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ŽALM 95 ( John Michael Talbot) 
                           (prebásnil: Matúš Tomko) 

 
 
 
R:  /: Poď, ľud môj, Pána chváľ, my sme Jeho stádo, o ktoré sa stará, alleluja :/ 
 
 
1. Spievajme tak Pánovi, s radosťou chváľme Ho, našu Spásu. 
    A tak radostnou piesňou vďaky vzdávajme Nebesám. 
 
R: 
 
2. Len Pán je Boh, mocný Boh, nad bohmi Veľký Kráľ. 
    Len On v rukách má, čo v zemi skrýva sa, ak krásnu vznešenosť hôr, 
    tiež suchú zem pohladil Pán a hĺbky vôd On posvätil Sám. 
 
R: 
 
3. A tak na zem padnime s chválou, veď On nás stvoril, On je náš Kráľ. 
    Lebo sme Jeho stádo, jeho ľud, o ktorý sa stará. 
 
R: 
 
 

Zatlieskaj, zadupaj 
 
R: Zatlieskaj, zadupaj, Ježiš Kristus radosť má, že si radostný. Ó 
     Zatlieskaj, zadupaj, v srdci radosť z Ježiša maj. 
 
1. Ja spievam rád si pieseň pre Pána a vzdávam Ježišovi chválu za rána. 

Tak prežívam, že On je stále so mnou a každého z nás volá k sebe, poď za mnou. 
 
2. Či slnko svieti a či tam je tu, poď k Ježišovi, nájdeš Jeho dobrotu. 

Tak pridaj sa k nám a neschovávaj sa, On volá ťa dnes k sebe, poď a neboj sa. 
 
 

Žiješ medzi nami 
 
1. Ty si Pane za nás život dal, hroznú smrť si podstúpil. 

Ty si Pane za nás z hrobu vstal, hriechy si nám odpustil. 
 
R: Pane, Ty žiješ medzi nami, veľkú náruč nám otváraš, 
     Ty chrániš nás pred priepasťami, k sebe všetkých, všetkých zvolávaš. 
 
2. Tvoje rany nás uzdravia, viem, veď Ty si nás vykúpil. 

Veľkú lásku v Tvojich očiach zriem, preto si tak, ó, Pane, môj učinil. 
 
 
 



Zavriem oči svoje 
 
1. Trním, blatom si šiel s krížom ťažkým ako kov. Čo príde, sám si vedel, 

smrť prijal bez zbytočných slov. V tvári pot, v dlaniach krv, pod bičom  
Ťa pacholok hnal. Ty si sa usmial na každý hnev a dokázal´s, kto je Kráľ. 

 
R:   Zavriem oči svoje, vidím kríž a na ňom teloTvoje. 
       On mi odpovie, prečo máme tu žiť. 
 
2. Nepriateľov máš natisíc, že povedal´s ako odvrátiť hnev. Kto je chudobný, má  

omnoho viac, že má mať človek človeka rád. A na všetkých okolo sa smej, nechci 
sám pre seba žiť. Čo máš rád, skús niekomu dať a radosť sám budeš potom mať. 

 
 

Z lásky 
 
Úvod: Áááááá... 
 
1. Príbeh lásky tak nádhernej áá rozprávať chcem. 

Chcem spievať, že Ježiš ma miluje, preto verím mu úplne. 
 
M: 
R: /: Zhoď zo seba hriešnu pýchu, uvidíš tú moc zázraku. Blížnym seba  
        celkom dávať, lásku, šťastie, pokoj darovať. :/ 
    a/ Tak neváhaj a daj sa k nám. 
    b/ Tak ďalej ži svoj príbeh lásky. 
 
M: Ááááá ... 
 
2. Pozri, ako ťa Boh miluje, každý deň ti dáva chlieb. 

Pozri koľké krásy ti daroval, hľaď len na ten krásny svet. 
On nám to dáva s láskou veľkou, preveľkou. 
 
Láska, láska Božia, Božia láska. 

 
R: 2x 
 
 

Zhliadni na nás 
 
1. Zhliadni na náš, Matka naša, vyslyš prosby hlas, 

chráň nás v žití, žehnaj v práci, pomôž každý čas. 
 
R: /: Ave, ave, ave Mária, ave Mária, volajme, spievajme zdravas buď  Mária, ave Mária :/. 
 
2. Čistá Panna, Hviezda ranná, svetlo nádeje, 

veď nás cestou do prístavu lásky blaženej. 
 
3. V bolesti a utrpení útechou nám buď, 

trpiacemu Ježišovi vrúcnu lásku vzbuď. 



 
Zázrak chleba 

 
R:   Zo všetkého, čo máme, odteraz nám nepatrí nič, prinášame plody zeme, ktoré Ty obnovíš. 
       Tu sú naše ruky, použi ich, ak chceš sám, aby si svetu vždy dával chlieb, ktorý darúvaš  
       nám.   

 
1. Len kvapku malú si vložil do mojich rúk, len kvapku malú si teraz pýtaš späť. 

Ááááááá ... 
Táto kvapka v Tvojich rukách sa na hojný dážď zmení, čo celú zem zúrodní. 

 
2. Kvapky z našich rúk premenené na dážď, plodnou vlahou budú pre náš budúci svet. 

Ááááááá ... 
Vtedy zem pre nás pripraví nový sviatok chleba, ktorý všetky národy nasýti. 

 
R:  Cestám vtedy vietor diaľky náhle otvorí, obilím prejde a preto do vône nás ponorí. 
      Láska vtedy právom celú žatvu rozdelí, zázrak lámania chleba znova celý svet uvidí. 
 
 

Žiť s Tebou 
 
1. Žiť s Tebou, ísť kam Ty zavedieš moje kroky a nájsť šťastný smiech. 

Žiť s Tebou, ísť kam Ty zavedieš. 
 
R:  Objať svet, ľudí, lúky, kvety, roztvoriť náruč dokorán. 
      Veriť smieť, všetci že sme deti a zaznie spev zo všetkých strán. 
 
2. Žiť s Tebou, nájsť perlu nad perly. Môjmu srdcu Ty sám dávaš jas. 

Žiť s Tebou, ísť kam Ty zavedieš. 
 
3. Otvoriť dlaň, Ty ju naplníš, láskou zaznieť a dáš nový rým. 

Srdce Ti dať, Ty ho zdvihneš výš. 
 
 

Žiť, žiť 
 
R:  Žiť, žiť, pre lásku žiť, úsmev rozdávať, šťastie rozdávať, 
      žiť, žiť, pre lásku žiť, ona jediná je toho hodná. 
 
1. Ježiš moja láska jediná, tým sa moja pieseň začína. 

Teba, Pane chcem vždy milovať, Tvoju lásku ľuďom rozdávať. 
 
2. Vtedy, keď ma môj bôľ premáha, tak mi Tvoja láska pomáha. 

Hlavu zdvihnúť, ďalej kráčať vpred, tam je môj cieľ, inej cesty niet. 
 
3. Hoc život chudobný sa ti zdá, ona je v ňom, v tebe prebýva. 

To máš veľký poklad, len ho chráň, svoje šťastie môžeš stavať naň. 
 
 
 



Zdroj šťastia 
 
1. Ja poznám zdroj šťastia, ja poznám zdroj síl, Viem smrťou kto platil, ja aby som žil. 

Pán Ježiš, môj zmierca a Nebeský Kráľ, On na kríži za nás sa obetoval. 
 
R:  Tam na druhom brehu, kde svieti On sám, ja poctu a chválu mu v pokore vzdám. 
 
2. On bezpečne vedie ma v tieni i v tmách, mi pomáha v boji a premáha strach. 

On prevedie iste i súžením zlým, aj do neba pôjdem len v jednote s Ním.  R: 2x 
 
3. Až naveky vekou tam zostanem s Ním, keď k výšinám zaletím, ku nebeským. 
 
 

Zdravas milosti plná 
 
Zdravas milosti plná, ave Mária, zdravas milosti plná, ave Mária. 
Pán je s Tebou, požehnaná si žena, Mária, slávna medzi ženami, Mária. 
 
Požehnaný, požehnaný plod života Tvojho Ježiš Kristus, Boží Syn. 
 
Mária, Matka Božia, Mária, oroduj za nás. 
Matka Božia Mária, oroduje za nás, oroduj za nás, oroduj za nás. 
 
 

Zvoláva nás Pán 
 
1. Zvoláva nás Pán zvonivou piesňou, Pastier náš. Volá tu pred oltár, 

brat, sestra poď, aj ty ho spoznáš. 
 
R:  Priateľu poď, len neváhaj, nevieš, čo strácaš, ak odmietaš. 
      Pokoj a radosť vždy nájdeš, len povedz: "idem", lásku spoznáš. 
 
2. Priateľom je všetkým nám, môže aj tvoj byť, stačí mať rád. 

Premení dušu v kvitnúci sad, tak otvor mu srdce a spoznáš ho sám. 
 
 

Z hlbín 
 

1. Z hlbín voláme k Tebe, Bože, vypočuj náš prosebný hlas, našu úpenlivú prosbu, 
ktorú máme, zostaň s nami, buď pri nás, zostaň s nami, buď pri nás. 

 
2. Chceme Ti vždy dať, čo máme, svoje slzy, úsmev aj sny, s Tebou sa nám 
ľahšie kráča po cestách, zostaň s nami, buď pri nás, zostaň s nami, buď pri nás. 

 
Coda:  Verný a spravodlivý si vo všetkom, čo konáš. 
            Láskavý a veľkodušný ku všetkým, čo Ťa milujú. 
 
3. Nechceme už ďalej slúžil, ale žiť tak, ako Tvoj Syn, zachovávať Tvoju vôľu 

vždy a stále, zostaň s nami, buď pri nás, zostaň s nami, buď pri nás. 
 



Zmŕtvych vstal náš Pán 
 
 

Zb: Prišiel k nám ako jeden z nás, prišiel k nám ukázať ako mať rád. 
      Prišiel k nám, aby zomrel za nás, prišiel k nám, aby za všetkých nás 
      Zmŕtvych vstal náš Pán. 
 

1. Prišiel s láskou v srdci a vedel, kde treba siať. Bol štedrý hospodár a neštítil sa 
    štedro rozsievať. Mal každého rád, aj toho, čo mal v srdci ľad, ten roztopil sa 
    snáď, keď správu doniesla Mária Magdaléna. 
 

R1: Zmŕtvych vstal náš Pán, On dal svoj život za nás. 
     Slávu opustil kvôli nám. Zmŕtvych vstal náš Pán. 
 

2. Zrná padli na kraj cesty, no priletel a vyzobal ich vták. Iné padli na skalisko, 
    no vyschli, nemali kde zapúšťať. Jedny padli za obež tŕniu, ďalšie vyschli  
    a zhoreli, no niektoré trafili do dobrej pôdy, tam zostali a klíčili. 
 

R1: 
 

3. Do sŕdc ľudí seješ slovo, čo donášaš nám od Otca, aby sme sa milovali tak, 
    ako Vy, Svätá Trojica. Prišiel si spasiť svet a niektorí vravia, že Ťa niet, 
    no ja v srdci cítim, že si nám dal skvelú odpoveď, kdeď si 
 

R2: Zmŕtvych vstal náš Pán, dal si svoj život za nás. 
       Slávu opustil kvôli nám. Zmŕtvych vstal náš Pán. 
 

R1: 
 
 

Zvonček 
 

1. Zvonček, zvonček, zlatý zvonček, do ucha mi zazvonil, 
    ako v knihe Mojžišovej príchod Kňaza oznámil. 
 
2. Kňaz Pán Ježiš ozval sa mi, vážne so mnou hovoril, 
    veľkou láskou a dobrotou nedôveru roztopil. 
 
3. Ukázal mi, aký som zlý, čo som zlého urobil, 
    povedal mi: „Vyznaj hriechy!“ Srdiečko mi vymenil. 
 
4. A to srdce – nové srdce v mojej hrudi tlkotá, 
    lásku šíri, potešuje, je mi zdrojom života. 
 
5. Od tej chvíle radujem sa, Pán Ježiš ma miluje, 
     ľúbi všetky malé deti, kráľovstvo im daruje. 
 
 
 
 



Zaspievam ti pieseň 
 
R: Zaspievam ti pieseň, že Ježiš rád nás má, 
     tak zažeň z duše tieseň, veď On nás zachová. 
 
1. Život svoj za teba dal, v mukách zmieral, tak nás miloval. A preto:  R: 
2. On ti túži pokoj dať, s Ním choď a nemusíš sa báť. A preto:   R: 
3. Chce ťa láskou naplniť, chce raz s tebou na nebesiach žiť. A preto:   R: 
 
 

Zvelebený si, Bože 
 
1. Zvelebený si, Bože, naveky, z Tvojich rúk všetko máme, 
    zvelebený si, Bože, naveky, chlieb Ti tu prinášame. 
 
2. Zvelebený si, Bože, naveky, z Tvojich rúk všetko máme, 
    zvelebený si, Bože, naveky, víno Ti prinášame. 
 
3. Zvelebený si, Bože, naveky, z Tvojich rúk všetko máme, 
    zvelebený si Bože, naveky, dary Ti prinášame. 
 
 

Zlož svoju starosť na Pána 
 
/: Zlož svoju starosť na Pána,:/ a On sa už postará. 
Nebudem sa báť, lebo Ty si so mnou, nebudem sa báť, Ty  chrániš ma. 
 
 

Základ lásky 
 
1. Hľadal som lásku ďaleko tam, netušil som však jak blízko ju mám, 
    hľadal som, pátral v prachu ciest, možno že bude jedna k nej viesť. 
2. Hľadal a blúdil, tápal som v tmách, keď z prázdnej lásky staval som hrad. 
    No prišla si raz ticho z rána, láska pravá, nehľadaná. 
 
R1: Základ lásky, ten je v nás, skús počúvať hlas, čo vraví ti: „To spoznáš len ty sám.“ 
      
3. Hľadal som lásku sladkú jak med, bola vždy v nás a konca jej niet, 
    teraz tu kľačí, nesnívam, viem, pred láskou večnou neutečiem. 
4. Hľadal som lásku ďaleko tam, netušil som však ja blízko ju mám, 
    hľadal som lásku a žila mi v snoch, až našiel som ju: /:ňou si, môj Boh :/. 
 
R1: 
R2: Máš dnes šancu znovu rásť s láskou, čo je v nás, tak neváhať, každá chvíľa je pre nás. 
R1: 
       Hľadal som lásku, žila mi v snoch a bola v nás, blízko nás, tak blízko, blízko nás. 
R2: 
       Tak treba nájsť tú jednotu v nás, čo žije v nás, stále v nás, tak blízko, blízko nás. 
 
 



Zvelebujte Pána 
 
Zvelebujte Pána ľudské srdcia ako zvony. Padni na kolená pred Ním človek ubiedený. 
On osuší tvoje slzy, v trápení ťa neopustí. U jeho nôh padni v prach, lebo je Boh 
Všemohúci. Nemá hraníc jeho múdrosť, svätý, svätý, plný lásky. Spievaj Pán zem,  
vzdávaj Pánu chválu všetko s nami. 
 
 
 

Žalm 148 
 
R: Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. 
 
1. Pánovi nech znie v nebesiach chvála, svätému Bohu česť nech sa vzdáva. 
    Velebte Pána mocnosti neba, velebte Pána zástupy v nebi! 
 
2. On svojmu ľudu veľkú moc dáva a z prachu zeme povýši biednych. 
    Vo svojich svätých zjavuje slávu, Pán Izraely, veľký a mocný. 
 
3. Slnko i mesiac velebte Pána, žiarivé hviezdy velebte Pána, 
    nebesia nebies velebte pána, vody pod nebom velebte Pána. 
 
4. Pánovo meno nech všetci chvália, na jeho slovo povstalo všetko. 
    Len jeho meno je hodné chvály, naveky nech ho stvorenie chváli. 
 
 
 

Zjednotení v Duchu 
 
1. /: Zjednotení v Duchu, zjednotení s Ním :/.  
    Prosíme, by jednota bola obnovená v nás, aby svet celý poznal svedkov Kristových 
    v nás, aby svet celý uzrel lásku v nás. 
 
2. /: Pôjdeme verne spolu, podaj mi svoju dlaň :/.  
    Budeme ľuďom hlásať radostnú zvesť nádeje, že náš Pán kráča s nami, že náš Pán  
    s nami je, že náš všetkých nekonečne miluje. 
 
3. /: Pán nám dáva poslanie posvätiť tento svet :/. 
    Chrániť dôstojnosť ľudskú, ktorou Boh obdaril nás. Rozvíjať dary Ducha, rozvíjať 
    viery jas, šíriť lásku Krista, ktorý žije v nás. 
 
4. /: Nech znie chvála Otcovi, ktorý stvoril náš svet :/. 
    Chvála buď Ježišovi, ktorý je náš Spasiteľ. Duchu tiež vzdajme chválu, ktorý 
    prebýva v nás. Duchu tiež vzdajme chválu, ktorý žije v nás. 


