/: Počítam s Tebou, dúfam v Teba, 
nemôžem zablúdiť. :/ 
 

1. Viem dobre, čím som, Pane, 
prachom a lístkom vo vetre 
a viem, kto si Ty, ó, veľký Bože, 
tak volám deň a noc: 
 
Ref.: Počítam s Tebou, Otče, ... 
 

2. Budeme stále spolu,  
budeme všetci blízko. 
S Tebou, môj Pane, dokážem všetko, 
získam Ti celý svet. 
 
Ref.: Počítam s Tebou, Otče, … 

 

3. Chcel by som ako iskra 
zapáliť celý svet, 
chcel by som srdcom dosiahnuť nebo, 
tak volám deň a noc: 
 
Ref.: Počítam s Tebou, Otče, … 
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52. JERUZALEM 
 

Ref.: Spievajte, priatelia milí,  
radujte sa so mnou z toho, 
že mi povedali: Pôjdeme  
do domu Pánovho. 
 

1. Kráčam pustinami s bratmi a sestrami, 
ktorým Pán zasľúbil zem. 
Naše nohy už stoja v tvojich bránach, 
Jeruzalem. 
/: Jeruzalem, Jeruzalem, nech pokoj vládne v tebe! :/ 
 
Ref.: Spievajte, priatelia milí, ... 
 

2. Kus sveta prešiel som, mesto však nezrel som 
tak pevne vystavené. 
Veď Jeruzalem je mesto 
v jeden celok spojené. 
/: Jeruzalem, Jeruzalem, nech láska vládne v tebe! :/ 
 
Ref.: Spievajte, priatelia milí, ... 
 

3. Tam prichádzajú kmene Pánove,  
aby tam v každej chvíli 
podľa zvyku Izraela 
meno Pána chválili. 
/: Jeruzalem, Jeruzalem, nech radosť vládne v tebe! :/ 
/: Jeruzalem, Jeruzalem, nech radosť vládne v tebe! :/ 
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53. ROZSIEVAČ 
 
1. Prikázal Boh dávno pustej pláni, aby dala plod. 

On nás rozsial ako zrno z dlaní z juhu po východ. 
Ako rozsievač nás rozsial všade na guľatú zem, 
vie o tom, čo bolo, je a bude, čaká žatvy deň. 
 
Ref.: Chcem, Pane rásť, chcem vydať klasy, 
slovo Tvoje je slovom spásy. 
Chcem, Pane, rásť a dobre viem: 
Slovo Tvoje je slnko moje. 
 

2. Jedno zrno padlo na kraj cesty, nevzklíčilo však, 
nevydalo žiadne ratolesti, vyzobal ho vták. 
Iné padlo na skalu, kde tŕnie rast mu zhatalo. 
Svetla kde niet, klíčok ľahko strnie, hynúť začalo. 
 
Ref.: Chcem, Pane rásť, chcem vydať klasy, 
slovo Tvoje je slovom spásy. 
Chcem, Pane, rásť a dobre viem: 
Slovo Tvoje je slnko moje. 
 

3. Iba v Božej pôde zrno zreje, svetlo má i vzduch, 
úroda raz z neho veliká je, že až jasá duch. 
Hoci s plačom neraz sejem semä, nádej v Bohu mám, 
že raz stokrát viacej z dobrej zeme zrniek pozbieram. 
 
Ref.: Chcem, Pane rásť, chcem vydať klasy, 
slovo Tvoje je slovom spásy. 
Chcem, Pane, rásť a dobre viem: 
Slovo Tvoje je slnko moje. 
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54. PREČO MLČÍŠ, PANE? 
 

Ref.: /: Prečo mlčíš, Pane,  
keď zloba ľudská život marí? 
Prečo nezastane pravdu Tvoj súd? :/ 
 

1. Ty si musel trpieť v hrozných mukách, 
pod údermi bičov ticho stáť. 
Vieš, čo môže spraviť ľudská ruka, 
človek, ktorý pravdu nemá rád. 
 
Ref.: /: Prečo mlčíš, Pane, ...? :/ 
 

2. Poznáš dobre, čo je priazeň davu, 
v tejto chvíli chce Ti život vziať. 
Včera len Ti prevolával slávu, 
dnes pre zmenu kričí: Križovať! 
 
Ref.: /: Prečo mlčíš, Pane, ...? :/ 
 

3. Dnes tiež ešte kríž nad svetom stojí, 
na tom kríži Ty si zomrel, viem. 
V doráňanej tvári, v očiach Tvojich 
odpoveď na všetko čítať smiem. 
 
Ref.: /: Prečo mlčíš, Pane, ...? :/ 
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55. ČAS MIZNE, LETIA HODINY 
 

1. Čas mizne, letia hodiny, 
ktože ich zastaví? 
Tvoj život krátky, jediný 
sa rýchle odplaví. 
 
Ref.: /: Posledný zájde žitia deň  
a noc sa priblíži, 
sťa svetlo večné žiari len 
Spasiteľ na kríži, 
Spasiteľ na kríži. :/ 
 

2. Svet ťa už sklamal, poranil 
a srdce krváca. 
Dosť si už hriešnym zvodom žil, 
späť k Bohu navráť sa! 
 
Ref.: /: Posledný zájde žitia deň … :/ 
 

3. I teba čaká lásky Kráľ, 
chceš ruku spásy vziať? 
On všetky viny tvoje vzal, 
chceš život večný mať? 
 
Ref.: /: Posledný zájde žitia deň … :/ 
 

4. Tak poď už k Pánu na kríži, 
On zomrel za teba. 
Krv jeho bolesť utíši 
na ceste do neba. 
 
Ref.: /: Posledný zájde žitia deň … :/ 
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56. POĎ A VZDAJ VĎAKU PÁNU 
 

1. /: Poď a vzdaj vďaku Pánu, má ťa rád (má ťa rád)! :/ 
 
Ref.: /: Keď si sám, keď nemáš čas, 
Pán ho má pre nás vždy a zas’. 
Ó, Pane, buď vždy s nami! :/ 
 

2. /: Nalám chlieb všetkým ľuďom, ako On (ako On) :/ 
 
Ref.: /: Keď si sám, keď nemáš čas, 
Pán ho má pre nás vždy a zas’. 
Ó, Pane, buď vždy s nami! :/ 
 

3. /: Rozdávaj víno lásky, ako On (ako On) :/ 
 
Ref.: /: Keď si sám, keď nemáš čas, 
Pán ho má pre nás vždy a zas’. 
Ó, Pane, buď vždy s nami! :/ 
 

4. /: Poď a vzdaj vďaku Pánu, má ťa rád (má ťa rád)! :/ 
 
Ref.: /: Keď si sám, keď nemáš čas, 
Pán ho má pre nás vždy a zas’. 
Ó, Pane, buď vždy s nami! :/ 
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57. ZÁSTUPY MLADÍKOV (PIESEŇ K SV. DON BOSCOVI) 

 

1. Zástupy mladíkov s chórmi anjelov 
oslavujú otca piesňou veselou. 
Ref.: /: Z neba, kde Boh býva, sa Don Bosco díva 
na mládež, na verný ľud. 
Za ním pevne k cieľu pod zástavu bielu! 
Vodcom nám, Don Bosco, buď! :/ 
 

2. Svätý vodca dáva mladým rozkazy. 
Kto ich zachováva, isto zvíťazí.  Ref.: /: Z neba... :/ 
 

3. Sily jeho žriedlom: Boh vo sviatosti, 
ktorý duše telom vlastným uhostí. Ref.: /: Z neba... :/ 
 

4. Mládež viedol k Matke, ku Pomocnici, 
aby jej zachránil čistotu v srdci.  Ref.: /: Z neba... :/ 
 

5. S úsmevom na tvári, v duši svätý mier, 
srdcia k Bohu tiahnu; srdce jemu zver. Ref.:/: Z neba... :/ 
 

6. Duše z hriechu liečil u Kristových rán, 
iným tak pomáhal, pomôže i nám. Ref.: /: Z neba... :/ 
 

7. Námestníka Krista verne miloval, 
sväté práva Cirkvi s ním obhajoval. Ref.: /: Z neba... :/ 
 

8. Mladé duše chrániť - to bol jeho cieľ. 
Za to všetky kríže, bôle znášať chcel. Ref.: /: Z neba... :/ 
 

9. Čakajú nás búrky, ty nám do tmy svieť! 
Verní Bohu, viere chceme žiť i mrieť. Ref.: /: Z neba... :/ 
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58. KRISTOVA CIRKEV 
 
1. Kristova Cirkev je naša Matka, 

mužne ju hájiť vždy budeme. 
Ach, koľkým chýba náruč tá sladká, 
pre bratov spásu kde nájdeme? 
Nešťastných synov vypočuj hlasy, 
rozkolu rany, Mária zhoj! 
Voláme k Tebe, ku Hviezde spásy:  
S Rímom, ó, Matka, Slovanov spoj! 
 

2. Tu pod Tatrami ľud Tvoj sa druží, 
by k Tebe dvíhal v bolestiach dlaň 
a volal k Tebe, k nebeskej Ruži: 
Mária dobrá, zem veľkú chráň! 
Nepriateľ mocný dietky Ti haní, 
Mária, s nami poď v svätý boj, 
nech Tvoja ruka dedičstvo bráni. 
S Rímom, ó, Matka, Slovanov spoj! 
 

3. Cyril a Metod, Mária, Teba  
za Matku dali všetkým tu nám. 
Kráľovná naša, žehnaj nás z neba, 
nech všetci prídu v spoločný chrám. 
Daj, Matka dobrá, daj požehnanie, 
nech brat náš pozná ovčinec svoj. 
Voláme k Tebe o zmilovanie: 
S Rímom, ó, Matka, Slovanov spoj! 
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59. CHVÁLOSPEV 
 

Nech ten chrám zaplaví  
svetlo sviec jagavé, 
nech nám z úst znejú  
zvolania jasavé. 
Nech ten chrám naplní  
zástup sŕdc veselých, 
mužov, žien, detí,  
nech jasá svet celý. 
 
Lebo Pán je živý, lebo Pán je živý,  
žije v nás, žije v nás. 
Lebo Pán je živý, lebo Pán je živý,  
žije v nás, žije v nás. 
Žije v nás. 
 

 

60. MOJA MÚDROSŤ  -  NEBOJTE SA! 
 

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. 
 
/: Nebojte sa, radujte sa! 
Kristus, slávny víťaz, z hrobu vstal. :/ 
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61. AVE MARIA  (FATIMSKÁ PIESEŇ) 

 
1. Keď žiaril a prekvital trinásty máj, 

zrel Kráľovnú Máriu fatimský kraj. 
Len zbožné ju deti tri uvidieť smú 
a počuť ju v hodinu bezútešnú. 
 
Ref.: /: Ave, ave, ave Mária. :/ 
 

2. Svet v krvi sa od vojny topil a mrel, 
lež Ježiša Matky hlas ľútosťou znel: 
 „To pre hriechy Boží hnev padá na zem, 
ja ružencom vaším Ho uzmieriť chcem.“ 
 
Ref.: /: Ave, ave, ave Mária. :/ 
 

3. „Vy obete prineste za hriešny svet, 
ja k pokoju vyvediem z vojny ho, z bied.“ 
Tie nevinné deti si zvolila tam, 
aby skrz ne posolstvo zverila nám. 
 
Ref.: /: Ave, ave, ave Mária. :/ 
 

4. Ó, prestri svoj, Mária, nad nami plášť, 
by k Bohu sa vrátil svet, prosíme zvlášť. 
My ružencom, pokáním splníme sľub, 
len dožič nám, Matička, do neba vstup. 
 
Ref.: /: Ave, ave, ave Mária. :/ 
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62. BOŽE, ČOS’ RÁČIL 
 

1. Bože, čos‘ ráčil pred tisícimi rokmi  
zapáliť otcom svetlo viery blahej, 
ktorý si viedol apoštolov kroky 
z východnej diaľky k našej vlasti drahej. 
 
Ref.1.: /: K Tebe hlas prosby z tejto vlasti vanie: 
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! :/ 
 

2. Na Velehrade bratia zo Solúna,  
Cyril a Metod, kázali nám spásu. 
voviedli nás do Cirkvi svätej lona, 
učili národ poznať cnosti krásu. 
 
Ref. 2.: /: Od doby tej nám svetlo viery planie. 
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! :/ 
 

3. Jazykom rodným, Bože, Ťa vzývali, 
národom vo tmách Písmo sväté dali. 
Získali láskou Kristu národ celý, 
ten Jeho štítom všetkým zlobám čelí. 
 
Ref. 3.: /: Nezhynie rod náš, veriť neprestane. 
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! :/ 
 

4. Koľko to búrok nad vlasťou sa nieslo, 
o život bolo zápasiť nám v boji. 
Mohutné sídlo Svätopluka kleslo, 
Velehrad viery bez pohromy stojí. 
 
Ref. 4.: /: Apoštolov to dielo požehnané.  
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! :/ 
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63. ZHASLA UŽ SVIECA 
 
1. Zhasla už svieca môjho života, 

dotĺklo srdce, zmĺkol môj hlas. 
Odchádzam ja už z tohoto sveta, 
idem na večnosť, opúšťam vás. 
 
Ref.: V nadhviezdnu ríšu pozval ma Pán, 
aby ma prijal v zasľúbený stan. 
 

2. Lúčim sa, drahí, s vami všetkými, 
ktorí ste ma tak milovali, 
prosím, až budem spočívať v zemi, 
aby ste na mňa pamätali. 
 
Ref.: V nadhviezdnu ríšu pozval ma Pán, 
aby ma prijal v zasľúbený stan. 
 

3. Rodina moja, priatelia milí, 
na krátku dobu opúšťam vás. 
Viera nás teší, nádej nás blaží, 
že zídeme sa raz v nebi zas. 
 
Ref.: V nadhviezdnu ríšu pozval ma Pán, 
aby ma prijal v zasľúbený stan. 
 

4. Ó, príjmi, Pane, dušu ku sebe, 
čo toto telo opustila, 
daj, aby prišla do nebies vlasti, 
aby Ťa večne velebila. 
 
Ref.: V nadhviezdnu ríšu pozval ma Pán, 
aby ma prijal v zasľúbený stan. 
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64. NASTOKRÁT BUĎ POZDRAVENÁ 
 
1. Nastokrát buď pozdravená, Pomocnica kresťanov, 

na tisíckrát velebená, Kráľovná archanjelov. 
  
Ref.: Ty si naša milá Matka, 
Ty si naša nádej sladká. 
Panna mocná, Hviezda morská, 
pomôž nám, ó, Mária. 
 

2. Svätú Cirkev pomoc Tvoja, Pomocnica kresťanov, 
vždy vyviedla šťastne z boja, Kráľovná archanjelov. 
 
Ref.: Ty si naša milá Matka, … 
 

3. Bludy všetky premohla si, Pomocnica kresťanov, 
Matka Pravdy, Matka Krásy, Kráľovná archanjelov.  
 
Ref.: Ty si naša milá Matka, … 
 

4. Stádu svojmu chráň pastiera, Pomocnica kresťanov, 
pevná nech je naša viera, Kráľovná archanjelov.  
 
Ref.: Ty si naša milá Matka, … 
 

5. Ty si nad slnko jasnejšia, Pomocnica kresťanov, 
a nad mesiac si krásnejšia, Kráľovná archanjelov.  
 
Ref.: Ty si naša milá Matka, … 
 

6. V Tebe pevnú nádej máme, Pomocnica kresťanov, 
za Patrónku Ťa vzývame, Kráľovná archanjelov.  
 
Ref.: Ty si naša milá Matka, … 
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65. AVE MARIA  (FR. SCHUBERT) - SÓLO SPEV 

 
1. Ave Maria, prečistá, 

tak úpenlivo duša spieva. 
Keď cesta žitia neistá, 
nám Hviezda morská nádej vlieva. 
Sme hriešne dietky matky Evy, 
ťažká je nášho žitia púť. 
Počúvaj modlitby a spevy  
a dietkam nedaj zahynúť! 
Ave Maria. 
 

2. Ave Maria, milostná 
a láskavá Ty Matka moja, 
Ty anjelov si Kráľovná. 
Nech ma sprevádza láska Tvoja. 
Veď cestou žitia mnoho tŕnia 
tak ľahko srdce poraní. 
Mať krásneho si milovania, 
Ty daj mi balzam do rany! 
Ave Maria. 
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66. VŽDY JE S NAMI 
 
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. 
Ref.: 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. :/ 
 

2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň, 
ktorá všetkým srdcia otvorí. 
Silu viery mladosť naša nesie 
a s ňou naše pevné názory. 
Ref.: Ty nás vítaš v chráme plnom lásky, … 

 

67. KEĎ KĽAČÍM PRED TEBOU 
 
1. Keď kľačím pred Tebou, 

v srdci veľkú radosť mám. 
Ó, Mária, Pani naša, 
svieť mi na ceste v tmách. 
 
Ref.: /: Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta tu. :/ 
 

2. Pani naša dobrá, 
Ty vieš, ako ťaží žiaľ, 
horké slzy, ľudský nevďak. 
Svieť mi na cestách v tmách. 
 
Ref.: /: Ave Maria, gratia plena, ... :/ 
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68. POSLAL BOH ANJELA 
 
1. Poslal Boh anjela, meno má Gabriel, 

navštívi s posolstvom zem, zvanú Izrael. 
Tam čaká Mária v mestečku Nazaret, 
Syn sa jej narodí, vykúpi celý svet. 
 

2. Cestu mu pripravil hlas Božích prorokov, 
tí nás zvú k pokániu, vzdávať sa nárokov. 
Veď sa Boh ponížil, slávy trón nečaká, 
prichádza s nami žiť ako Syn človeka. 
 

3. Preto dnes s Máriou duša Ťa velebí: 
Ty si Boh spasenia, svetlo si na nebi. 
S kráľovstvom pokoja prichádzaš teraz k nám, 
srdce Ti, Pane môj, pripravím ako chrám. 
 

4. Pomôž mi, Pane môj, dieťaťom Božím byť, 
radosť len rozdávať, v milosti Tvojej žiť. 
Prídi už, Pane náš, vrúcne Ťa voláme,  
príchod Tvoj medzi nás radostne čakáme. 
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69. ČAKAJÚ ŤA NÁSTRAHY TOHOTO SVETA 
 
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 hojné milosti, 
na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti. 
 
Ref.: Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím, … 
 
 

3. Matka moja láskavá, ja Ťa milujem, 
svoje srdce mladé Tebe venujem. 
 
Ref.: Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím, … 
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70. KRÁĽOVNÁ NEBIES 
 
1. Kráľovná nebies, Panna Mária, 

Tys’ najkrajšia z hviezd, čistá ľalia. 
Ku Tebe vzdychá zbožný národ Tvoj, 
modlitba tichá zmierni nepokoj. 
Pritúľ nás do svojho lona,  
k Tebe vinieme sa s dôverou, 
a keď naše telo skoná, 
poslednou buď oporou. 
 
Ref.: /: K nám sa obráť, ó, Matka láskavá, 
znej naša pieseň, naša oslava. 
U Syna svojho za nás oroduj, 
našu drahú vlasť, Matka, ochraňuj. :/ 
 

2. Patrónka naša, Matka jediná, 
k Tebe sa vznáša prosba úprimná. 
Všetci sme Tvoji, vieru našu stráž, 
v duchovnom boji pomoc preukáž. 
Národ Tvoj Ťa o to prosí, 
Ty si Matka dobrá, láskavá, 
čo si dietky v srdci nosí, 
pred zlobou ich zastáva. 
 
Ref.: /: K nám sa obráť, ó, Matka láskavá, 
znej naša pieseň, naša oslava. 
U Syna svojho za nás oroduj, 
našu drahú vlasť, Matka, ochraňuj. :/ 
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71. BOŽIA RODIČKA (LURDSKÁ PIESEŇ) 
 
1. Božia rodička, k Tebe voláme 

by si prispela k našej ochrane. 
 
Ref.:  /: Ave, ave, ave, Mária, 
zdravas, zdravas, zdravas, Mária :/ 
 

2. Túžený ten čas už, hľa, doletel, 
keď Ťa privítal z neba archanjel.  Ref.: Ave... 
 

3. A preto aj my v sladkej ozvene 
 voláme k Tebe vrúcne, skrúšene.  Ref.: Ave... 
 

4. Okolo Teba, Kristova Matko, 
anjeli svätí spievajú sladko.    Ref.: Ave... 
 

5. Tvojeho Syna, Ježiša Krista, 
teší anjelský pozdrav doista.          Ref.: Ave... 
 

6. Lebo toho ctí táto pochvala, 
od koho si Ty pozdrav dostala.   Ref.: Ave... 
 

7. Veď On skrz Teba zmierený býva, 
koľkokrát sa ten pozdrav ozýva.   Ref.: Ave... 
 

8. Každého chrániš v bojoch života, 
keď sa Ti verne po Bohu oddá.   Ref.: Ave... 
 

9. Keď sme v úzkosti, v biede a žiali, 
mnohé zlo tento pozdrav oddiali.  Ref.: Ave... 
 

10. Pozdravom týmto i smrť osladne, 
pros, by sme mohli zvolať ostatne.  Ref.: Ave... 
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72. K NEBESIAM DNES ZALEŤ PIESEŇ 
 
1. K nebesiam dnes zaleť pieseň, tam, kde tróni Mária, 

vyžaluj jej svoju tieseň, poteší ťa, spanilá. 
A či bolo počuť kedy, že by pomôcť nechcela? 
Pros, a zľaví tvoje biedy, poteší ťa docela. 
 

 Ref.: /: Mária, ó, Matička, Krista Pána rodička, 
ustavičnou pomocou potešuj nás dňom, nocou! :/ 
 

2. Syn Tvoj drahý, prv než skonal,keď ho súžil smrtný znoj, 
k Tebe, Matka, z kríža zvolal:„Žena, pozri, hľa, syn Tvoj!“ 
Splňže žiadosť svojmu Synu láskou matky ochotnou 
a od zlého chráň nás činu, buď nám Matkou starostnou. 
 

 Ref.: /: Mária, ó, Matička,... :/ 
  
3. Koľko duší zlobou pekla hynie v srdciach ľadových, 

pre ktoré tak darmo tiekla drahá krv z rán Kristových. 
Zastaň svojich skleslých synov, nenechaj ich zahynúť, 
pomôž sa im vymôcť z hriechov, ráč ich k sebe privinúť. 
 

 Ref.: /: Mária, ó, Matička,... :/ 
  
4. Nedaj, aby zvyku zlého putám sme sa poddali, 

a tak Krista premilého znova na kríž vydali. 
Keď nás telo, ďas, svet vábi, chráň nás, Matka, žiadame, 
v povedomí, že sme slabí, k Tebe, Matka, voláme. 
 

 Ref.: /: Mária, ó, Matička,... :/ 
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73. NEPOŠKVRNENÉ SRDCE MÁRIE 
 
1. /: Nepoškvrnené srdce Márie, :/ 

/: si svetlom a cestou, si svetlom a cestou, 
si svetlom a cestou nám na zemi. :/ 

 
2. /: Zasvätení kňazi Tebe, Mária, :/  

/: dávajú sa s láskou, dávajú sa s láskou, 
urob ich podobných Kristovi :/ 

 
3. Veriaci, zasvätení Tebe sú zjedotení v tejto vážnej dobe, 

/: nech skoro zvíťazí, nech skoro zvíťazí 
Tvoje Nepoškvrnené srdce. :/ 

 
4. /: Keď príde posledná hodina naša, :/ 

/: príď, Matka, nemeškaj, príď, Matka, nemeškaj, 
príď, Matka, a priveď nás do neba. :/ 

 
 

74. Ó, MÁRIA, MATKA NAŠA, SEDEMBOLESTNÁ 
 
1. Ó, Mária, Matka naša, ó, Ty Sedembolestná. 

My sme k Tebe za bolesti vždy povďační zo srdca. 
 

Ref.: Veď si nás milovala, Bohu obetovala 
a celý slovenský národ pod ochranu prijala.  

 
2. My, Slováci, Teba, Matka, čo Patrónku vzývame. 

Tvoje preveliké bôle najviac v mysli mávame. 
 

Ref.: Veď si nás milovala, Bohu obetovala 
a celý slovenský národ pod ochranu prijala.  
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75. 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. :/ 
 

76. NECH NAŠA PIESEŇ ZAZNIEVA 
 
1. Nech naša pieseň zaznieva 

ako zvony sveta tmou, 
že Ježiš Kristus zvíťazil, 
nech to zvučí krajinou. 

 

Ref.: /: Iba Ježiš pokoj duši dáva, 
iba On dá pravý cieľ i smer. 
Ver, tvojmu žitiu plnosť dá 
iba Ježiš, Spasiteľ. :/ 

 

2. Nech každej duši bohatej 
naša pieseň zazneje, 
nech spiacich mocne burcuje, 
mŕtvym zjaví vzkriesenie.  Ref.: /: Iba Ježiš... :/  
 

3. My chceme len za Ním kráčať,  
len pre Neho žiť a mrieť,  
tak premôžeme dobrým zlé, 
zbudujeme nový svet.   Ref.: /: Iba Ježiš... :/ 
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77. PRICHÁDZAME K TEBE, PANE 
 

Ref.: /: Prichádzame k Tebe, Pane, 
so srdcom plným radosti 
a spoločne Ti chceme poďakovať. :/ 
 

1. Za dni, ktoré nám dávaš, Ti ďakujeme, 
za všetky plody zeme Ti ďakujeme. 
A tiež za prácu, za radosť zo života Ti ďakujeme. 
 
Ref.: /: Prichádzame k Tebe, Pane, ... :/ 
 

2. Za všetky Tvoje slová Ti ďakujeme, 
lebo si nám dal život, Ti ďakujeme. 
A tiež za Cirkev, ktorá nás spája, Ti ďakujeme. 
 
Ref.: /: Prichádzame k Tebe, Pane, ... :/ 

 

78. PANE, SOM TAK VEĽMI RÁD 
 

Pane, som tak veľmi rád, 
život s Tebou som už skúsil, 
tak Ti spievam pieseň chvál, 
spoznať Teba vždy som túžil. 

 
Ref.: Z nebies zostúpil si k nám na túto zem, 
tu na kríži musel ’s mrieť aj za môj hriech, 
kríž pred hrobom v krvi stál,  
z hrobu Otec si Ťa vzal, 
tak Ti spievam pieseň chvál. 
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79. PRIJMI TIETO NAŠE DARY 
 

1. Prijmi tieto naše dary, Pane, 
ukry sa vo víne a chlebe. 
/: Nech sa naša túžba skutkom stane, 
tieto dary nesieme z lásky ku Tebe. :/ 
 

2. Táto obeť je obeťou všetkých, 
ktorí chcú svoj život obnoviť. 
/: Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť, 
nikto, Pane, nemôže Teba nahradiť. :/ 
 

80. PROSÍME ŤA, BOŽE 
 

Prosíme Ťa, Bože, vyslyš prosby naše, 
nádejou posilni nás, 
príď kráľovstvo Tvoje, buď vždy vôľa Tvoja, 
príď Tvoj pokoj do nás. 

 

81. SPIEVAJ PÁNOVI 
 

Spievaj Pánovi, duša, spievaj: 
aleluja, aleluja. 
Hosťa vzácneho v srdci vítaj: 
aleluja, aleluja. 

 
Ref.: /: Bohu spievajme, aleluja, 
vďaky vzdávajme, aleluja. 
Spievaj Pánovi, duša, spievaj: 
aleluja, aleluja. :/ 
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82. ABBA, OTČE 
 

Ref.: Abba, Otče, Abba, Otče, 
Abba, Abba, Otče, Abba, Otče. 
 

1. Ty si nás vytrhol, Pane, 
z pút hriechu i od seba samých 
a Kristus, stanúc sa Bratom, 
nás naučil denne volať k Tebe. Ref.: Abba, Otče, ... 

 

2. Cirkev je ako strom života, 
ktorý má korene vo večnosti. 
On preniká našu večnosť  
a zjavuje všetkým ľuďom Teba. Ref.: Abba, Otče, … 

 

3. Boh hojným darcom je života, 
On oslobodil všetkých od smrti, 
On privinul si nás k sebe, 
a tak sme sa stali jeho deťmi. Ref.: Abba, Otče, ... 

 

4. Všetci sme bratia a sestry, 
všetci sme jedna veľká rodina. 
Tú pravdu nič nezatemní, 
bo teraz už nastala jej hodina. Ref.: Abba, Otče, ... 
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83. PANE, SOM TAK RÁD 
 

1. Pane, som tak rád,  
že som už Tvoj, 
pevne drž ma, chráň, 
keď hrozí boj. 
 
Ref.: /: Pane, mám Ťa rád, 
lebo Ty mňa tiež  
svojou veľkou láskou miluješ :/ 
 

2. Pane, keď som sám, 
Ty pri mne stoj, 
cestou života 
mi svetlo stroj. 
 
Ref.: /: Pane, mám Ťa rád, ... :/ 
 

3. Svoje srdce dnes  
Ti venujem, 
dávam na oltár, 
čo dlhujem. 
 
Ref.: /: Pane, mám Ťa rád, ... :/ 
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84. TAM PRED TVOJU SVÄTÚ TVÁR 
 

Ref.1.: 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. 
 

1. Odpusť, že zrádzam Tvoje slová, 
odpusť, že nepodávam pohár, 
odpusť, že som dnes brata urazil. 
Odpusť, že zabúdam na Teba, 
odpusť, že nedúfal som v Teba, 
odpusť mi, Pane, lásku nevernú. 
 

Ref.1.: Tam, tam pred Tvoju svätú tvár, ... 
 

2. Vďaka, že odpúšťaš mi znova, 
vďaka, že poznám Tvoje slová, 
vďaka, že môžem znova začínať. 
Vďaka za bratov a za sestry, 
vďaka, že poznám koniec cesty, 
vďaka, že som sa vôbec narodil. 
 

Ref.2.: Tam, tam pred Tvoju svätú tvár, 
kde mi vravíš:„Mám ťa rád“, 
tam sa večer ponáhľam. 
Tam som tak šťastný a nie sám, 
veď k nám všetkým prichádzaš, 
láskou všetkých objímaš. 
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85. MÔJ BOŽE 
 

1. Môj Bože, som tu sám, len sám, 
Pane, zmiluj sa. 
Kde inde pomoc hľadať mám, 
Pane, zmiluj sa. 
 
Ref.: /: Pozri na nás,  
jak hriechy mnohých trápia. 
Volám, Pane: 
Pane, zmiluj sa. :/ 
 

2. Tvoj hlas je balzam láskavý, 
Pane, zmiluj sa. 
Strápenej duši uľaví, 
Pane, zmiluj sa. 
 
Ref.: /: Pozri na nás, ... :/ 
 

3. Ty, ktorý šťastie rozdávaš, 
Pane, zmiluj sa. 
Priateľsky k sebe pritúľ nás, 
Pane, zmiluj sa. 
 
Ref.: /: Pozri na nás, ... :/ 
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86. KEĎ SA RAZ PÁN VRÁTI ZAS‘ K NÁM 
 

1. /: Keď sa raz Pán vráti zas‘ k nám, :/ 
aby sme tiež tam boli, 
keď sa raz Pán vráti zas‘ k nám. 
 

2. /: Keď knihu tú otvorí Boh, :/ 
aby sme tiež tam boli, 
keď knihu tú otvorí Boh. 
 

3. /: Keď hostinu pripraví Pán, :/ 
aby sme tiež tam boli, 
keď hostinu pripraví Pán. 
 

4. /: Keď po mene nazve nás Pán, :/ 
aby sme tiež tam boli, 
keď po mene nazve nás Pán. 
 

5. /: Keď svätí svoj opustia hrob, :/ 
aby sme tiež tam boli, 
keď svätí svoj opustia hrob. 
 

6. /: Keď zaznie spev: aleluja, :/ 
aby sme tiež tam boli, 
keď zaznie spev: aleluja. 
 

7. /: Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, :/ 
aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. 
 

8. /: Keď sa raz Pán vráti zas‘ k nám, :/ 
aby sme tiež tam boli, 
keď sa raz Pán vráti zas‘ k nám.  
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87. STRETOL MA DNES PÁN 
 

Stretol ma dnes Pán  
a novú radosť mi do srdca vlial. 
Z tej radosti chcem  
spievať a tlieskať Pánovi. 

 

Ref.: /: Tak všetci spolu chváľme Ho 
za to, že drží nás v náručí. :/ 
 
 

 

88. ZJEDNOTENÍ V DUCHU 
 

1. /: Zjednotení v Duchu, zjednotení s Ním. :/ 
Prosíme, by jednota bola obnovená v nás, 
aby svet celý poznal svedkov Kristových v nás, 
aby svet celý uzrel lásku v nás. 
 

2. /: Nech znie chvála Otcovi, ktorý stvoril náš svet. :/ 
Chvála buď Ježišovi, ktorý je náš Spasiteľ. 
Duchu tiež vzdajme chválu, ktorý prebýva v nás. 
Duchu vzdajme chválu, ktorý žije v nás. 
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89. TEBE PATRÍ CHVÁLA 
 
1. /: Tebe patrí chvála a sláva, 

pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno. :/ 
 
Ref.: /: Lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám, 
nikto nie je ako Ty, nikto nie je ako Ty. :/  
 

2. /: Spievame Ti s láskou a s úctou, 
máme srdcia plné vďaky, pretože sme Božie deti. :/ 
 
Ref.: /: Lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám,  
nikto nie je ako Ty, nikto nie je ako Ty. :/  
 

3. /: Chceme Ti vždy slúžiť a hlásať,  
že si nám dal svojho Syna, ktorý naše hriechy sníma. :/ 
 
Ref.: /: Lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám,  
nikto nie je ako Ty, nikto nie je ako Ty. :/  
 
Tebe patrí chvála. 
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90. PROSÍM, PREMEŇ MA   
 
1. Spolu s vínom a chlebom prinášam Ti, Pane, seba. 

Spolu s vínom a chlebom túžim premeniť sa v Teba. 
Chcem sa dívať na svet Tvojimi očami 
a ľuďom priniesť Ťa svojimi rukami. 
Ó, premeň ma, prosím, premeň ma! 
 
Ref.: Srdce láskou spáľ,  
veď ma milosťou životom neistým. 
Ty nádej dávaš nám. 
Stačí vnímať denne hlas, čo jediný povedie nás. 
 

2. Keď sa víno s chlebom premení na Tvoje telo, 
zrakom viery Ťa vidím, svoju lásku dávaš vrelo. 
Chcem sa dívať na svet Tvojimi očami 
a ľuďom priniesť Ťa svojimi rukami. 
Ó, premeň ma, prosím, premeň ma! 
 
Ref.: Srdce láskou spáľ,  
veď ma milosťou životom neistým. 
Ty nádej dávaš nám. 
Stačí vnímať denne hlas, čo jediný povedie nás. 
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91. Z TVOJICH ŠTEDRÝCH DAROV, PANE 
 
1. Z Tvojich štedrých darov, Pane,  

ktorými zem požehnávaš, 
nesieme Ti z lásky chlieb a víno na oltár. 
 
Zhromaždení v Tvojom chráme,  
kde nás všetkých povolávaš, 
chceme konať obeť, ktorú si nám prikázal. 
 
Ref.: Živý chlieb, ktorý zostúpil z neba,  
je náš Ježiš Kristus, Pán a Kráľ. 
Vo víne a v kúsku chleba Ťa prijímam, 
tak verím, že život večný mám. 
 

2. Z Tvojich štedrých darov, Pane,  
ktorými zem požehnávaš, 
nesieme Ti z lásky chlieb a víno na oltár. 
 
V srdci veľkú radosť máme,  
že sa nám za pokrm dávaš, 
svojim deťom, ktoré túžia prísť pred Tvoju tvár. 
 
Ref.: Živý chlieb, ktorý zostúpil z neba,  
je náš Ježiš Kristus, Pán a Kráľ. 
Vo víne a v kúsku chleba Ťa prijímam, 
tak verím, že život večný mám. 
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92. AŽ DO KONCA DNÍ 
 
1. Dnes dávaš všetko, čo máš, 

našiel si lásku, a tak ju stráž. 
Boh klope na dvere; kým svet spí, 
On aj v noci bdie a dnes aj ty bdieš s Ním. 
 
Láska je úsmev a plač, 
smútok a strach náhle zmýva dážď. 
Cítiš, že Boh je tak blízko nás, 
cítiš, že s Ním si stále viac svoj. 
 
Boh ti práve dal to znamenie tých nových dní, 
krásnych dní. 
 
Ref.: /: Až do konca dní On chráni ťa láskou. 
Dnes ti vrátil raj, tak ho vnútri maj! 
Až do konca dní má k človeku blízko, 
s Ním nikdy nie si sám až do konca dní :/ 
Až do konca dní. 
 

2. Vždy príde otázok pár, 
čo trápia srdce a trápia tvár. 
Viem, že ťa nezlomia, kým si s Ním, 
neboj sa ísť, On vie, čo s tým. 
 
Boh ti práve dal to znamenie tých nových dní, 
krásnych dní. 
 
Ref.: /: Až do konca dní On chráni ťa láskou. 
Dnes ti vrátil raj, tak ho vnútri maj! 
Až do konca dní má k človeku blízko, 
s Ním nikdy nie si sám až do konca dní :/ 
Až do konca dní. 
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93. PÁN VEĽKÚ SVADBU CHYSTÁ 
 
1. Pán veľkú svadbu chystá a všetko zaplatí, 

pozvaní sú na ňu všetci bohatí. 
Keď Otcov sluha volá: „Tak čujte Pánov hlas“, 
chodí kol-dokola, no nikto nemá čas. 
 
Ref.: /: Len múdri ľudia majú sviece zažaté, 
Pánovi, 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 tú hostinu. 
 
Ref.: /: Len múdri ľudia majú sviece zažaté, 
Pánovi, Pánovi v ústrety idú. :/ 
 

3. Keď pozvaní sú tejto hostiny nehodní, 
pozvaní sú na ňu všetci chudobní. 
Keď prinesú si srdcia len Jemu podobné, 
vieru, nádej, lásku, rúcho svadobné. 
 
Ref.: /: Len múdri ľudia majú sviece zažaté, 
Pánovi, Pánovi v ústrety idú. :/ 
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94. RADUJTE SA BRATIA, SESTRY, PRÍDE PÁN 
 

Ref.: Radujte sa bratia, sestry, príde Pán, 
príde Pán, príde Pán. 
Radujte sa bratia, sestry, príde Pán, 
už skoro príde Pán. 
 

1. Odložte strach a starosť, veď nikto nie je sám, 
v modlitbe prosme Pána Boha, ďakujme mu tam. 
 
Ref.: Radujte sa bratia, sestry, príde Pán, 
príde Pán, príde Pán. 
Radujte sa bratia, sestry, príde Pán, 
už skoro príde Pán. 
 

2. V dobrote žite spolu, neste kríž, trápenie, 
veď Božia blízkosť naplní vás, Pán vás povedie. 
 
Ref.: Radujte sa bratia, sestry, príde Pán, 
príde Pán, príde Pán. 
Radujte sa bratia, sestry, príde Pán, 
už skoro príde Pán. 
 

3. Nech Božia láska nesie vás, srdce vám naplní 
a pokoj Boží poteší vás, bolesť zahojí. 
 
Ref.: Radujte sa bratia, sestry, príde Pán, 
príde Pán, príde Pán. 
Radujte sa bratia, sestry, príde Pán, 
už skoro príde Pán. 
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95. VEĽA JE TÝCH, ČO ČAKAJÚ NA EVANJELIUM 
 

Ref. 1.:  /: Veľa je tých, ktorí čakajú na Evanjelium, 
veľa je tých, ktorí ťa čakajú. :/ 
 

1. Naplň si srdce svoje po okraj Radostnou zvesťou 
/: a choď, volá ťa Pán pripraviť Mu v ľuďoch miesto. :/ 
 
Ref. 1.:  /: Veľa je tých, ktorí čakajú na Evanjelium, 
veľa je tých, ktorí ťa čakajú. :/ 
 

2. Choď, posiela ťa Pán pripraviť mu v ľuďoch miesto. 
Svojím životom skús vydávať o Ňom svedectvo. 
 
Ref. 2.:  Veľa je tých, ktorí čakajú na Evanjelium, 
veľa je tých, ktorí ťa čakajú. 
Veľa je tých, ktorí čakajú na Evanjelium, 
veľa je tých, na ktorých čaká Pán.  
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96. TO ANJEL KAMEŇ ODVALIL 
 

Ref.: /: To anjel kameň odvalil. :/  
To bolo za jasného rána, keď začala trúbka znieť. 
To anjel kameň odvalil. 
 

1. Magdaléna zrána beží, to vám poviem sám, 
nesie správu všetkým, že kameň nie je tam. 
 
Ref.: /: To anjel kameň odvalil. :/  
To bolo za jasného rána, keď začala trúbka znieť. 
To anjel kameň odvalil. 
 

2. „Svojho Spasiteľa hľadám, kam sa stratil nám? 
Veľkú starosť mám, že kameň nie je tam.“ 
 
Ref.: /: To anjel kameň odvalil. :/  
To bolo za jasného rána, keď začala trúbka znieť. 
To anjel kameň odvalil. 
 

3. A od hrobu muži v strachu rýchlo bežia v diaľ. 
Uvidia v tom ľaku, že kameň nie je tam. 
 
Ref.: /: To anjel kameň odvalil. :/  
To bolo za jasného rána, keď začala trúbka znieť. 
To anjel kameň odvalil. 
 

4. Ani farizeji múdri, ani Pilát sám, 
s tým nevedia si rady, že kameň nie je tam. 
 
Ref.: /: To anjel kameň odvalil. :/  
To bolo za jasného rána, keď začala trúbka znieť. 
To anjel kameň odvalil. 
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97. SKONČILA SA DLHÁ TMAVÁ NOC 
 
1. Skončila sa dlhá tmavá noc, 

pozri, slnko už vychádza. 
Smrť nad Ním nemá žiadnu moc, 
Víťaz nad ňou prichádza. 
 
Ref.: /: Vstal, vstal, On z mŕtvych vstal, 
z mŕtvych vstal náš Pán! :/ 
 

2. Radujme sa bratia, sestry, spievajme, 
mocný je náš Pán, 
a za naše vykúpenie ďakujme, 
verný je náš Pán. 
 
Ref.: /: Vstal, vstal, On z mŕtvych vstal, 
z mŕtvych vstal náš Pán! :/ 
 

3. Vyzlečme sa zo starého človeka, 
všetku špinu treba zmyť, 
starý život musíme zanechať, 
do nového sa narodiť. 
 
Ref.: /: Vstal, vstal, On z mŕtvych vstal, 
z mŕtvych vstal náš Pán! :/ 
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98. NEUSTÁLE ŠŤASTNÝM BYŤ 
 

Ref.: Neustále šťastným byť, v Jeho rukách stále žiť, 
to je cesta, ktorou môžeš aj ty ísť. 
Cesta pravdy, radosti, plná jeho milosti, 
to je cesta, ktorou môžeš aj ty ísť. 
 

1. Kto s Kristom zomrel, s Kristom bude aj žiť, 
smrť viac už nemôže nad ním zvíťaziť. 
 
Ref.: Neustále šťastným byť, v Jeho rukách stále žiť, 
to je cesta, ktorou môžeš aj ty ísť. 
Cesta pravdy, radosti, plná jeho milosti, 
to je cesta, ktorou môžeš aj ty ísť. 
 

2. Kto s Kristom zomrel, zomrel navždy hriechu, 
kto s Kristom žije, žije v Božom Duchu. 
 
Ref.: Neustále šťastným byť, v Jeho rukách stále žiť, 
to je cesta, ktorou môžeš aj ty ísť. 
Cesta pravdy, radosti, plná jeho milosti, 
to je cesta, ktorou môžeš aj ty ísť. 
 
 

99. ZVELEBUJTE PÁNA 
 

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.:/ 
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100. TY SI MÔJ PASTIER 
 

Ty si môj Pastier, v Tebe všetko mám, čo hľadám, 
novú nádej, ktorú v Teba vkladám, 
pravé šťastie prežívam. 
A moje kroky vedieš istou cestou svojou 
a ma chrániš od prehratých bojov, 
Tvoje výzvy poznávam. 
 
A ja som sa bránil, svoju pravdu mal  
a slávu v sebe budoval, 
a brány šťastia otváral, a všetko len sám. 
A Tvojim slovám, tým som neveril  
a so Zlým stále zápasil, 
no dnes viem, že si to najlepšie, čo mám. 
 

101. PRÍJMI, PANE, V NÁRUČ DIETKY 
 
1. Príjmi, Pane, v náruč dietky, čo Ti chodia pred oltár, 

navždy túžia s Tebou zostať a zrieť Tvoju svätú tvár. 
V nadhviezdnu výš zatúžili, zem im vliala v dušu chmár. 
Príjmi, Pane, v náruč dietky, čo Ti chodia pred oltár. 
 

2. Zhliadni, dobrotivý Pane, jak duša sa rozvlní. 
Zrak môj, keď sa s Tvojím stretne, srdce moje oslní. 
K sebe priveď srdce moje, zdvihni zrak láskou plný. 
Zhliadni, dobrotivý Pane, jak duša sa rozvlní. 
 

3. Počuj, Matka, svoje dieťa, ktoré volá o pomoc, 
keď ho sily opúšťajú, srdce trápi zlá nemoc. 
Sužujú ho pokušenia, obklopuje tmavá noc. 
Počuj, Matka, svoje dieťa, ktoré volá o pomoc.  
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102. VŠETCI SME SVET 
 
1. Prichádza čas, keď už svet počuje ten hlas, 

ty a ja vieme jedno: je v nás. 
Tam svet čaká ľudí a je čas život žiť, 
veď On je ten najväčší dar. 
 
Nedá sa ísť a predstierať každý deň, 
že raz tam ktosi zmení náš svet. 
My všetci sme z Božej obrovskej rodiny, 
pravdou je, že láska je ten liek. 
 
Ref.1: Všetci sme svet, všetci sme deti, 
všetci sme to, čo robí krajším deň; začnime dávať. 
Je tu veľká šanca rozdať sa pre druhých, 
urobiť lepším dnešný deň, len ty a ja. 
 

2. Ó, vedieť im daj, že ich má predsa niekto rád. 
Sila a nádej bude v nich rásť. 
Boh nám lásku dáva a dal chlieb, keď bol hlad, 
a teraz zas´ ho chce dať ľuďom cez nás. 
 
Ref.1: Všetci sme svet, všetci sme deti, ... 
 
Keď si na dne a sám a nádej ti uniká, 
no ty len ver: padnúť nemáš kam. 
Dokážme všetkým: zmeniť sa všetko dá, 
musíme chcieť stále, ty a ja. 
 
Ref.2: Všetci sme svet, všetci sme deti,  
všetci sme to, čo robí krajším deň; začnime dávať. 
Je tu veľká šanca rozdať sa pre druhých, 
/: urobiť lepším dnešný svet, len ty a ja. :/   2x opak. 
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103. LEN NA HRIECH NEDAJ SA ZVIESŤ 
 
1. Jasnou rečou hovorí život svedkov Kristových, 

ako máš žiť, keď spokojným, šťastným chceš byť. 
Život plný rozkoší, nudy, prázdnych starostí, 
kde každým dňom sa s veľkým zlom láska borí. 
 
Ref.: Môžeš kráčať proti prúdu, 
tiež v láske všetko spáliť smieš, 
/: len na hriech nedaj sa zviesť, nedaj sa zviesť. :/ 
 

2. Jeho tvár je pokojná, zovretú päsť nepozná 
a, veru, tým katom biednym ruka žehná. 
Kedykoľvek môžeš prísť, keď ich poznáš, pochopíš, 
že s Kristom žiť znamená zisk, to uvidíš. 
 
Ref.: Môžeš kráčať proti prúdu, 
tiež v láske všetko spáliť smieš, 
/: len na hriech nedaj sa zviesť, nedaj sa zviesť. :/ 
 

3. Každý rub má i svoj líc, život nie je iba z kríz. 
Tak vôľu skoľ, pokor sa, skloň, vezmi svoj kríž! 
Pokora ti osoží, vôľu Otca vyplníš 
a radosť tým skutkom drobným zdvojnásobíš. 
 
Ref.: Môžeš kráčať proti prúdu, 
tiež v láske všetko spáliť smieš, 
/: len na hriech nedaj sa zviesť, nedaj sa zviesť. :/ 
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104. MLADÁ DEVA Z RODU DÁVIDA 
 
1. Mladá deva z rodu Dávida,  

v Nazarete kľačí, modlí sa. 
Anjel k nej vstúpil, zvláštne pozdravil: 
 
Ref.: / : „Ave Mária, milosti si plná, Ave Mária.” :/  
Medzi ženami požehnaná.  
 

2. Pochytil ju zrazu zvláštny strach, 
pri tých slovách, ktoré počúva: 
„Tvoj Syn bude Kráľ, spásu všetkým dá.” 
 
Ref.: / : „Ave Mária, milosti si plná, Ave Mária.” :/  
Medzi ženami požehnaná.  
 

3. Predsa sa to všetko môže stať,  
z vôle Otca, ktorý nás má rád. 
„Nech tvoja, Pane, vôľa sa stane.” 
 
Ref.: / : „Ave Mária, milosti si plná, Ave Mária.” :/  
Medzi ženami požehnaná.  
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105. DAJ BOH ŠŤASTIA TEJTO ZEMI 
 
1. Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej,  

nech im slnko jasne svieti každý Boží deň.  
/: Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá,  
daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej. :/  
 

2. Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom,  
nech im svetlo hviezdy lásky ožaruje dom. 
/: Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného,  
daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom. :/ 

 
3. Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie,  

nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.  
/: Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj,  
dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie. :/ 
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106. BLÍŽ K TEBE, BOŽE MÔJ 
 
1. Blíž k Tebe, Bože môj, len k Tebe blíž, 

keď tlačí do prachu mňa ťažký kríž. 
Duch výš povznesie sa a v piesni ozve sa: 
Blíž k Tebe, Bože môj, len k Tebe blíž! 

 
2. Keď ranou rúk svojích ma bičuješ, 

len nech ma milosťou posilňuješ. 
By ma tak každý kríž len k Tebe viedol blíž, 
len k Tebe, Bože môj, len k Tebe blíž. 

 
3. Viem, cesta do neba tŕň a kameň, 

predsa po nej kráčať neprestanem. 
A keď kde-tu klesnem, i vtedy vzdychať chcem: 
Len k Tebe, Bože môj, len k Tebe blíž! 

 
4. Keby mi svital deň blaženosti, 

srdce omdlievalo od radosti, 
i v ten radosti deň veselo volať chcem: 
Len k Tebe, Bože môj, len k Tebe blíž! 

 
5. To nech mi je heslom: Len k Tebe blíž! 

Či lietam k výšinám, či padám níž. 
Nech plyniem k Tebe len vo večný ľúby sen, 
len k Tebe, Bože môj, len k Tebe blíž! 
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