
CH 
 
 
1. Clieb, ktorý sa premieňa 
2. Chcem, Pane, rásť pre Teba 
3. Chvíle najvzácnejšie 
4. Chcem vojsť do Pánových brán 
 
5. Chválim Ťa, Ježiš 
6. Chcem Ho chváliť 
7. Chváľme Boha 
 
8. Chlieb Ti a víno 
9. Chvíľa tajomná a svätá 
10. Chválim, chválim 
 
11. Chváľ duša moja Hospodina 
12. Chceme spievať pieseň novú 
13. Chválospev 
14. Chcem Ťa iba chváliť 
15. Chceme chváliť 
16. Chcem oslavovať 
17. Chváľ Pána, chváľ 
 
18. Chválim, Ťa chválim 
19. Choď vpred 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chlieb, ktorý sa premieňa 
 
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. 
 
R: Jak ten chlieb, čo stvoril 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 Tvojej láske jedinú rodinu. 
 
3. Na ramená svoje vezmi, dobrý Pane, tých čo s nami ísť už nedokážu. 
    A nech zjednotenia všetkých div sa stane, vrúcne prosme, vyslyš prosbu našu. 
 
 

Chcem Pane rásť pre Teba 
 
R: /: Chcem Pane rásť pre Teba :/, stále, vždy, všade žiť pre Teba. 
 
1. Ja Pane chcem Tebe svoje srdce celé dať, ja Pane chcem Tebe svoju dušu celú dať. 
 
2. Pane, chcem stále splniť, to čo Ti sľúbim, nechcem Ťa sklamať nikdy viac. 
 
3. Viem, že ma ľúbiš, viem, že ma máš rád, viem, že si zomrel, aby ja som žil. 
 
 

Chvíle najvzácnejšie 
 
1. /: Chvíle najvzácnejšie prežívam na kolenách. :/  
    Keď si kľaknem k modlitbám, Duch plní vnútra chrám. 
    Chvíle najvzácnejšie prežívam na kolenách. 
 
2. /: Silu opustiť hriech prijal som na kolenách. :/ 
    Keď si kľaknem k modlitbám, Duch plní vnútra chrám. 
    Silu opustiť hriech prijal som na kolenách. 
 
3. /: Pán ma Svätým Duchom naplnil na kolenách. :/ 
    Keď si kľaknem k modlitbám, Duch plní vnútra chrám. 
    Pán ma Svätým Duchom naplnil na kolenách. 
 
 

Chcem vojsť do Pánových brán 
 
Chcem vojsť do Pánových brán, srdce chcem mať plné chvál. 
Vstúpiť do Pánových siení s oslavou,  toto je deň, ktorý Pán 
pre mňa daroval, som šťastný, On mi šťastie daroval. 
 
CH: /: On pravé šťastie dal, som šťastný, plný chvál. 
D:       chcem tešiť sa, môj Pán mi šťastie dal. :/ 
 



Chválim Ťa, Ježiš 
 
CH: Chválim Ťa, Ježiš – 4x 
 
D+CH: /: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás :/. 
 
D: Pre tých, ktorí milujú,   CH: pre nás, 
D: pre tých, ktorý vzývajú meno Pána, tých, ktorí uveria,  CH: chválim Ťa, Ježiš, 
D: pre tých, ktorí   CH: chválim Ťa 
D+CH: chvália Tvoje meno, Pane 
 
Zb: /: Chválim Ťa, Ježiš :/. 
Zb.: Chválim Ťa, Ježiš – 20x 
 
CH: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani človeku na myseľ neprišlo, 
        čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.  
        Nám to však Boh zjavil skrze slovo Ducha. 
 
 

Chcem Ho chváliť 
 
1. Vždy, keď ráno zobúdzam sa, slniečko sa ku mne vkráda, vtáčkovia mi 
    oznamujú krásny deň. Svet okolo mňa sa zdá tak krásny, niet v ňom zla a biedy, 
    všetko mi to z lásky dal Otec. 
 
R: Chcem Ho chváliť, chcem Mu spievať pieseň ďakovnú za to, že mi stvoril more, 
     krásnu oblohu. Za to, že mi vtáčik spieva, že slniečko ma zobúdza, za to všetko 
     chcem Mu spievať pieseň ďakovnú. 
 
2. Je to dielo Majstra nášho, ktoré s nikým nezrovnáš ho, sám pozri, v ktorom sa 
    tají aj tvoj dych. A to všetko je dar pre mňa, ktorým Otec obdaril ma, chcem Mu 
    za to vrúcne ďakovať. 
 
 

Chváľme Boha 
 
1. Keď máme žiť vo svete, chváľme Boha, 
    všade, v každom momente, chváľme Boha. 
    Život nemá prázdnych dní, každá chvíľka vzácny dar, v každej spoznaj Božiu tvár. 
 
R: 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. 
 
3. Keď nadíde skúšky čas, chváľme Boha, 
    keď už všetko hnevá nás, chváľme Boha. 
    Keď nás tlačí veľa rád, berme aj to ako dar, ktorý nám pripravil Pán. 
 



Chlieb Ti a víno 
 
R: Chlieb Ti a víno prinášame, prijmi tie dary, prosíme. 
 
1. Mám prázdne ruky, Pane, že skutkom som ich nenaplnil. 
    Mám ťažké nohy, Pane, blížnemu som sa nepriblížil. 
 
2. Mám nemé ústa, Pane, veď súcit svoj som nevyslovil. 
    Mám choré oči, Pane, pred biednym som ich neotvoril. 
 
3. Mám v srdci bolesť, Pane, že som Ťa v blížnych neobjavil. 
    Mám veľkú túžbu, Pane, by´s láskou srdcia nám naplnil. 
 
 

Chvíľa tajomná a svätá 
 
1. Je tu tá chvíľa tajomná a svätá, počujem kroky, už prichádza. Ježiš zaklopal 
    na moje srdce, chcem Mu otvoriť, nech nie som sám, tešiť sa s Ním a rozprávať,  
    slúžiť Mu viac, chcieť Ho veľmi milovať. 
    Stratený raj chce vrátiť nám, krvou svoju lásku už dokázal. 
 
R: Je tu tá chvíľa tajomná a svätá, zo svojho srdca nedám Ho viac. 
    Daromne chcete vziať mi môj raj, Ježiš je môj, s Ním chcem žiť a umierať. 
 
2x celá pieseň 
Záver: /: S Ním chcem žiť a umierať :/. 
 
 

Chválim, chválim 
 
1.     Chválim, chválim, chválim Ťa 
CH:  svojou piesňou. 
        Chválim, chválim, chválim celý deň. 
 
R: /: Len môj Pán je hoden, hoden prijať pieseň chvál. :/ 
 
2.     Chválim, chválim, chválim Ťa 
CH:  svojím srdcom. 
        Chválim, chválim Ťa zo všetkých síl. 
 
3.     Chválim, chválim, dávam Ti 
CH:  život svoj. 
         Chválim, chválim meno Pánovo. 
 
4. = 3. sloha (spieva dievča) 
Dievčatá = R: 
Chlapci – 2. sloha (spolu D + CH) 
 
4. sloha = všetci spolu 
 



Chváľ duša moja Hospodina 
 
Chváľ duša moja Hospodina – 3x  Aleluja, aleluja ... 
/: Hospodina budem chváliť po celý svoj život (chváľ duša moja Hospodina), 
   svojmu Bohu spievať žalmy, kým budem žiť (chváľ duša moja Hospodina) :/. 
 
 

Chceme spievať pieseň novú 
 
Chceme spievať pieseň novú, ja nás vyzval Dávid – kráľ, 
krásnu pieseň Baránkovu, a tak každý Pána chváľ. 
Aleluja, aleluja – Ježiš zvíťazil. Aleluja, aleluja – On ma dnes spasil. 
Aleluja, aleluja – svoje srdce som mu dal. Aleluja, aleluja – Jemu spievam pieseň chvál. 
 
 

Chválospev 
 
Nech ten chrám zaplatí 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 :/, žije v nás. 
 
 

Chcem Ťa iba chváliť 
 
/:Chcem ťa iba chváliť, dvíhať svoje ruky, vravieť:  
„Milujem ťa, Pane môj:/ a tvoje sväté meno chválim. 
 a vyvyšujem tvoje meno – 3x sväté. 
 
 

Chceme chváliť 
 
Chceme chváliť Tvorcu všetkého, ó, mocný Boh tebe spievať. /:Sväté je tvoje meno.:/ 
Ty si svätý Boh, Otec, Syn a Duch. Kráľov Kráľ a pánov Pán /:sväté je:/ tvoje meno. 
 
 

Chcem oslavovať 
 
1, /:Chcem oslavovať svojho Pána, chcem mu spievať novú pieseň.:/ 
 /:Chcem ho chváliť, chcem mu spievať novú pieseň.:/ 
R: Haleluja – 6x 
 
 
 

Chváľ Pána, chváľ 
 
Chváľ Pána, chváľ, On je Boh, náš Boh všemohúci,  
chváľ Pána chváľ, On nás má všetkých rád. 
 
 



Chválim Ťa, chválim 
 
1. Chválim (chválim), Ťa chválim (Ťa chválim). Zb.: Ty si môj Pán, Ty si môj Pán verný. 
 
R: /: Tvoje meno vzývam:/, /: k Tebe ruky zdvíham :/, Zb: Tebe chválu vzdám, môj Pán. 
     /: V Tvoju lásku verím :/, /: v Tebe budem smelý :/, Zb.: Ty ma zdvíhaš, Ježiš Kráľ. 
 
2. Slávim (slávim), ťa slávim (ťa slávim). Zb.: Ty si môj Kráľ, Ty si môj Kráľ dobrý. 
 
 

Choď vpred 
 

1. Sme jeho deti pre obeť na kríži, obmyl nás krvou svojou. 
2. Zvaní byť svätí a svetlom národov, mocou Ducha, Jeho láskou. 
 
R: Choď vpred v mene tom a hlásaj: On je Kráľ! Teraz je čas pre cirkev Jeho vstať, 
     Hlásať kto je Ježiš: Spasiteľ, Záchranca, Pán! 
 
2. Množstvo je duší, čo potkýna sa v tme. Prečo spíme vo svetle? 
    Ježiš prikázať činiť učeníkov, to je náš cieľ, to je náš boj! 
 
3. Počuješ vanutie Svätého Ducha, koniec vekov je blízko. 
    Mocnosti zeme i neba sa hýbu, Ježiš, náš Pán príde skoro! 
R: 
Záver: Ježiš je Pán, Ježiš je Pán, Ježiš je Pán. 


