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Orchester 
 
1. Hlas huslí tak zuní, až jasajú struny, hlas huslí tak zuní, je slávny náš Boh. 
 
2. Malá trúbka, tá zvučí, kým božiu slávu sa piesňou hlásať nenaučí, 
    malá trúbka, tá zvučí a hlása slávny a dobrý je náš Boh. 
 
3. Aj klarinet, aj klarinet chce piesňou na oslavu božiu znieť, 
    aj klarinet, aj klarinet chce na oslavu božiu znieť. 
 
4. Znie lesný roh, je slávny Boh, znie lesný roh, je slávny Boh. 
 
5. Aj tympany chvália Ho radostným zvukom – bum bum bum bum, 
    je slávny náš Boh. 
 
 
 

Opäť pri dverách 
 
1. Dnes mám čas krátky, čakám, či sa vráti môj Boh, k Nemu volám, tak príď, 
    príď môj Pán. Túžim byť opäť zas s Ním, keď klope, chcem stáť vtedy pri dverách. 
    Dnes Boh k tebe volá, tak príď, príď znova, choď s Ním, nemusíš sa báť. 
    Dnes ku mne voláš, Ježiš, na moje dvere hľadíš, prosím Ťa, rýchlo vstúp. 
 
R1: Chcem dnes, aby si tu pri mne bol, aby Tvoje kroky viedli k nám. 
       Chcem dnes, aby si Ty jediný v mojom srdci bol vždy Pán. 
       Chcem vždy stáť navždy v Tebe slobodný, iba Tebe spievať piesne chvál. 
       Len Ty si ma vtedy zachránil, keď som ležal na dne plný rán. 
 
R2: Ježiš je Pán, celý vesmír chválu vzdá, Ježiš je Pán, nech mu znejú piesne chvál. 
       Ježiš je Pán, Jeho menu chvála znie, Ježiš je Pán, dnes ti dáva spasenie. 
 
 

Ovečkou že Pána som 
 
1. Ovečkou že Pána som, radujem sa dňom, nocou.  
    Dobrým Pastierom je mne, vždy ma vodí bezpečne. 
 
R: Akú veľkú radosť mám! Pastier môj je Ježiš, Pán! On ma verne povedie,  
     v svoju ríšu uvedie. Životom Mu vďaku vzdám; v Ňom ja svoje blaho mám. 
     Akú veľkú radosť mám! Ó, je ... 
 
2. Keď ma vodí, uchodím šťastne všetkým veciam zlým. 
    Ku potoku živému vodí, upokojí, stíši smäd. 
 
 

Odpusť 
 
Odpusť mi, Bože, v zranenom človeku, odpusťte mi všetci vy. 
Ľutujem za všetko, je to moja vina.  -  3x 



Ó, náš Pán 
 
1. Ó, náš Pán sa z lásky dal nám, keď kríž On, Kráľ, vzal z lásky za nás. 
 
2. Ó, náš Pán sa z lásky dáva, keď k nám na oltár zas schádza dnes sám. 
 
3. Od nás Ty sám chlieb, víno prijmi, všetkých tiež nás (prosíme) skromne spolu s nimi. 
 
 

On je verný 
 
/: On je verný, On je verný :/. 
 
1. Sólo:  Daniel v jame levovej,         Zbor:  On je verný. 
    Sólo:  Púť do zeme zasľúbenej,      Zbor:  On je verný. 
    Sólo:  Keď padli múry Jericha,      Zbor:   On je verný. 
    Sólo:  Pastierik kráľom sa stal,       Zbor:  On je verný. 
 
R: Alt + bas:            Spievam o Jeho mocných rukách, 
     Soprán + tenor:   Spievam o Božej moci, 
     Všetci:                 lebo môj Pán vždy svoj sľub dodrží, ó, môj Pán je verný. 
 
2. Sólo:  V Betleheme narodil sa,  Zbor:  On je verný. 
    Sólo:  Porazil smrť a zmŕtvych vstal, Zbor:  On je verný. 
    Sólo:  Je so mnou kdekoľvek som,           Zbor:  On je verný. 
    Sólo:  Z moci hriechu ma vytrhol,     Zbor:  On je verný. 
 
R: 
     /: On je verný, On je verný :/. 
R: 
 
    /: On je verný, On je verný :/. 
 
 

Otče môj 
 
R: /: Otče môj pri mne stoj :/ Otče náš, poznáš nás, amen. 
 
1. Keď chce môj jazyk hovoriť, čo sa nesluší. 
2. Keď chce moja ruka zobrať, čo jej nepatrí. 
3. Keď chce moje oko vidieť, čo sa nesluší. 
4. Keď chce moja noha vojsť, kde sa nesmie ísť. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ovocím lásky 
 
1. Ovocím lásky pravej, ozajstnej rod ľudský nezásobí nás. 
    Hoci kvet lásky často rozkvitne, skoro ho spáli hriechu mráz. 
 
R: Správu radostnú mám: Pán Boh láska je sám, lásku prijímam v Ňom, 
    vo mne rastie jej strom. Láska prináša plod, Svätý Duch sýti knôt.  
    Život plný je krás, Ježiš miluje nás. 
 
2. Peter chcel umrieť, aby milovať, na tvári Majster úsmev má:  
    „Iba tak prijmeš, Peter, lásky dar, ak umrie láska bezodná.“ 
 
3. Pán Ježiš trpel, slávne zmŕtvychvstal, syn viery denne žije s Ním. 
    Láska je Duchom v srdci rozliata, lebo sme novým stvorením. 
 
 

On je kráľov Kráľ 
 

R: On je kráľov Kráľ, On je pánov Pán. Čo má zmysle, s Ním sa končí, s ním sa začína. 
 
1. Ten, kto je hriešny, smie mu veriť, On je veľký Kráľ 
    a rozhodnúť či s Ním chce prežiť, On je veľký Kráľ. 
 
2. On musel za nás svoj život dať, On je veľký Kráľ 
    a nášho Boha dal nám poznať, On je veľký Kráľ. 
 
3. Ja slávim Boha, Syna Jeho, On je veľký Kráľ, 
    Krista Pána vzkrieseného, On je veľký Kráľ. 
 
 

Ošúchaná láska 
 
1. Povedzte mi ľudia dobrí, prečo je to tak už na svete? 
    Že sa láska ošúchala, tá, čo bola v rozkvete. 
2. Kdeže sú tie časy krásne, keď ruka ruku držala? 
    Či snáď sú už zabudnuté vrúcne bozky, objatia? 
 
R: /: Ó, daj mi nádej, novú nádej, že sa vráti práva láska, 
        nech mám síl, by som mohol viacej lásky mať :/ a darovať. 
 
3. Dom chutí príliš cudzo, povinností príliš mnoho. 
    Niet si už čo povedať, smie sa iba vyčitať. 
4. Kto pozbiera zrnká lásky? Na zem sa rozsypali. 
    Kto vysloví prvý slová: „Odpusť, odpusť mi!“ 
 
 
 
 
 
 



On je náš Spasiteľ 
 
On je náš Spasiteľ, slávny a mocný náš Pán, chcem Ho sláviť, 
v nebesiach vzdávajú anjeli slávu mu – svätý, svätý Pán. 
On je náš Boh, my chválu mu chceme vzdávať,  
nebo a zem svoje kolená musia skláňať. 
On je náš Spasiteľ, slávny a mocný náš Pán. 
 
 

o. Krištofovi 
 
1. Bolo raz jedno chlapča v Poľsku narodené, volali ho Krištof, veľmi chutné, malé. 
    Vtedy ešte netušilo, čo ho čaká ďalej, behalo si po záhrade, po veľkej, krásnej. 
 
R: Svätý Krištof, oroduje za nás, opatruj nášho otca Krištofa v každý čas. 
    Svätý Krištof, oroduj za nás, zaveď ho k Pánovi, keď príde čas. 
 
2. Keď z malého chlapca mladý muž vyrástol, odísť do kláštora k Pavlínom sa rozhodol. 
    Mordoval sa, učil sa, nejedol a nepil, musel predsa splniť to, čo si zaumienil. 
3. Až nastal ten vytúčený deň, keď pred biskupom skláňa svoju hlavu na zem 
    a vypĺňa to, čo veľmi chcel: Bohu celý sa dať, Jeho kňazom sa stať. 
 
4. Raz si ho predstavený dal zavolať a povedal mu, že pôjde evanjelizovať. 
    Pôjdeš pekne do susedného Slovenska milým východniarom hlásať Krista Ježiša. 
5. Tak ste tu medzi nami, máme vás radi, že nás všetkých prenášate cez búrlivé vody, 
    tak ste tu medzi nami, ste jedným z nás, máme vás radi a vieme, že aj vy nás. 
 
 

Ó, Pane, nežnosťou 
 
Ó, Pane, nežnosťou (svojou) roztavil si tvrdosť, vzdor, 
keď dal si mi lásky dar (ten vzácny dar). 
Ó, Pane, nádherný, srdce si mi premenil, keď dal si mi lásky dar (mne dal si lásky dar). 
Dar milosti prijal som (ja prijal som Tvoj dar), už láska je víťazom. 
 
 

Otče, Ťa chválim 
 
1. Otče, Ťa chválim a vzývam Tvoje meno, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán. 
    Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán. 
 
2. Ježiš, Ťa chválim... 
3. Duchu, Ťa chválim... 
 
 

Otvorte brány 
 
Otvorte brány dokorán, otvorte brány dokorán 
/: prichádza Kráľ, prichádza Kráľ, prichádza, prichádza Pán :/. 



Obeta lásky 
 
1. Túžim priniesť na oltár život, čo v sebe mám, Tvojou láskou zlomený chcem Ťa 
    chváliť, môj Pán. Chcem Ti vydať práve dnes každú časť života, viem, že prijmeš 
    každý dar zlomeného srdca. 
 
R: Povedz, čo Ti smiem dať, čo priniesť Ti smiem, si môj láskavý Kráľ, ja len miznúci 
     tieň. Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež, aj keď nehodný som, chcem Ti 
     niečo priniesť. Možno len tichý plač, len bolesť, čo mám, svoju hĺbku srdca Ti dám. 
     môj láskavý Pán. 
 
2. Kvôli Tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám, život svoj si za môj dal, bol to 
    víťazný plán. Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj, otvoriť si bránu nebies, 
    dnes som iba Tvoj. 
 
 

Ovečka 
 
1. Blúdila ovečka, blúdila lesom, Pastier ju zavolal láskavým hlasom, 
    ovečka malá vráť sa späť, vráť, ja som tvoj pastier, budem ťa pásť. 
 
2. Po pastvách voňavých, potôčkoch čistých, po lúkach zelených, po cestách istých 
   vedie ju Pán Ježiš, ten dobrý Pastier, ktorý svoj život dal, aby ju našiel. 
 
 

Obeta 
 
1. My nesiem Ti dary skromné a srdcia naše pokorné. 
    Prosby Ti dnes prednášame, o malú nádej prosíme. 
 
R: Kde chlieb sa v sväté telo mení, kde miesto vína krv pramení, 
     tam nenávisť v lásku sa premení, tam šťastie v duši pramení. 
 
2. Tak prijmi túto obetu, Pane, s vrúcnym srdcom prosíme. 
    Tak ukáž nám tú správnu cestu, veď my za Tebou pôjdeme. 
 
 

On chodil v prachu ciest 
 
1. On chodil v prachu ciest, v páľave všedných dní, učil ľud milovať a odpúšťať. 
    Jedol i s colníkmi, nehľadel, kto je vrah, skláňal sa láskavo k užialeným. 
 
R: Majster môj, predo mnou cesta je a po nej chcem ísť ako Ty. 
     Majster môj, vôkol sú ľudia, ktorých milovať mám ako Ty. 
     Majster môj, ťažko je cudziu ťarchu vziať na plecia ako Ty. 
     Majster môj, to všetko dokážem, keď budeš stále so mnou Ty. 
 
2. On prijal vdovin groš, vonný dar Márie, vedel On milovať a odpúšťať. 
    V noci sa Nikodém od Neho dozvedel o ceste večnosti a života. 
 



Ó, mladí ľudia 
 
R: Ó, mladí ľudia na celom svete, spojme sa, nech sme veľkou silou, 
     či si odvážny a či si slabý, spolu budeme mocní. 
 
S:   Svet čistý ako úprimné srdce 
Zb: to chceme, áno, to chceme 
S:   bez násilia a pokrytectva, namyslenosti a nespravodlivosti. 
 
S:   Svet čistý ako úprimné srdce 
Zb: to chceme, áno, to chceme 
S:   žiť v láske a pravdivosti, miernosti a ohľaduplnosti. 
 
 

Od svojho zrodenia 
 
Od svojho zrodenia nevedia o sebe kráčajú ku sebe ona a on. 
Život už dozrieva, pohľady nesmelé, v ovzduší nádeje je lásky tón. 
Láska je studňa, ktorá vždy dáva, cesta odo mňa smerom k iným. 
Je trpezlivá, nedotieravá, je nekonečne živý vavrín. 
 
R: My chceme milovať takouto láskou, chceme si zachovať bázu vernosti. 
    My chceme milovať takouto láskou, chceme byť oázou čistej radosti. 
 
 

On a ona 
 
1. On a ona sa spájajú v láske. On a ona sa spájajú v Ňom. 
    V Ježišovi, vo svojom priateľovi, v Bohu, vo svojom Stvoriteľovi. Áá... 
 
R: Veď On má všetkých rád, On má tiež vás rád. Nikdy vás neopustí, ani v trápeniach, 
     ani v súženiach, len buďte s Ním, len buďte s Ním. 
 
2. Ty buď ako Ježiš a ty zas ako Cirkev. Ježiš, ktorý miluje a Cirkev, ktorá ľúbi 
    láskou nekonečnou, láskou pravou, láskou trpezlivou, nie dotieravou. Áá.. 


