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Turínskymi ulicami 
 
1. Turínskymi ulicami túlajú sa darebáci, nikomu sa nevyplatí niečo s nimi začínať si. 
 
R: Daj mi duše, daj mi duše, ostatné si všetko vezmi. Daj mi duše, ostatné si ber, len ber. 
     Daj mi duše, daj mi duše, prosím Pane odpovedz mi, ukáž deckám k svojmu srdcu smer. 
 
2. /: Cestou ktorá :/ /: až doteraz :/ /: je len málo :/ /: Prešľapaná :/ /: kráča k srdciam :/  

/: bandy detí :/ /: duša kňaza :/ /: Bosca Jána :/. 
 
R: +  „Správny smer!“ 
 
3. /: Kto sa ľudia :/ /: kto sa nájde :/ /: kto zabudne :/ /: sám na seba :/ /: kto dá vodu :/  

/: tejto bande :/ /: je po láske :/ /: stále smädná :/. 
 
R:  
 
/: sólo – ukáž, Zb: ukáž deckám :/ 
Sp.: ukáž deckám svojmu srdcu smer. 
 
 

Tu sme 
 
1. Nemyslel som, že práve touto cestou skloníš ku mne svoju tvár, 
    no našiel si ma idúceho hriechom, nádhernú lásku si mi dal. 
 
R: Tu sme v Tvojej prítomnosti, dvíhame ruky k Tebe, Pane. 
     Tu sme, chválime Ježiša za všetko, čo nám bolo dané. 
 
2. Nemám slov povedať to, čo cítim, neviem vlastne, čo vravieť mám. 
    Som slepý a ja nehodný sa vidím, Ty hovoríš mi: „Rád ťa mám“. 
 
R: 4x     Tu sme! 
 
 

Tá láska 
 
R: Tá láska k nám v kríži zas núka nám spásny dar. Kríž zázrak je, nájdeš v ňom  
     Správny smer, lásky cieľ. 
 
1. Sníval sa mi krásny sen, Tvoja ruka je v mojej. Ráno, keď sa prebúdzam, 
    každý deň len s Tebou začínam. 
 
2. Deň čo deň si vziať svoj kríž, tým Pánom odkaz pochopíš. V kríži zázrak lásky je, 
    ten všetkých nás s Pánom zbližuje. 
 
4. Pozri, Pane, slabý som, často padnem pod krížom. Pomôž z prachu biedy vstať, 

Krížom svojím Ťa nasledovať. 
 
Záver: Sníval sa mi krásny sen, kríž svoj, Pane, prijať chcem. 



Tlieskajme 
 
Tlieskajme celý národ, velebme Boha zvučným hlasom. 
Tlieskajme celý národ, spievajme Mu pieseň chvál. 
 
Spievajme: „Aleluja, aleluja“. Spievajme: „Aleluja, aleluja.“ 
 
 

To prikázanie 
 
To prikázanie ja dnes dávam vám: /: by ste sa milovali, ako ja milujem Vás :/. 
 
R: /: A vtedy všetci spoznajú, že ste moji, keď lásku vzájomnú mať budete :/. 
 
 

Tak poďte 
 
1. Chcú sa dať jeden druhému, chcú sa dať celučičkí, celí.  
    Chcú prísť spolu pred Pána, povedať mu, že chcú spolu, že chcú spolu žiť. 
 
R: Tak poďte a neváhajte, keď vás Ježiš volá. On vás k sebe oboch pritúli. 
     A budete spolu iba jedno telo a jedna duša, čo Boh spojil, človek nech nerozlúči. 
 
2. „Milujte sa navzájom ako ja milujem vás“, vraví nám všetkým Pán. 
    Ak sa budete milovať takouto láskou, nikdy sa vám nestatí. 
 
 

Tvoj kríž 
 
1. Ach zhrešil som Pane, som slabý, pomôž mi, daj mi síl, aby som vstal  
      a už viac nepadol.  
 
2.  Viem, že len Ty mi môžeš dodať silu tú zázračnú,  
      len Ty ma zdvihneš a povieš  jednoducho: „Poď“. 
 
R: Tvoj kríž je ťažký, ale treba bojovať a niesť ho až do konca, tam, kde nás Ty čakáš. 
 
3. Ach zhrešil som Pane, odpusť mi vinu a priviň ma k sebe, aby som plný síl 

dokončil tento boj. 
 
4. Ty Ježišu si zomrel na kríži a ja hreším. Nie, už nikdy viac to nedopustím  

A sľubujem, že budem lepšie žiť. 
Pane odpusť mi. 

 
Ty si Pán 

 
/: Ty si Pán a kráľov Kráľ, Ty korunovať budeš nás :/. 
My sme ten národ, čo vidí Tvoju slávu, Ty si náš Boh na nebesiach. 
Ty si Pán – 4x 



To náš Pán 
 
R: To náš Pán silu nám dáva, nik nie je sám, to Teba má. 
 
1. V živote mnoho ťažkých chvíľ nás stretne, znie nad tebou bôľ, v jeden smutný 

večer opustí ťa opäť priateľ tvoj. V očiach máš smútok, temno prišlo a ty cítiš 
sa tak sám, nezúfaj, sme tu spolu a ty s nami zhliadni k výšinám. 

 
2. Nie každý tvoje slová v srdci nosí, nepozná ťa snáď, daj mi silu, Pane, aby aj 

ich vedel som mať rád. O lásku k nim ťa budem prosiť stále, daj aj im svoj dar,  
môj život bude plný, keď dám všetko Tebe na oltár. 

 
 

Tak poď a neváhaj 
 
1. Keď nevieš kde a kam už ísť a cesta tvoja smer nemá, zablúdil si,  
      stojíš bezradný, pozri sa k Nemu, pohliadni.  
      Ježiš, aj keď zradil si Ho, Ježiš, aj keď mu uhýbaš, On srdcom celým chráni ťa, 
      v ústrety k tebe beží, uteká, z bludných ciest v náruč berie ťa, tak poď a už neváhaj. 
 
2. Keď nevieš .... pohliadni. 

Pod krížom vidíš jeho Matku stáť a v srdci svojom cítiš, má ťa rád, len rozhodni sa 
a prijmi Ho, On srdcom celý chráni ťa, v ústrety k tebe beží, uteká, z bludných 
ciest v náruč berie ťa, tak poď a už neváhaj. 

 
3. Keď nevieš ... pohliadni. 

Pokľakni si pod Jeho kríž, podaj mu ruku, srdce uvidíš, že radosť, pokoj len On dá. 
On srdcom celým chráni ťa, v ústrety k tebe beží, uteká, z bludných ciest v náruč 
berie ťa, tak poď a už neváhaj. 

 
4. Keď nevieš ... pohliadni. 

V Ňom nájdeš zmysel života, v Ňom šťastie, radosť preteká, v Ňom celý svet  
len spásu má. On srdcom celý chráni ťa, v ústrety k tebe beží, uteká, z bludných ciest 
v náruč berie ťa, tak poď a už neváhaj. 

 
 

Tebe patrí chvála 
 
1. Teba patrí chvála a sláva, my dvíhame svoje ruky, oslavujeme Tvoje meno. 
 
R: CH: Lebo – 9X 
     D: Lebo Ty si Pán     CH: Lebo Ty si Pán, 
     D: robíš veľké veci nám,   CH: veľké veci nám, 
     D: Nikto nie je ako Ty        CH: nikto, nikto nie je ako Ty. 
 
2.   Spievame Ti s láskou a s úctou, máme srdcia plné vďaky za to, že sme Tvoje deti. 
 
3. Chceme Ti vždy slúžiť a hlásať, že si nám dal svojho Syna, ktorý naše hriechy sníma. 
 
 



Tak prijímaš 
 
1. Ticho, v skromnej malej izbe kľačí dievčatko ako v svojom chráme a nevie, 
    že Pán ju zvlášť má rád. Ticho, kľačí pred Ním čistá a krásna, nežná duša a sníva 
    o šťastí, o živote. Pán si ju pozýva, dáva jej nový plán, dať svetu veľký dar, 
    Syna, ktorý nám vráti raj. 
 
R: Tak prijímaš to, čo ti dáva, cez výdych lásky k Bohu vravíš áno. 
     Tak volíš si cestu Pána, s Ním ísť chceš až ku Golgote. 
 
2. Ticho, v skromnej malej izbe, v duši dievčatka klíči veľká viera a dúfa, 
    že Pán jej silu dá. Ticho, dáva jemu svoje túžby, svoje plány, tie, ktoré on s láskou 
    zmeniť má. Pán si ju pozýva ... vráti raj. 
 
R: 2x (2. R zvýšený) 
  
 

Ty si Pane stále pri mne 
 
Ty si Pane stále pri mne, ja Ťa však necítim. Ty sa mi ukazuješ, ja Ťa však nevidím. 
/: Moje zatvrdlivé srdce nepustí Ťa k sebe, moje oči od mamony sú zaslepené, 
   daj mi dole závoj z očí, by som Ťa uvidel a za Tebou, ó, môj Pane, vždy rád som šiel :/, 
/: vždy rád som šiel :/. 
 
 

Ty si kráľom 
 
/: Ty si Kráľom (Ty si Kráľom), Ty si Kráľom (Ty si Kráľom), Kráľom je Boh :/. 
/: Pozdvihnime naše srdcia, pozdvihnime naše dlane, postavme sa pred tvár Pána, 
   velebme Ho :/. 
 
 

Ty si môj Pán 
 
/: Ty si môj Pán, Ty dvíhaš ma, Ty krvou z rán, Ty obmývaš ma :/. 
 
/: Tak príď a zachráň ma, ja padám pod ťarchou svojich vín. 
   Tak príď a nenechaj ma tam, tak príď a naplň svoj chrám :/. 
 
 

Ty si môj pastier 
 
1. Ty si môj Pastier, v Tebe všetko mám, čo hľadám, novú nádej, ktorú v Teba vkladám, 
    pravé šťastie prežívam. A moje kroky vedieš iste cestou svojou a ma chrániš od 
    prehratých bojov, Tvoje výhry poznávam. 
 
R: A jak som sa bránil, svoju pravdu mal a slávu v sebe budoval a brány šťastia otváral  
     a všetko len sám. A Tvojim slovám, tým som neveril a so zlým stále zápasil, no dnes  
     viem, že si to najlepšie, čo mám. 



Ťažká je cesta 
 
1. Ťažká je cesta na Golgotu a predsa po nej kráčal Kráľ,  
    ťažká je cesta na Golgotu, On po nej kráčal sám za nás. 
 
R: Prečo ďalší pán, už po druhýkrát a znovu pád, iba z lásky šiel si ďalej, 
     z lásky si nám odpúšťal, keď si pod krížom krvácal. 
 
2. Ťažká je cesta na Golgotu, neplakal si však pre bolesť,  
    ale pre hriechy tohto sveta, ktoré si sám chcel niesť za nás. 
 
 

Ty odpúšťaš 
 
/: Ty odpúšťaš každý hriech vyznaný a nespomínaš viac :/. 
/: Biele rúcho dal si nám :/. 
 
 

Tou novou cestou 
 
/: Tou novou cestou Ježišovej krvi chceme prísť do svätyne svätých :/. 
Chceme stáť v bázni pred Tebou, Ocko náš, pred Tvojou slávou. 
My Ťa uctievame a ruky s túžbou k Tebe dvíhame a svoje kolená pred Tebou skláňame. 
My Ťa uctievame, lem Tvojho rúcha s láskou bozkávame, Ocko náš, Ocko náš. 
 
 

Ty si pánov Pán 
 
Ty si pánov Pán, Ty si kráľov Kráľ, všetko tvorstvo, čo len dýcha, Tebe chválu vzdá. 
Svoju vládu a moc Otec dal Ti do rúk, príde deň, keď mŕtvi z hrobov vstanú  
zastať si pred súd. 
 
V ten deň každý z nás na kolená tam pred Tvoj trón sa skloní a vyzná, 
že si pánov Pán a kráľov Kráľ, si Ježiš Kristus Syn Boží, amen! 
Ten, ktorý zomrel a ožil, si jediný a mocný Boh, amen! 
 
Break: 
Teba, Pane, máme radi, k Tebe dvíhame svoj hlas, 
či už v radosti, či v žiali vieme, vždy stojíš pri nás. 
Naše srdcia s Tebou zrástli, naše ústa Ťa chvália, 
Tvoja nevesta Ťa volá: príď si, Pane, už pre nás! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tys môj život 
 
1. Tys môj život Pane, iného nemám. Ty si moja pravda, cesta k výšinám. 
    Podľa slova Tvojho budem kráčať v diaľ, kým mi sily stačia, dotiaľ, kým mi kráčať 
    dáš. Nebudem sa nidky báť, ak si Ty so mnou, ja Ťa prosím, zostaň so mnou. 
 
2. Verím v Teba, Syna Panny Márie. Ty si Božím Synom, večne čo žije. 
    Zomrel za nás z lásky a si vždy s nami, jedna láska si Ty s Otcom, jedna i s nami. 
    Raz sa znova vrátiš k nám a otvoríš nám večné brány večnej lásky. 
 
3. Ty si moja sila, iného nemám. Ty si radosť, pokoj, moja sloboda. Nieto nič 
    na svete, čo rozdelí nás, Tvoja ruka sama láska, neopustí nás. A keď padnem, 
    Zdvihni ma, oslobodíš sám svojim bozkom odpustenia. 
 
4. Otče, Ty si život, veríme v Teba, Ježišu, Spasiteľ, dúfame v Teba. Duchu 
    Svätý, láska, príďže medzi nás. Ty nám všetkým lásku svoju, čo nás spojí, dáš. 
    Poslov smerov pošleš nás, kam len budeš chcieť, Božiu lásku všade zasiať. 


