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Si môj Pán 
 
1. Si môj Pán, Ježiš Kráľ, každý deň sa zhováram s Tebou rád. 
    /: Ty si stvoril stroj aj kvet, slniečko a celý svet, vysadil si aj náš sa, mám Ťa rád. :/ 
 
2. Si môj Pán, Ježiš Kráľ, každý deň sa zhováram s Tebou rád. 
    /: Ty si nebu hviezdy dal, každý hriech si zo mňa sňal, odpustil si toľkokrát, mám Ťa rád. :/ 
 
3. Si môj Pán, Ježiš Kráľ, každý deň sa zhováram s Tebou rád. 
    /: Ty si vtákom piesne dal, aby som sa radoval, si môj verný kamarát, mám Ťa rád. :/ 
 
 

Seje ich 
 
1. Teraz zasejem zrno nádeje a musím bežať cez celý svet. 
    Nejedno padne do plodnej zeme. Tak treba vstať a už je čas siať! 
 
R: Seje ich, seje ich, seje ich, seje ich. 
 
2. Niektoré zrná padnú na skaly, niektoré ešte vyďobe vták. 
    Nesiem zrná milosti a viery. Tak treba vstať a už je čas siať! 
    A – e, a – e, a – o zrno vydá plod. Tridsať, šesťdesiat a ešte iných sto. 
 
3. Teraz zasejem zrno nádeje a musím bežať cez celý svet. 
    Nejedno padne do plodnej zeme. Tak treba vstať a už je čas siať! 
 
 

Sme deti svetla 
 
R: Sme deti svetla, sme deti svetla, Pán Boh nás má všetkých rád. 
    Sme deti svetla, sme deti svetla, ponáhľaj sa kamarát. 
 
1. Ponáhľaj sa rýchlo k nám, čakáme ťa stále tam, 
    čakáme ťa v kostole, každý z nás tam stále je. 
 
2. Sme deti svetla, kráčame vpred a priberáme všetkých k nám, 
    kto chce, ten príde, viac neodíde, zostane vždy s nami rád. 
 
3. A všetci spolu kráčame k svetlu, ktorým je náš Ježiš sám, 
    naňho vždy dáme, radi ho máme, pred každým zlom On chráni nás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spievaj Pánu 

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

Si dievča správne 
 
1. Sólo: Si dievča správne, čo kameň v hrudi úsmevom vždy v slzu premení, 
    Zb: Ó, Mária. 
    Sólo: Ty Matkou si, čo z detí ľudí naučiť chce žiť aj posledné, 
    Zb: Ó, Mária. 
    Sólo: Keď zas v kúte plačem sám, sklamaný keď vravím, že to vzdám, Ty ma nájdeš Mária. 
    Zb: Ty pochopíš ma, Mária. 
 
R: Sólo: Si dievča správne i Matkou našou, slabým silou, si biednym útechou, ó Mária. 
     Zb: Mária, Mária si biednym útechou, ó Mária. 
     Spolu: Nik, čo Teba Mama volá, nemusí sa strachu nikdy báť, ó Mária. 
 
2. Sólo: Keď sa smejem, táram snáď, zdá sa mi, že každý má ma rád, aj Ty máš radosť Mária. 
    Zb: Aj Ty mi fandíš, Mária. 
 
3. Sólo: Priateľa mám, chcel by rád mať vždy svoju mamu, mať ju rád. Si Matkou všetkých  
              Mária. 
    Zb: Si naša Matka, Mária. 
 
 

Srdce pre všetkých 
 
 
1. Najväčšou prekážkou lásky je hriech, všetky rozbroje, sú tam všetky naše nepokoje. 
    Len Mária sa diablovi nikdy nepoddala, preto ju Pán dal za Matku pre všetkých. 
 
R: Nasledujme ju v boji proti hriechu a budeme sa všetci milovať. 
     Nasledujme ju v boji proti hriechu a budeme mať /: srdce pre všetkých :/. 
 
2. My by sme tiež mohli všetci v pokoji žiť, keby sme dokázali diablovi čeliť. 
    Zdá sa nám to nemožné, poznáme, akí sme, tušíme však, odkiaľ nám Boh pomoc ponúka. 
 
R: Nasledujme ju ... 
 
    S Máriou srdce pre všetkých. 
 
 
 
 



Svetu si Kráľovná 
 
1.  Svetu si Kráľovná, Matkou Cirkvi zas,     
     milovaná ľuďmi zeme, vranovskými deťmi tiež. 
 
2.  Však prebývaš s nami tristo rokov už,      
     tak hovorí ocko starý a obidve mamy tiež. 
 
3.  Obraz tvoj jak oblok, pri ňom stojíš Ty     
     a pozývaš nás do neba, verných návštevníkov tvých. 
 
4.  Od obrazu Tvojho vo Vranove tu        
     púť do neba začnem dneska, živú vidieť Ťa chcem tam. 
 
5.  Kríž môj na nej s Kristom budem denne niesť,    
     tíško sa pomodlím k Tebe, by mi neubudlo síl. 
 
6.  Chlieb života večný, čo nám Kristus dal,    
     bude mi zárukou iste, že do neba vezmú ma. 
 
7.  V nebi, Matka moja, vidieť budem Ťa,      
     z vranovského však obrazu pozerala si na mňa. 
 
 

Svet bez bariér 
 
R: Radosť a nádej dáva nám nový vzlet, napriek problémom stále kráčame vpred, 
     Zjednotený svet žiari, tu uprostred nás je ideálom čo pretvára náš svet, 
     ideálom, ktorý mení svet. 
 
1. Vidím, že svet vôkol nás novým smerom sa dáva. Padajú múra, bariéry, 

zasa jaro nastáva a prichádza nový život k nám. 
Ľuďom žiari zas úsmev z tvárí. 

 
2. Pieseň o pravde a láske svetom sa šíri, snaha pomáhať druhému rúca bariéry, 

spoločnú reč nachádzame zas. 
Ľuďom žiari zas úsmev z tvárí. 

 
 

S láskou Kristovou 
 
R: S láskou, s láskou Kristovou chceme niesť radostnú a slávnu zvesť. 
 
1. Boh sa človekom stal, svojho Syna nám dal, k hriešnym nám prišiel Pán. 

Z tŕnia korunu mal, hriech náš na seba vzal, zmŕtvych vstal náš Ježiš Kráľ. 
 
2. Počuj, volá ťa Pán, dnes sa rozhodni sám, môžeš byť slobodný, 

z hriechu očistí ťa, Duchom naplní ťa, môže mať život nový. 
 



Som pravá cesta 
 
1. Som pravá cesta, pravda i život a vraviac ľuďom, pre Vás som žil, 
    že v pote tváre na kríži zomrel a žijem ďalej, by každý žil. 
 
R: Ježiš si tu medzi nami, blízko tuná jeden krok, tu na oltári v eucharistii, 
    Poznáva Ťa len môj viery zrak. 
 
2. Prichádzaj ku mne, ja ti dám silu, príď ku mne ty, čo už nevieš žiť, 
    ja ti dám silu, svetlo života, dám svoje dlane na kríž pribiť. 
 
3. Som studňa lásky, som čistá radosť, som priateľ všetkých, ja som len tvoj, 
    som milosť duší, ohnisko viery, som Synom Božím, ja som len tvoj. 
 
 

Slnko Kristovej lásky 
 
Slnko Kristovej lásky nech ožiari nás. Oheň Svätého Ducha nech zapáli nás. 
Nech netlejeme len a nezhasína deň, v ktorom ľudstvo Jeho milosť oslavovať má. 
 
 

Spievame Ti, Pane 
 
Spievame Ti pane pieseň, haleluja, haleluja, haleluja. 
Nech odíde všetka tieseň, haleluja, haleluja, haleluja. 
 
 

S radosťou 
 
1. Bežíme za Pánom Ježišom s radosťou, stále s radosťou. 
    Pokoj, radosť nájdeme v Ňom, s radosťou, bežíme s radosťou. 
 
R: On nás tak miloval, že za všetkých ľudí život dal,  
     s Ním my životom kráčame, s radosťou, stále s radosťou. 
 
2. Problémy, aké s Ním riešime s radosťou, stále s radosťou, 
    Jemu, priateľovi veríme, s radosťou, veríme s radosťou.  R: 
 
3. Keď Ho máme, môžme iným dať, s radosťou, stále s radosťou 
    Ježiša, ktorý má nás rád, s radosťou, dávame s radosťou.   R: 
 
Záver:  /: S radosťou, stále s radosťou :/  -  4x 
 
 
 
 
 
 
 
 



Som váš Boh 
 
1. Koľko zla a koľko dobra v tomto svete je. Sú v ňom slzy, bláznovstvá, no aj kus nádeje. 
    Stačí chcieť a zloba tá dobrom prevážiť sa dá, avšak nestále je srdce človeka. 
 
2. Tento zbiera, ten sa ženie len za vidinou, zabúda na moje slová: „Nechaj, poď za mnou!“ 
    Žena slzy v očiach má, na svoj kríž si narieka, avšak svojich plánov, tých sa nezrieka. 
 
R: Som váš Boh, vidím vás, chcem vám pomôcť, chcem vás nájsť. Koľkým z vás chýba čas, 
     chýba viera, aj chuť rásť. Vedzte len, majte čas, ja chcem žiť uprostred Vás, skúste chcieť, 
     ukážem vám mnoho krás. 
 
2. Jeden prosí, druhý nevie, ako prosiť má. Žiaden z nich však neverí, že zázrak vykonám. 
    Tak to všetko márne je, keď sám človek nechápe, že čo má, to všetko len od Boha je. 
 
3. Človek často nevie zlo od dobra rozoznať, planý strom však ťažko môže dobré plody mať. 
    Svoju cestu vie si nájsť všetko, čo chce žiť a rásť, mňa však poznajú len máloktorí z vás. 
 
 

Studnička 
 
1. Raz veľmi dlho nepršalo, zelené lúky zhnedli, vyschli  
    a veľa kvetov opadalo predtým, než by rozkvitli. 
 
2. V korytách riek voda nebola, len zem tá piesčitá. 
    No v jednej malej studni stála vodička ukrytá. 
 
3. A zrazu čo to vidím, čujem, tá voda vytryskne z jám. 
    Ako dážď dáva, dať ja neviem, však koľko mám, ja rada dám. 
 
4. Aj ty tiež môžeš takto dávať ako tá studnička malá. 
    Však musíš svoje srdce vydať Bohu, čo lásku dáva. 
 
 

Svetielka 
 
1. Pán Boh má úsmev jak slnko, čo na farbách hrá 
    a dieťa Ho milujúce v očiach svetielka má. 
 
R: Svetielka, svetielka, my sme tie Božie svetielka. 
     Svetielka, svetielka, nezhasnú hoc ide noc. 
 
2. Pán Ježiš svetlo zasvietil, by nezahynul nik. 
    Tam kde je smutno, nám kázal svetielko zapáliť. 
 
3. V kostole lampa červená plamienkom modlí sa. 
    Včas Bohu svietiť chce iskra v noci zapálená. 
 
 
 



Sila lásky 
 
1. Keď sám stále v sebe s niečím zápasíš, nevieš ako ďalej, ako tu žiť. 
    Keď máš práve pocit, že sa nevyčasí, daj mi dlaň, spolu vieme uveriť. 
 
2. Keď v duši máš ten kameň veľkej prázdnoty, nad vodou ťa už drží len niť. 
    Ak chceš, môžeš všetko zmeniť, áno ty, daj mi dlaň, spolu vieme uveriť. 
 
R: Na na na ........ sila tej lásky zachráni nás. 
     Na na na ........ iba s láskou sa môžeme nájsť. 
 
3. Keď sám blúdiš nekonečnou čiernou tmou a tvoj strach ti už bráni sa smiať. 
    Ak občas túžiš nežiť iba náhodou (ú....), nebuď sám, skús mať naozaj rád. 
 
4. Ty vieš ako bolí, keď si rozomletý, tak veľa krát v mlyne náhod a zrád. 
    Ak chceš, môžeš všetko zmeniť, áno len ty (ú....), len nestrať nádej, skús sa usmiať. 
 
R: 
 
Coda: Svet je asi ťažší prípad ako sa zdá, rád viacej núka, ako vie ti dať. 
           Je to lákavé, ty však láske ver, len láska nám vždy dá, čo má. 
 
R:  
     Na na na .... 
     Na na na .... iba láska vždy zachráni nás. 
 
 

Spanilou matkou 
 
1. Spanilou Matkou my ťa voláme, svoje bolesti Ti do rúk skladáme, 
    veď Ty, veď Ty, veď Ty pomáhaš nám. 
    Zástupy tiahneš za svojím menom, túžiš nás chrániť svojím ramenom, 
    veď Ty, veď Ty, veď Ty miluješ nás. 
 
R: Toľko rokov nás už všetkých vrúcne miluješ, za nás i za bratov stále oroduješ, 
     Ty si skutočnou cestou k Synovi. Pre Tvoju lásku, pre Tvoje bolesti chceme Ťa 
     chváliť tu i vo večnosti, vďaka Ti za to, že nám si Matkou. 
 
2. Mária, Matka s Tebou ideme, do vlasti nebeskej putujeme, 
    veď Ty, veď Ty, veď Ty tam čakáš nás. 
    Ochraňuj mládež našej krajiny, bez pod ochranu slovenské rodiny, 
    veď Ty, veď Ty, veď Ty si Matkou nás. 
 
 

Si mojou skrýšou 
 
Si mojou skrýšou v čase búrok, keď nemám síl, si mojím hradom,  
kde sa cítim bezpečným. 
V Tvojich dlaniach ukrytý, Tvojou láskou prikrytý, preto vždy spievam Tebe, Ježiš, 
zo všetkých síl. 



Svadba 
 
1. Pán veľkú svadbu chystá a všetko zaplatí, pozvaní sú na ňu všetci bohatí. 
    Keď sluha Otcov volá, tak čujte Pánov hlas, chodí kol dokola a nikto nemá čas. 
 
R: /: Len múdri ľudia majú srdcia zažaté, zažaté. K Pánovi, k Pánovi v ústrety idú :/. 
 
2. Aj boháč kúpil voly a má ich vyskúšať, iný v šírom poli zas pšenicu má žať. 
    A tretí sa tiež žení pre lásku jedinú, nie je pripravený na tú hostinu. 
 
3. Keď bohatí sú tejto hostiny nehodní, pozvaní sú na ňu všetci chudobní. 
    Nech prinesú si srdce len Jemu podobné, vieru, nádej, lásku, to rúcho svadobné. 
 
 

Svätosť je 
 
1. Svätosť je, svätosť je to po čom túžim, svätosť je čo potrebujem. 
    Svätosť je, svätosť je to, čo chceš odo mňa Ty. 
 
R: Vezmi si moje srdce, vezmi si moju myseľ, vezmi si moju vôľu, 
     chcem byť Tvojím, Pane. 
 
2. Vernosť je ... 
3. Pravda je ... 
 
 

S Petrom a Ondrejom 
 
1. S Petrom a Ondrejom, Jánom a Jakubom chceš mať aj z nás rybárov ľudí. 
    Siete nám podávaš, do sveta posielaš, chceš, aby bol rybolov /: bohatý :/. 
 
R: /: Aleluja, aleluja, s Tebou svet dobývať chcem :/. 
 
2. Chceš v našich srdciach žiť a medzi nami byť a ľudskú nenávisť odplácať láskou. 
    Na seba spoliehať nemôže nikto z nás, preto nám Ducha daj a Ním nás /: sprevádzaj :/. 
 
3. Za slovo vďaka Ti, vďaka i za dary, čo v Cirkvi rozdávaš nám zdarma s láskou. 
    Vďaka, že v bolestiach môžme Ťa nachádzať, vstúpil si do každej a tam sa s nami 
    stretávaš. 
  
4. Vďaka, že každý deň v bratovi Ťa nájdem, že i ten najmenší k Tebe je bránou. 
    Vďaka, že spoločne pôjdeme po ceste, vďaka Ti najdrahší, vďaky Ti vzdávam, Pane môj. 
 
 

Svätý Pán 
 
Pán, svätý Pán, ktorý vládneš nám, láskavý. Pán, Ty v nebi máš trón a zem, nebesá plné sú 
Tvojej slávy. 
Hosana, Pán Pánov. Hosana, Kráľ kráľov. 
Vchádzaš k nám v mene Pána požehnaný.  Hosana ... 



Sláva a česť 
 
Sláva a česť patrí Tebe  -  6x 
You love me and I love you. Who can give me more? 
You love me and I love you. Who can love me more? 
Glory and honour belong to you – 8x 
Sláva a česť patrí Tebe – 10x 
 
 

Smieš pozrieť na Boha 
 
1. /: Chlieb a víno prinášaš znovu ako každý raz, keď prídeš pre oltár :/. 
 
2. /: Smieš pozrieť na Boha, ktorý príde na oltár, aby prijal ten tvoj dar :/. 
 
3. /: Smieš pozrieť na oltár, keď príde sem náš Pán, aby za nás život dal :/.  
       Aby za nás život dal. 
 
 

Sme z rôznych strán a kútov 
 
1. Sme z rôznych strán a kútov, no jedno nás spája, chceme kráčať správnou cestou, 
    hľadá ju každý, ty a ja. Chceme sa zísť s Tebou, Pane, nebrať, radšej dávať, 
    pre iných mať plné dlane, vedieť sa rozdávať. 
 
R: /: V láske nás všetkých spájaš, všetkých, čo chcú s Tebou sa zísť :/. 
 
2. Jeden s druhým v dobrom sa zísť, nerobiť si prieky, skúsme všetci spoločne ísť 
    po prúde rieky. Láska robí zázraky, nad zlobou víťazí, tak sa chyťme za ruky, 
    nič nás neporazí. 
 
 

Slovenská modlitba 
 
R: My prosíme Ťa, Pane, daj nám mier a kľud. My prosíme Ťa, Pane za slovenský ľud. 
    Veď Mária je s nami a kríž nám svieti v tmách, z budúcnosti nemáme hrôzu ani strach. 
 
1. V deň sviatočný a všedný Tvoj chrám sa naplní a slovenský ľud verný sa k Tebe pritúli. 
    My chceme vďaky vzdávať vždy Tebe, Mária, Patrónka Slovenska Sedembolestná. 
 
2. Daj Pane lásku všetkým, čo o ňu žiadajú, daj Pane pokoj všetkým, čo dnes ho nemajú. 
    Daj svoje odpustenie aj dnešným mýtnikom; daj nádej na spasenie všetkým hriešnikom. 
 
3. Keď súmrak na kraj padá a orgán tíško hrá, tá mládež Tvoja verná ku Tebe prosbu má: 
    My prosíme Ťa vrúcne, náš Otče Nebeský, ochraňuj ten maličký národ slovenský. 
 
Coda: 
My prosíme Ťa, Pane, daj nám mier a kľud, my prosíme Ťa, Pane za slovenský ľud. 
Ó, daj nám vieru, Pane, o to Ťa prosíme, že nás Ty dnes vyslyšíš, pevne dúfame! 
 



Skúste a presvedčte sa 
 
1. /: Skúste a presvedčte sa aký dobrý je Pán. :/ 
2. /: Skúsme a presvedčme sa, aký dobrý je Pán :/. 
3. /: Už sme sa presvedčili, aký dobrý je Pán :/. 
4. /: Stále sa presviedčame, aký dobrý je Pán :/. 
5. /: Ešte sa presvedčíme, aký dobrý je Pán :/. 
6. /: Stále sa presviedčame, aký dobrý je Pán :/. 
7. /: Aj vy sa presvedčíte, aký dobrý je Pán :/. 
8. /: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán :/. 
 
 

Spojme sa 
 
CH:  Bol som sám a môj cieľ bol dosiahnuť pre svet mier. Bol som sám a chcel som 
         lásku, cit pre svet. Každá vec a každá zbraň, čo nedáva mier krajinám by nemala  
         mať už miesto v našom srdci. Spojme si ruky, srdcia si spojme tiež, majme jeden 
         cieľ, dajme svetu mier. 
 
DR:  Spojme sa, majme jeden smer, smer ktorý nám dá ten jeden pravý mier. 
         Mier, ktorý všetkých spája a lásku, ktorú dáva, majme jeden cieľ, ktorý je za mier. 
 
D:     Pozná svet, v ktorom je to, čo svet potrebuje, ja viem, kde sídli láska. Môžme  
         chcieť obaja voviesť svet do pokoja, no musíme toto chcieť všetci. Spojme si ruky ... 
 
Zb.:   Spojme sa .... 
         Áááá ... 
 
CH:   Nájdeme cestu, po ktorej kráča mier, 
Zb.:   Áááá ... 
D:      Nájdeme cestu, po ktorej i náš Pán šiel. 
Zb.:    Úúúú ... 
CH+D: A ja i ty sme zachránení, veď žijem ja i žiješ ty 
Zb.:     na zemi. 
 
D:       Vedieť chceš, prečo my bez lásky tu na zemi žijeme a nechceme o nej počuť. 
CH:     No sila v nej, ktorú má, dáva svetlo temnotám, my dúfame, že nevyhasne. 
 
Zb:      Úúúú ... 
CH+D:  Spojme si ruky ... 
 
Zb: Spojme sa ...            2x 
       mier ktorý ...           3x 
       ktorý je za mier ...  4x 
 
 
 
 
 
 



Stíš sa 
 
Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán, On je tu prítomný. 
Dnes poď a pred ním sa skloň, stoj v bázni vnorený. 
V Ňom nieto hriechu, viem, svätá je to zem. 
Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán, On je tu prítomný. 
 
 

Spásu mám, ku mne príď 
 
1. /: Spásu mám, ku mne príď, národ každý.:/ 
 
    CH: Spásu mám,  D: spásu mám, 
    CH: ku mne príď, D: ku mne príď 
    CH+D: národ každý. 
 
R1: /: Veď ja som Boh a iný už nie je :/. 
 
2. D: Spásu má,  CH: spásu má, 
    D: k Nemu príď, CH: k Nemu príď 
    D+CH: národ každý. 
 
R2: /: Veď On je Boh a iný už nie je :/. 
 
      /: Veď Ty si Boh a iný už nie je :/. 
 
/: Teraz, Pane, zošli svojho Svätého Ducha :/ 
/: Zaplav túto Zem svojou svätou prítomnosťou :/. 
/: Zošli svojho Svätého Ducha v plnej moci :/. 
/: Nech milosť a milosrdenstvo zvlažia túto Zem :/. 
/: Nech milosrdenstvo zvíťazí nad odsúdením :/. 
 
 

Silu mi dávaš 
 
1. Som bytosť slobodná, aj keď ma zdanlivo pútaš príkazom, ktorý mi dávaš 
    všetkých mať rád. 
    Slobodu nespozná ten, kto sa bojí a skúša pred každým trápením utiecť 
    a vládnuť si sám, vládnuť si sám. 
 
R: Silu mi dávaš, keď zúri búrka, všetko márne sa zdá, keď toľkých  
     vecí sa vzdávam, keď všetko dám, ú... vtedy Ťa mám,  
     dokážem vzlietnuť, zas krídla mám. 
 
2. Keď ticho pred krížom stojím, ničomu už nerozumiem, 
    no keď sa ďakovať osmelím, Ty mi ťarchu snímeš z pliec. 
 
R: 2x 
 
 



Sľuby 
 
1. Sľuby moje stále, stále sú len plané reči, nedokážem s Tebou žiť. 
    Dúfam ale, Pane, vzhľadom na to, že som človek, túto slabosť pochopíš. 
 
R: Vždy, keď padám, volám Pane a tie prosby nie sú márne, hoc´ nedokážem poďakovať. 
     Vtedy ale, vtedy práve klinom ďalším ruky Tvoje prebodám a kráčam ďalej. 
 
2. Odpusť, veľmi prosím, príde čas, keď ukážeš sa s krížom svojim preťažkým. 
    A tam na tom dreve budú hriechy s mojím menom, možno vtedy pochopím. 
 
 

Spája nás nádej a láska 
 
R: Spája nás nádej a láska  (3x), neváhaj a daj sa k nám. 
 
1. Vedľa teba láska beží, bez nej žiť, to radšej nežiť.  
    Vedľa teba láska beží, všetko prehráš, ak si sám. 
2. Keď ti strom vyrastie hadí, keď ti vo výhľade vadí. 
    Keď ti strom vyrastie hadí, tak ho ohňom lásky spáľ. 
3. Cestou k svetlu rany znášaš, únavou do prachu padáš. 
    Cestou k svetlu rany znášaš, však len s nádejou si kráľ. 
 
R2: Nádej všetkých ľudí spája (3x), neváhaj a daj sa k nám. 
 
 

Spievaj Pánovi 
 
Spieva Pánovi, duša spievaj, aleluja, aleluja. 
Hosťa vzácneho v srdci vítaj, aleluja, aleluja. 
Bohu spievajme, aleluja, vďaky vzdávajme, aleluja. 
 
 
 

S Tebou, Pane, je nám fajn 
 
R: S Tebou, Pane, je nám fajn, pred Tebou sa nám skrývať netreba. 
    Zďaleka sa usmievaš, ponúkaš nám seba. 
 
1. Nechcem byť ako farizej, čo v chráme pyšne stojí sám. 
    Ak niečo vo mne dobré je, to od veľkého Boha mám. 
 
2. Ako mýtnik prichádzam, odpusť, Pane, slabý som. 
    Ty mi srdce otváraš, prebývať chceš stále v ňom. 
 
3. My sme deti, ktorý Ty nekonečne miluješ.  
    Ak prídeme s ľútosťou, odpustenie daruješ. 
 
 
 



Stretol ma dnes Pán 
 
Stretol ma dnes Pán a novú radosť mi do srdca vlial (ó, aleluja). 
Z tej radosti chcem spievať a tlieskať Pánovi. 
/: Tak všetci spolu chváľme Ho za to, že drží nás v náručí.:/ 
 
 

Svieti 
 
1. Svieti slnko na nebi pre všetkých nás, jeho teplé lúče ty vždy máš rád. 
    Fúka vietor krajinou pre všetkých nás, ovieva piesňou ťa, vždy počúvaš rád. 
    Prší dážď krajinou pre všetkých nás, oživí polia suché, vždy dívaš sa rád. 
 
R: Tak pozri sa vôkol seba na tie divy sveta, ktoré tu vôkol teba rastú, menia sa. 
     Tak pozri sa sám do seba, na svoje diela života, či sú tiež čisté, krásne  
     ako tá vôkol príroda. 
 
2. Svieti v srdci zastretom diamant náš, jeho pekné lúče žiaria vždy v nás. 
    Fúka Božie Slovo k nám zo všetkých strán, preniká škárami sutín do srdca k nám. 
    Prší slovo života na všetkých nás, zvlažuje pusté srdcia, chce vyrastať v nás. 
R: 
R2: Preto Ti spievame pieseň ďakovnú, za všetkých nás, že nám vždy pomáhaš 
      aj napriek chybám. Za všetko vďaka ti, chvála patrí Ti, že nás máš rád,  
      Vďaka Ti, Pane, za silu, život náš. 
 
 

Šťastie 
 
1. Je dnes taký zvláštne krásny deň, ktorý zmení všetko na dobré  
    a naše úmysly trochu rozjasní, skúsme sa zamyslieť o šťastí. 
    Šťastie, to je úsmev na tvári, šťastie je byť tu, pri oltári, 
    Tak blízko pri mamke, ktorá poteší, s Máriou je život najlepší. 
 
R: Stále medzi nami žije Mária, stále medzi nami Mamka Mária. 
 
2. Všetko je z lásky a pre lásku, všetko to nám dáva otázku, 
    že prečo je človek taký strašne zlý, skúsme sa zamyslieť, čo robí. 
    Hľadá šťastie, ktoré nenájde, preto, lebo šťastie nerastie, 
    on musí pochopiť, že s Máriou žiť, to je tváre druhým rozjasniť. 
 
3. Skúsme sa častejšie pomodliť, skúsme nežné teplo pocítiť, 
    ktoré zavanie v našich srdiečkach a z duší nám odoženie strach. 
    Zoberme si ľudia vedomie, pozrime, čo robí svedomie, 
    nie, už nikdy nechceme zlosť a nenávisť, pokúsme sa len s Máriou žiť. 


