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Bázeň 
 
S:   Nakloň ucho, Pane, k vojim slovám, maj pochopenie k mojej nepokojnej mysli. 
      Vypočuj ma, Pane, keď k Tebe volám, môj Kráľ, veď sa modlím k Tebe. 
      Ty nie si Boh, čo sa teší svojvôli, 
 
Zb: k Tebe nesmú tí, čo páchajú zlo. 
 
S:   Do záhuby vrháš tých, čo klamú, 
 
Zb: kto prelieva krv, kto rozpráva ľstivo. 
 
S:  Ja pre Tvoju hojnú milosť vchádzam do Tvojho domu,  
     smiem sa znovu klaňať pred Tvojím svätým chrámom. 
 
Zb: V Tvojej bázni stáť, k Tebe Pane vojsť smiem. 
 
       V Tvojej bázni stáť, k Tebe vojsť – 3x 
       V Tvojej bázni stáť. 
 
       Svätý, svätý, svätý, svätý, 
       svätý, svätý, svätý Pán. 
 
Holy, holy, holy, holy is the Lord. 
 
 

Bez Teba žiť 
 
1. Bez Teba žiť je neustále blúdiť, bez Teba žiť je konať bludnú púť, 

/: bez Teba žiť je nedokázať ľúbiť, na pravú cestu k Tebe zabudnúť. :/ 
 
2. Bez Teba žiť, to nie je život pravý, bez Teba žiť, je mať len seba rád, 

/: bez Teba žiť, to je ako sa vraví, len zo slov planých stavať vzdušný hrad. :/ 
 
3. Chcem s Tebou žiť a navždy ostať s Tebou, chcem s Tebou žiť, byť večne iba Tvoj, 

/: chcem s Tebou žiť, raz uzrieť Tvoje nebo, do svojich rúk ma ukry, Mária. :/ 
 
 

Boh je láska 
 
R: Boh je láska a nádej tvoja, veď to pochopíš, veď tú lásku práve ty pochopiť smieš. 
     Úsmev v tvári jak kvietok na otlári, veľké šťastie, len Ty, Bože, ma šťastným  
     spraviť smieš. 
 
1. Vieš, len Ty vieš, Ty Pane vieš, ó, Pane náš vždy pomôž nám. 
 
2. On chráni, miluje ma, vidí a počuje, On sa vždy nado mnou zľutuje. 
 
3. Ja chválu mu vždy vzdám, veď On je Pán a Kráľ zeme a vesmíru. 
 



Boh má rád 
 
Kto ťa má rád? – Boh má ťa rád. 
Čo ti ponúka? – Dáva nádej žiť. 
 
1. Boh má ťa tád, vždy dáva nádej žiť, Ty máš svoju tvár, daj mu ju bez pretvárky, 

stále má ťa rád, veď vlastný život, vlastný, za teba dal. 
 
R: Má nás rád, otvára svoje dlane, k nemu príď len a svoje srdce otvor mu, vojde dnu. 
 
2. On volá nás (volá nás, deti zblúdené), tie deti zblúdené, čo nevedia ho nájsť 

a blúdia vo tme samé, deti neverné, deti zblúdené, čo chodia v tmách a nechcú 
nájsť tú lásku večných krás. 

 
R: Má nás rád .... 1x sólo 
      
Zb: Má nás rád ....... 
      Má nás rád, otvára svoje dlane, k Nemu príď len  
 
D: otvor mu srdce dokorán a má šancu prísť aj k nám. 
 
 

Boh je v nás 
 
R: /: Boh je vždy v nás, aj keď ho však nezbadáš, tvojou úlohou je v blížnych, 
        v blížnych ho nachádzať. :/ 
 
1.   Aj keď nám svieti slniečko, mňa trápi duša moja, špinavá je od hriechu,  
      kto čistotu jej dá. Kto pomocnú mi ruku daá, kto zas mi radosť vráti, na koho  
      sa mám obrátiť, kde Boha hľadať mám. 
 
2. Či v kvietku na lúke ja môžem tiež svojho Boha nájsť a v slniečku, 
čo hreje nás, keď páli, štípe mráz. A v ľuďoch, ktorých stretávam 
snáď dá sa Boh tiež nájsť, to pýtam sa vás, povedzte mi, kde ukrytý je Pán. 

 
3. Vo všetkých ľuďoch Boha nájsť je náš cieľ Kristom daný, tak skúsme  

všetci spoločne ísť, hľadať cieľ stratený. Len s láskou môžeš Boha nájsť,  
keď si odhodlaný, aj s úsmevom ho všetkých dávaj, ak ho sám objavíš. 

 
R1:  2x 
 
R2: /: Boh je vždy v nás, aj keď ho však nezbadáš, svojou láskou  
          Ho musíš svetu, svetu Ho ukázať. :/ 
 
 

Boh je láska 
 

Boh je láska a zákon lásky nám On dal, 
miluj blížneho tak, ako seba, vraví Ježiš sám. 
 



Bože dobrý, Otče láskavý 
 
1. Bože dobrý, Otče láskavý prinášame Ti tieto dary – chlieb, ktorým si nás obdaril, 
    víno i život oddaný (i život oddaný). 
 
Soprán: Prijmi od nás tieto dary, prijmi od nás život celý, prijmi život plný snahy, 
              ten život veselý. 
 
Alt+chlapci: Prijmi dary, od nás tieto dary, tak prijmi celý, od nás život celý, tak  
                     prijmi snahy, život plný snahy, úá ten život veselý. 
 
2. Bože dobrý, Otče láskavý prinášame Ti tieto dary – chlieb, ktorým si nás obdaril, 
    víno i život oddaný (i život oddaný). 
 
Soprán: Prijmi od nás tieto dary, prijmi od nás život celý, prijmi život plný snahy, 
              ten život veselý, živej lásky a viery, plný plný nádejí. 
 
Alt+chlapci: Prijmi dary, od nás tieto dary, tak prijmi celý, od nás život celý, tak  
                     prijmi snahy, život plný snahy, úá ten život veselý, živej lásky a viery, 
                     plný plný nádejí. 
 
 

Boh – Láska 
 
1. Víťaz ľudských sĺz a teplo detských hviezd, nežnosť dobrých rúk a pokoj  
     všetkých ciest. 
     Stále mladý Boh cez veky čo má zem, v nich si nazval sám seba Láska. 
 
R: Objímaš nás spásou poblúdených do našich bied, dcéry, synov, čo si vniesol 
     Duchom Svätým do svojich brán zas späť. 
 
2. Každý svoj má čas a v ňom si skrýva svet priateľstvo a sny, úprimnosť a smiech. 
    Vložil si svoj čas do tejto ríše sŕdc, a Ty si v nej, Boh, živá Láska. 
 
3. Skúsme všetci dať ten kúsok vlastných síl, nech je lepší svet a my sme menej zlí. 
    Nech je Kristus v nás tak blízko ako brat, v Ňom sa dáva Boh, naša Láska. 
 
 

Božia láska je ako slnko 
 
R: Božia láska je ako slnko, všade svieti a hreje jej lúč. 
 
1. Príď pred jej jasné lúče, vezmi si z nej sám koľko chceš. 
2. Nájdeš v nej hojnosť darov, dá ti šťastie, len za ňou poď. 
3. Na tmavom nebi žiari v radosť premení každý žiaľ. 
4. Ona  ťa môže zmeniť, keď jej dovolíš ešte dnes. 
5. Môže sa s tebou stretnúť, z kríža prúdi aj tento deň. 
6. Odpovedz na jej bolesť a všade daj sa ňou viesť. 
 
 



Boh má ma rád 
 
1. Teší sa moje srdce, Boh má ma rád, zaplesal duch môj šťastím, Boh má ma rád, 
    spievam si, bratia, sestry, Boh má ma rád, len Boh má ma rád. 
2. Otvor mu svoje srdce, Boh má ťa rád, vyznaj mu svoje hriechy, Boh má ťa rád, 
    zajasaj s nami v šťastí, Boh má ťa rád, len Boh má ťa rád. 
 
3. Keď nevieš ešte o tom, Boh má ťa rád, daruj mu slabosť svoju, Boh má ťa rád, 
    nájdeš v Ňom šťastie pravé, Boh má ťa rád, len Boh má ťa rád. 
 
4. Tešia sa naše srdcia, Boh nás má rád, zaplesal duch náš v Pánu, Boh nás má rád, 
    spievajme všetci spolu, Boh nás má rád, len Boh nás má rád. 
 
5. Oznámte ľuďom, svetu, Boh ich má rád, zbavil ho celkom hriechu, Boh ich má rád, 
    daroval život, je tu, Boh ich má rád, len Boh ich má rád. 
 
 

Boh je Pán 
 
1. Vidíš len schmúrenú tvár, všade je bolesť a žiaľ. Pozri sa, pozri na nás aká to  
    radosť je v nás. Smútok zahoď a pridaj sa k nám, s Ježišom nikdy nie si tak sám. 
 
R: Boh je Pán, Boh je Pán, my sme jeho deti. Boh je Pán, Boh je Pán, radujme sa všetci. 
     /: Aha, aha, aha, jéé. :/ 
 
2. Máme liek na všetky problémy, uvidíš, že tvoj život sa zmení, celý deň sa usmievaj len, 
    veď predsa šťastným chceš byť. Radosť, úsmev vždy každému daj, na problémy viac 
    nespomínaj. 
 
3. Pozri sa, veď život je krásny, usmej sa a netvor prekážky, radosti je na svete dosť, 
    nemrač sa a nebuď smutný. Pri nás život nie je nudný, tak poď k nám, spolu s nami spievaj. 
 
 

Buďte ako deti 
 
R: Buďte ako deti, hovorí Pán. Buďte ako deti, hovorí všetkým nám. 
 
1. Prečo chcú byť deti veľké? Asi preto, že sú veľmi malé. 
    Prečo chcú byť deti dospelé? Asi preto, že sú veľmi mladé. 
    Chcú sa zahrať na takzvaných, na takzvaných dobrých ľudí. 
    Nevie, do čoho idú, nevedia, že ten svet nie je pre nich. 
 
2. Prečo chcú byť deti silné? Asi preto, že sú veľmi slabé. 
    Prečo chcú mať deti všetko? Asi preto, že vraj nič nemajú. 
    Chcú sa zahrať ... 
 
3. Tie deti majú viac, ako si môžu priať, môžeme im závidieť. 
    Detský úsmev, radosť na tvári dáva silu zabudnúť na všetky sváry. 
    Chcime sa zahrať na deti, na ozajstné dobré deti. 
    Zahoďme všetky starosti a masku dospelých do starých smetí. 



Božia láska je tak krásna 
 
1. Božia láska je tak krásna a toľkí pred ňou unikajú,  
      Božia láska je tak krásna, že nič nie je nad jej moc. 
 
R: /: Keby sme sa ponorili všetci do lásky Kristovej, bol by celkom inakší svet, 
     všetky naše bôle by sa dali ľahšie niesť. :/ 
 
2. Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval, 

že nám svojho Syna poslal a v Ňom nám spásu dal. 
3. Božia láska je tak krásna, už poznám cenu Golgoty, 

že Ježiš zomrel pre môj hriech a večný život zvíťazil. 
4. Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval, 

Matku Máriu že nám poslal, keď ho najväčší bôľ spaľoval. 
 
 

Bez Teba 
 
R: Prázdno je Bože, chýbaš nám, prázdny je priestor tu i tam,  
     prázdna je jeho veleba, bez Teba, Bože, bez Teba. 
 
1. Prázdno je slze vo víčku, prázdno je uhľom v ohníčku, 

prázdno je detstvu, starobe, prázdno je tráve na hrobe. 
Chýba do nej Tvoj tichý kríž a ľudská duša ako myš 
dieročku hľadá do chleba, tak je jej prázdno bez Teba. 

 
2. Kačička Božia, divoká, kto ti to strelil do boka, 

kto ťa to zronil z tej výšky? Spočítaj svoje detičky. 
Sedia na chladnom kameni, ako v zlom sne, či mámení 
a kalnú vodu píjajú a nevedia, čo hľadajú. 

 
3. Pomysli, Bože, pomysli, to nie Ty, my sme odišli, 
    ale my znova prídeme zo zeme k Tebe do zeme. 
    Veď ten, kto nežil na zemi, nečítal z tvojich znamení, 
    nemôže ani do neba bez Teba, Bože, bez Teba. 
 
R: Buď Bože, maj nás trochu rád, keby si nebol, buď inak, 
     vo vnútri vecí, okolo, všetko, čo je, by nebolo. 
 

 
Boh volá na teba 

 
R: Boh volá na teba: „Nepozeraj do neba! Nie som drak, ani vták, 
     ani tryskáč, ani mrak, veď ja som pri tebe, ja som vážne pri Tebe. 
 
1. Prichádzam s mamičkou, keď Ty ju máš rád, len sa musíš srdiečkom správne pozerať. 
    Prichádzam so sestričkou, keď Ty ju máš rád, len sa musíš srdiečkom správne pozerať. 
 
2. Prichádzam s oteckom, keď Ty ho máš rád, len sa musíš srdiečkom správne pozerať. 
    Prichádzam s bračekom, keď Ty ju máš rád, len sa musíš srdiečkom správne pozerať. 



Bohatý stal sa chudobným 
 
1. Prišiel k nám a mal všetko pre nás, mal náruč plnú kvetov, láskavých slov pre ľudí. 
    Prinášal nám lásky posolstvo a hoci všetko bolo jeho, všetko nám chcel dať. 
 
R: /: Bohatý stal sa chudobným, nemá nič, má len kríž a štyri kliny k nemu :/. 
 
2. Prišiel k nám a nič si nepriniesol, len plnú náruč lásky, lásku však nik nevidí. 
    Každý chcel, aby on bol ich kráľ a zákon jeho nikto nechcel, nikto ho neprijal. 
 
3. Vzali mu i to málo, čo mal a to, čo ponúkal nám, to vysmial výsmech ľudí. 
    Vzali mu česť i šaty, čo mal a jeho samého zavrhli, na kríž chcú ho dať. 
 
 

Bol si tam 
 
1. /: Bol si tam, keď bol umučený Pán :/. 
    Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili, bol si tam, keď bol umučený Pán. 
 
2. Bol si tam, keď bol odsúdený Pán... 
3. Bol si tam, keď na plecia kríž vzal Pán... 
4. Bol si tam, keď prvýkrát padol Pán... 
5. Bol si tam, keď sa s Matkou stretol Pán... 
6. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal... 
7. Bol si tam, keď si šatkou utrel tvár... 
8. Bol si tam, keď druhýkrát padol Pán... 
9. Bol si tam, keď ženy napomínal... 
10. Bol si tam, keď tretíkrát padol Pán... 
11. Bol si tam, keď mu vojak šaty vzal... 
12. Bol si tam, keď ho vojak pribíjal... 
13. Bol si tam, keď na kríži zomrel Pán... 
14. Bol si tam, že bol z kríža sňatý Pán... 
15. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán... 
16. Bol si tam, keď bol umučený Pán... 
 
 

Božia radosť 
 
1. /:Božia radosť jak rieka:/ Božia radosť napĺňa mi dušu. 
2. /:Božia láska jak rieka:/ ...    
3.  /:Boží pokoj jak rieka:/ ...  
4. /:Božia milosť jak rieka:/ ... 
 
 

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



Boh je záštita moja 
 

R: Boh je záštita moja – 3x,  s ním nemusím sa báť. 
 
1. Neviem, čo budúcnosť dá mi, či len biedu so strasťami,  
 marivá a sebaklamy, len Boh mi je záštitou.    R: 
 
2. Každý deň od precitnutia kríže väčšmi klesať nútia, 
 nikde nieto spočinutia, len Boh mi je záštitou.    R: 
 
3. Vôkol svet sa slepo ženie za preludom v klamnej cene, 
 nevnímajúc pohoršenie, len Boh mi je záštitou.    R: 
 
4. On ma chráni a miluje, on ma vidí a počuje. 
 On sa nado mnou zľutuje, len Boh mi je záštitou.    R: 
 
5. Boh nám poslal svojho Syna, Písmo nám to pripomína. 
 On, Baránok hriechy sníma, Ježiš mi je záštitou.    R: 
 
 

Boh nás tak miloval 
 
R: Boh nás tak miloval, že nám svojho Syna dal,  
 svojho Syna poslal k nám. 
 Boh nás tak miloval, že nám svojho Syna dal, aby nás vykúpil. 
1. Boh prišiel na Zem z neba, On obetoval seba,  
 neváhal svoj život za teba položiť.    R: 
2. Boh prišiel pre nás ľudí, nový život v nás budí,  
 dôveru a lásku ti dnes ponúka.    R: 
 
 
 
 


