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Láska je v nás 
 
1. Lúky, stromy kvitnú a vonku spieva háj, nové rána svitnú a v tých ránach raj. 

Motýľ sadá na kvet a vonku spieva háj, láskou ľuďom zasvieť a myseľ čistú maj. 
 
R: Láska je v nás, život je krásny. 4x 
 
2. K cieľu kráčaj smelo, nes svoj malý kríž, lásku čítaj z kvetov a srdce zdvihni výľ. 

Nové rána svitnú a v tých ránach raj, láskou ľuďom zasvieť a myseľ čistú maj. R 3x 
 
3. Keď lásku čítaš z kvetov a myseľ čistú máš, nes svoj malý kríž a srdce zdvihni výš. 

Nové rána svitnú a v tých ránach raj, láskou ľuďom zasvieť a myseľ čistú maj. 
 
R: Láska je v nás, život je krásny. 3x 
     Láska je v nás. 
     Láska je v nás, život je krásny. 4x 
 
 

Len Tvoja láska 
 
R: /: Len Tvoja láska odvahu vždy dáva, spája v nás diaľky, dáva túžbu rásť. :/ 
 
1. Rásť chceme, daj nám srdce plné lásky, rásť chceme, daj nám vieru, že si v nás. 
 
2. Keď víchor rúca, Ty nás učíš vstávať, keď tma v nás vládne, Ty nás učíš ísť. 
 
3. Odvahu daj nám premôcť vládu smrti, odvahu daj nám s Tebou pevne stáť. 
 
 

Láska Kristova 
 
R: Láska Kristova je tak nádherná, láska Kristova je tak nádherná, 
     láska Kristova je tak nádherná, láska nádherná. 
 
1. Vysoká je, že ju neprejdeš, hlboká je, dno jej nenájdeš, 

široká, že z nej neunikneš, láska nádherná. 
 
 

Láska, pokoj dobrota 
 
1. Láska k Bohu a ľuďom je ako svätá vášeň. V láske nájdeme liek proti samote. 

/: Neboj sa, láska je v každom z nás, stačí ju len nájsť a rozdávať. :/ 
 
R:  Pokoj plynie z vedomia, že Duch Svätý nás vedie tou cestou nádeje,  
      kde náš večný cieľ je. Láska, pokoj, dobrota sú jeho plamene, 
      ktoré v nás ožijú, stačí len prosiť a chcieť. 
 
2. Dobrota je silná, rozumná a činná, dobrota, ktorá nečaká na odplatu. 

/: Dobrota, ktorá nečaká na odmenu, nedá sa znechutiť ani nevďakom. :/ 
 



Lásky málo je v nás 
 
1. Nezmyslom pre jedných, bláznovstvom pre iných často stal sa Ježišom kríž. 

Jeho tvár je smutná, oči sĺz plné má, lebo ja sa tou cestou obávam ísť. 
 
R:  Za nás hriešnych šiel Pán, by svoj život dal, cestu útrap znášal kvôli nám, 
      lásky málo je v nás, no Pán nás má rád, obeť lásky na kríži je pribitá. 
 
2. Akým som človekom, viem iba začínať, stále padám do tých istých chýb. 

Dôvera slabá je, povrchnosť sužuje, aj takého ma Ty však máš rád. 
3. O pravde nevravím, Tvojej lásky sa bojím a nedôverujem Tvojmu slovu. 

Kresťanom sa nazývam, no ešte niesom ním, preto prosím: "Odpusť mi". 
 
4. Životom chcel som ísť sám, bez Teba sa to nedá, nemám už síl a tak Ťa prosím: 

"Daj, nech som ochotný vziať na seba ten svoj kríž, ktorý určíš mi z lásky Ty sám. 
 
Záver: Ježiš s krížom šiel sám tam na miesto rán, aby spásu dal všetkým nám. 
 
 

Len milosťou 
 
Len milosťou môžme vstúpiť, len pre milosť smieme stáť, nemôžme si to zaslúžiť, 
je to pre krv baránka. Pred Tvoju tvár stále zveš nás, Ty vojsť voláš nás, pred Tvoju 
Tvár pozývaš náš a preto tu smieme stáť, preto tu smieme stáť. 
 
/: Pane keď odkryješ hriech, kto obstojí, vďaka, že krvou baránka sme očistení. :/ 
 
 

Len jediný Ježiš 
 
1. Kto lásku môže dávať jediný, kto s tebou cíti, odpúšťa viny. 
 
R. /: Len jediný Ježiš, len jediný On :/. 
 
2. Nevidia iní, nevidia mnohí srdce, čo trápi, srdce, čo bolí. 
3. Nechápu iní, nemajú síl chcieť, nevládzu strážiť, milovať a bdieť. 
4. Nech zaznie pieseň zvučná, oslavná na meno Ježiš, spása jediná. 
5. Kto lásku môže dávať jediný, kto s tebou cíti, odpúšťa viny. 
 
 

Láska je Boží dar 
 
1. Láska je Boží dar, dych svieži, kvet prekrásneho plameňa. 

Ja keď na polia ticho sneží, duša je láskou zmámená. 
R:  V snoch čistých čistá radosť leží, sen čistý šťastie znamená. 
      /: to lásku Vašu žehná Ježiš :/. 
 
2. Za dušou duša mladá beží, prečistou láskou ranená. 

Láska je Boží dar, dych svieži, kvet prekrásneho plameňa. 
 



Len ty a ja 
 
1. Spievam Ti pieseň, ó, Boží Baránok,  
      že chcem byť len Tvoj a všetko Ti dať, len Tebe dať. 
 Že Ťa mám rád, Teba chcem navždy milovať, všetkým Ťa rozdávať. 
 Že Ťa mám rád, Ty môj Pán, lásky Kráľ. 
 
R:  Len ty a ja vieme chápať lásku, ktorou Boh je sám, 
      ten dar, ktorý dal si sám Kráľ, aby si vieru rozdával. 
 
2. Ak sa ti zdá, že si stačíš sám, môžeš padnúť a nemusíš už vstať, nemusíš už vstať. 

Pán ťa dvíha, keď padáš pod krížom ťarchy a bied. 
Má ťa vždy rád, len Mu ver, On je Láska. 

 
 

Láska 
 
R:  Láska, čo na teba v nebi čaká, ako med, ako med je sladká. 
      Láska, čo na teba v nebi čaká, ako med, ako med je sladšia. 
 
1. Náš Pán ti ju dáva, ju ti dáva, už aj na Zemi. 

Zaznejte piesne a chvály, chvály, na Jeho sväté meno. 
Stále s nami, vždy slávny, slávy, bráni nás smelo. 

 
2. Náš Pán ti dáva, seba dáva, už aj na Zemi. 

A preto sláva, sláva, sláva nášmu Pánovi. 
On je tá láska, tá láska, láska, čo ťa v nebi čaká. 
Láska, láska, láska jak med je sladká. 

 
 

Letí, letí naša pieseň 
 
1. Letí, letí naša pieseň, letí šírim svetom, pozdravuje Pomocnicu všetkých nás 

kresťanov. Nech to vedia všetci ľudia, že ju máme radi, /: sme s ňou šťastní, 
držíme s Ňou, vždycky nám poradí :/. 

 
2. Tak sa volá Pomocnica, lebo vždy je s nami, pomáha nám v škole, doma, 

my ju máme radi. Keď sa hráme, keď spievame, keď sa modlievame, 
/: Na jej tvári úsmev žiari, vždy je medzi nami :/. 

 
Coda: /: Dobrá naša Mama v nebi, Pomocnica kresťanov,  
              k Tebe idú Tvoje deti, buď nám stálo ochranou :/. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Láska, ktorá nesie tvoj kríž 

 
R: Kto nájde lásku, ten vie, čo má a čo nie, kým mám lásku, stále verím. 
     Kto nájde lásku, ten vie, že stále v ňom tlie láska, ktorá nesie tvoj kríž. 
 
Nič nie je viac, než býva s láskou, nič nie je viac, než to čo ti dá. 
Nič nie je viac, než poznanie bláznov, len s láskou môžme vždy rásť. R: 
 
Niekto vraví: „Kto ľúbi, všetko spraví.“ Keď ťa skúša život viac, než má, 
Keď sa cítiš horšie ako iní, máš stále nádej rásť. 
 
D: Veď Boh je láska, ktorá ťa lieči, je dar čo patrí každému z nás. 
CH: Len s láskou môžeš byť navždy niečí, len s ňou vážne dá sa rásť. 
 
R: ... /: láska, ktorá nesie tvoj kríž :/. (tvoj kríž). 
 
 

Len s láskou 
 

1. Keď trpíš a to, čo veľmi bolí, sa vypovedať nedá, aj rozum nemo stojí, 
    až vtedy, tak troška vtedy spoznáš, čo Ježiš dostal od nás a čo dal na oltár. 
 
R: Len s láskou, len s veľkou láskou je možné niesť tento kríž. 
     Svet nikdy nedokáže chápať cenu lásky obetovanej. 
 
2. Je dobré ak prikázania poznáš, ak o dobro sa snažíš a všetkého sa vzdáš. 
    To všetko sa vo večnosti cení, no viac než všetko iné je bolesť prežitá. 
 
 
 

Láska je v nás 
 
R: Láska je v nás, v každom prebýva, tam v hĺbke skvie sa ako vzácny drahokam. 
     Láska je v nás, aj ty ju, priateľu, máš, tak otvor svoje srdce, nech zažiari všetkým nám. 
 
1. Tak prečo kráčaš tou ulicou sklamania, vždy hľadáš neustále tie nové poznania. 
    Ten drahokam si zalial novým bahnom vábenia a znovu hľadáš lásku a cítiš sa tak sám. 
 
2. A opäť si spoznal ďalšie nové sklamanie a znovu si smutný, v tvojom srdci prázdno je. 
   Stále ťa trápi tvoje vlastné svedomie, ktoré ti šepká, tam pod bahnom láska je. 
 
3. Priateľu, tak povedz, kto mi pomôže nájsť cestu, ktorú hľadám, sám ju nenájdem. 
    Viac už nemám síl ísť cestou blúdenia, tak priveď ma k nej, k láske, ktorá vylieči ma. 
 
4. V tom tichu a sám ten pokoj nachádzaš, v tej chvíli si šťastný, z hĺbky prichádza. 
    Vlieva ži radosť do srdca sklamaní, úsmev a slzy sú tvojím poznaním. 
 
 
 



Láska je trpezlivá 
 

R: Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, láska nezávidí. 
     Láska sa nevypína, láska sa nenadúva, láska nezávidí. 
 
1. Teraz vravím, veľa toho viem, len či takú lásku aj žijem.  
    Nestačí len slová rozdávať, lásku musíš žitím dokázať. 
 
2. Na svete je veľa takých zmien, o láske slov veľa počujem. 
    Nestačí len slová rozdávať, lásku musíš žitím dokázať. 


