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1. Prijmite Moc - Hymna Sydney 08
© eSPe
e7
D G
1.Všetky národy zeme
C9 G
C
D
Teba chváliť spolu chceme.
e7
D
G
Keď si blízko, jasáme.
Svedčiť máme až po sám kraj zeme.
G
e
R: Aleluja, aleluja,
C
D
prijmite moc Ducha Svätého.
G
e
Aleluja, aleluja,
C
a
D
G (e)
prijmite moc, staňte sa svetlom sveta.
2.Keď volá nás Duch Svätý,
vravieť ÁNO Tvojej vôli.
Svedčíme tak naveky
o Tvojej láske a veľkej milosti.
C
D
G
Baránok, velebím Ťa.
Svätý Pán, velebím Ťa.
Živý chlieb, velebím Ťa.
Emanuel, velebím Ťa. 2x
(Našou piesňou nech znie.)

2. Hymna 2007
© Maťa
C
F G
F
C F
G
Boh ma ľúbi, ľúbi aj teba, ľúbi všetkých vás.
V každej chvíli robí, čo je treba, nikdy neopustí nás.
F
G
F
G
Aby svet sa krajším stal, jedno pozvanie nám dal:
F
G
C
„Aby ste sa milovali, ako som ja miloval vás.“
(Aby sme sa milovali, ako aj on miluje nás.)
3. Hymna 2006
© Maťa
E
H
R: Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
cis
H
a pochodeň na mojich chodníkoch.
E
H
V ňom mi dávaš návod na moje kroky,
A
H
E
ty si múdry a verný Boh.
Cis
gis A
E
1. Aj keď kráčam a neviem kam a zrazu blúdim v tmách,
Cis
gis
A
H
viem, že nemusím sa báť, smiem stáť na tvojich slovách.
2.Tvoje slovo je ako kameň, čo sa nikdy nezmení.
Je mi cestou, ktorou môžem až ku tebe prísť.
3. Aj keď všetka nádej hasne a čas sa zastaví,
vtedy tvoje slovo jasne mi dáva silu ďalej ísť.

4. Ty si Svätý – Hymna 2005
(Timothy – Nová DNA)
D(E)
A(H) h(cis)
G(A) e(fis)
Padáme na svoju tvár pred tebou, ó, Ježiš.
D(E)
A(H)
h(cis)
G(A) e(fis)
Tam milosť je a večná láska. Pred tebou, ó, Ježiš.
D(E) A(H) G(A) D(E) e(fis)
G(H) D(E)
Ty si
svätý, svätý, svätý, 3x Baránok.
Modulácia: C, G, H, H7
5. Bystrá – Hymna 2003
(Luky & memil)
D G h
A D
G
e
A
R:
[: Tancuj a usmej sa, skáč, spievaj, raduj sa.
D G
h A
G
A
D
V očiach nech ti žiari šťastie, v Bystrej láska rastie. :]
D
G
A
G
1. Je miesto, kde stále šťastný budeš,
kde jeho stále chváliť môžeš.
Naše hlasy a gitary, hej, Pane,
z Bystrej nech znejú všade.
2. Veľa ľudí, kopec srandy,
dobrí ľudia, bazén a párky.
Kňazi, sestry, mladí a detičky,
všetci sú si v Bystrej blízki.
3. Tričko Bystrú na seba si daj,
zo Spevníka si s nami zaspievaj.
Radujme sa všetci pospolu
a ďakujme za Bystrú BOHU.
6. Svetlo sveta – Hymna Toronto 2002
A
A2
D
E
1. Ten, ktorého sme uzreli, bol Pán, ten, ktorý sa nás dotkol,
A
A2
cítil ho každý z nás.

A
A2
D2
E4
Ten, ktorého sme počuli, bol Pán, ten, s ktorým sme sa
A
h
cis
stretli v hĺbke svojich sŕdc.
D2
cis
fis
D2
Práve o ňom svedčíme aj vám, jeho slávny majestát,
hmi7
E4
nad svetom žiari nám.
2. Koľkí si zakrývajú svoju tvár, koľkí žijú v tmách, blúdia
v prázdnotách. Nech môžu opustiť beznádej dní, tak
poďme, bratia, sestry, nech sme všetci priateľmi. Spolu
môžeme stáť proti búrkam a do sŕdc plných tmy
povoláme svetlo dní.
A
A2
fis
R: Svieť, svetlo, tmám, soľ zeme daj nám,
hmi
G
E4 E
mračná sa rozplynú, keď príde láska k nám.
A
A2
fis
Svieť, svetlo, tmám, Pán je ním sám.
hmi
D
E
A
A2
Z nás Božou žiarou jeho svetlo svieti každý deň aj vám.
3. Koľkí sa cítia prázdni, hľadajú, no pravý zmysel ciest
stále strácajú. Stačí iba chvíľku s nimi ísť, ponúknuť
zopár slov na príbeh o zranení. Možno by v tých slovách
plných lásky o chleba lámaní boli hneď zachránení.
4. Soľ bez chuti je prázdna, bezmocná a lampa zhasnutá je
moci zbavená. Nech naše srdcia požehnané sú, nech
nám v modlitbách dá Boh silu víťaznú. Nech v pravde
stojí dielo našich rúk, nech vládne láska nám, nech
obnoví svet náš Pán.
7. Emanuel – Hymna Rím 2000
Predohra: G D C D
E
H
1. To svetlo, ktoré svieti v nás už mnoho ľudských dní
A
H
a v každom z nich svoj zápas s tmou slávne víťazí,
aj dnes nám svieti do duší a ukazuje nám,
že bez pravdy svet umiera, ak už nehľadá. E gis A E H

E
H
A
2. Zas cesty vedú do Ríma, sú vydláždené vierou a slová
H
Gis
cis
evanjelia nám znejú z jeho múrov. Ten, čo je s nami a
gis
A
je aj v nás, On Boh aj človek, láska, a opäť cítiš jeho
H
hlas, Kristus náš Pán.
cis
A
fis
R: Sme tu s ním vždy pod tým istým slnkom, pod jeho
A
H
slávnym krížom, spievame jedným hlasom:
E
H
A
E H cis gis A
„Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel.“
3. To mesto patrí Pánovi, on zomrel za nás z lásky a krvou
zmenil starý svet, dal svetlo všetkým tmám. S Petrom za
ním kráčame, do sŕdc nám dáva vieru a živé Slovo, čo
pomáha a rastie v nás.
4.
Boh najväčší dar pripravil, dal svojho Syna nám, len
v ňom sa ľudstvo obnoví, v ňom človek spásu má. Je
pravý človek a pravý Boh, je Chlebom, čo nám dáva, a
s ním sa každý vráti zas k svojim bratom.
5. Smrť zničená je naveky a život víťazí, dnes prichádza
k nám Svätý Duch, čo dáva šancu žiť. Sme všetci
v jedno spojení, cirkev je jeho dielo a naša Matka Mária
stojí pri nás.
6. Kto chce vrátiť minulosť, by musel znovu nájsť tých, čo
trpeli za lásku, čo chceli vidieť viac. Čo ľudí lietať učili
k úplne novým cieľom, čo mali silu zmeniť svet ako náš
Pán.
7. Zas nová jar prichádza, čas, keď sa všetko mení, tak
znovu môžeš začať žiť so srdcom otvoreným. Zmyť dušu
zo starých
vín a od zaschnutých hriechov a vravieť
všetkým neznámym: „Ježiš je Pán.“
Taliansky: Siamo qui, sotto la stessa luce,
sotto la sua croce, cantando ad una voce:

8. Dni Eliáša
G
C9
G
D
G
1. Toto sú dni Eliáša, keď preniká svet Pánov hlas.
A toto sú dni, keď tvoj sluha Mojžiš
obnovil zákon tvoj zas.
h
e
a
A hoci sú dni veľkej skúšky, keď hlad, temno
D
G
C9
vzpiera sa v nás, sme stále tým hlasom na púšti kričiac:
G
D
G
„Tak priprav sa, prichádza Pán!“
G
C9
G
R: Hľa, vchádza Pán na oblakoch k nám ako slnka jas,
D
G
C9
poľnica už znie, zdvihni hlas, je tu milostivý čas, zo
G
D G
Siona spása príde k nám.
2. To je čas Ezechiela, keď kosti suché ožijú. A toto je čas,
keď tvoj sluha Dávid zaspieval pieseň novú. To je čas
Pánovej žatvy, keď obilie čaká na nás. A my sme tí
pozvaní jemu slúžiť a ohlásiť, čo zveril nám.
9. Hosana
(Hillsong, preklad: BAAC Band)
C
a
Prichádza Kráľ slávy, s kráľovstvom na nebesách.
F
G
a
Celá zem, volá len.
On svojou vzácnou láskou, očistil nás z našich vín.
Celá zem, spieva len.
C
F
Ga
F
C G
Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.
C
F
Ga
F
G a
Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.

Povstáva Boží národ, s odvahou a túžbou stáť.
Pevne stáť, s vierou stáť.
Prichádza nová nádej, prebudenie mŕtvych dní.
S modlitbou na kolenách.
F
G
Vezmi moje srdce dnes.
C
a
Chcem svoj život tebe dať a nechať sa viesť.
F
G
C (a)
Milovať tak ako Ty nás ľúbiš.
Zlom mi srdce pre svoj plán.
Všetko to, čo mám, iba Tebe dám.
Veď ma cestou nádeje do večnosti.
10. Dnes počuť zvuk
© Rieka života
D/E
Dnes počuť zvuk, čo zneje v nás,
h/cis A/H
aj z temien hôr, aj v dolinách.
Ten chorál sŕdc sťa jeden hlas, Tebe lásku chce vyznávať.
Predošlý čas doznieva v nás, je toto nová pieseň chvál?
Už svitá lúč na nový deň a volá k sebe celú zem.
e/fis
D/E
Tak mocne krič, nech každý vie,
G/A
A/H
že môže prísť a spievať smie.
D/E G/A D/E
e/fis
Svätý je náš Pán. V srdciach zaznej:
h/ cis G/A D/H
Svätý je náš Pán. Každý spievaj:
Svätý je náš Pán. Celá zem znej.
Hlas mocný znie o nebi v nás a všetkým hlása lásky čas.
Je tu ten čas, už zvoní zvon, najmenší z nás dostanú trón?

Tak mocne krič...
JEŽIŠ živý JE! V srdciach zaznej:
JEŽIŠ živý JE! Každý spievaj:
JEŽIŠ živý JE! Celá zem znej.
11. Poďme všetci
© Rieka života – Dávam všetko
G
D
h
A
Poďme všetci spievať pieseň chvál.
Národ každý, spievaj pieseň chvál.
Tancuj, tlieskaj, poď a zdvihni hlas,
e
A
D
žije Kráľ, poď a spievaj Pánovi.
D
A D G
h A D
A h
Od východu slnka po jeho západ, z každého kúta zeme
G
e7
A
D
A DG
h A
bude mu chvála znieť. Obety chvály prinesie každý
D
A h
e7
A
národ, kmeň, jazyk i hlas, spoja sa v piesni chvál.
12. Srdce chvály
© Matt Redman /Slovenská úprava: Richard Čanaky/
D
A
e
A
1. Hudba dohráva, všetko utícha a ja prichádzam
priniesť niečo snáď, čo pravú cenu má, čo by si mal rád.
e
D
A
R: Viac ako pieseň ti dám, ty si zaslúžiš viac,
nestačí hudba, čo hrám. Ty hľadáš hlbšie tam v nás,
kde ukrývam svoj strach, ty vidíš, čo v srdci mám.
D
A
Prichádzam pred tvoju tvár ťa chváliť,
e
G
A Ds
kde si jedine ty, jedine ty, Ježiš.
Viem, že som zradil, no túžim sa vrátiť,
kde si jedine ty, jedine ty, Ježiš.
2. Nekonečný Kráľ, nik nevysloví, čo ti patriť má.
Aj keď nič nemám, celý ti patrím, aj svoj dych ti dám.

13. Do tmy na svet
(Timothy – Nová DNA)
D
e7/G
1. Do tmy na svet prišlo k nám Svetlo sveta,
D
A
G
otvor môj zrak, nech vidím
krásu lásky, v ktorej srdce ti spieva,
veď sláva a moc ti patrí.
D
A
R1: Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať,
h
G
prišli sme ti vyznať: „Si náš Boh!“
D
A
Si dokonalá láska, dokonale svätý,
h
G
dokonale nádherný ku nám.
2. Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší Vládca, slávnejší nad
nebesá. Ponížil sa, prišiel na zem, čo stvoril, vzdal sa
slávy z lásky k nám.
R1+ R2:
A
h
G
A
h G
Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú ťa môj hriech stál.

15. Privítajme Pána
E
H
E
Všade tam, kde sú ľudia zídení
H
E
v mene Ježiš, v láske zjednotení,
fis
cis
A
E
práve tam Boh zasľúbil, že bude prítomný.
fis
E
A
H
Dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný.
A
E
R: /: Privítajme Pána v tomto chráme,
H
E (cis)
nech ho Božia sláva naplní.
A
E
H
E E7
Svojmu Bohu spievame a hráme pieseň spasených. :/
16. Prišli sme ťa chváliť
C
d
Prišli sme ťa chváliť, celkom blízko stáť.
Prišli sme ti dávať to, čo máš najviac rád.
Je to naša láska rastúca zo sŕdc,
všetko, čo je v nás, volá: „Abba, Ocko!“
Pomôž nám ti dávať radosť našich chvál.

14. Príď
D
D2D D4
/:Príď, dnes je čas chváliť Pána,
A
e9 G/Fis G
D
príď, dnes je čas pred ním v úcte
stáť.:/ Tak príď!
G
D
G
D
Každý jazyk vyzná raz Ježiš je Pán, každý padne na kolená.
G
h
e9
A
Požehnanie obdrží ten, ktorý ho dnes už vyznáva.

Srdce, myseľ, vôľa vie, že mám ťa rád.
17. Dobrý je
G
C9
1./: Niečím úžasným čím ma Boh požehnal,
a
D
že mi dal priateľov, ktorých mám tak rád.: /
C9
D
C9
D
R: Preto ho chválim (chválim), preto ho slávim (slávim).
a
D
C9 D
Je v nás svojou láskou, je v nás...

e C9
/: Dobrý je,

aD
dobrý je.: /

2./: Niečím úžasným čím ma Boh požehnal,
že mi dal sestričky, ktoré mám tak rád.: /
3./: Niečím úžasným čím ma Boh požehnal,
že mi dal bračekov, ktorých rada mám.:/
18. Tvoja láska
© Prepare Music
A
E
cis
H
Tvoja láska dvíha ma, keď k Tebe volám, si pri mne blízko.
Tvoj duch napĺňa ma, po Tvojich cestách ma vedie isto.
Tvoj dotyk premieňa ma, na moje rúno rosa padá.
E
H
A
H
/: Dnes viem, že Ty zostaneš verný až na veky, (E)
už nie som zem bez vody, vytryskla voda zo skaly. :/
E
H
cis
A
/: Si nekonečný, jedinečný, stále nový, ako skala pevný.:/
E
Pán!
19. Velebiť ťa chcem
© Prepare Music
E
H
A
/: Velebiť Ťa chcem.:/
E
H
A
H
/: Velebiť Ťa chcem, budem spievať o Tvojej láske.
Ty zapaľuješ moju pochodeň, nič sa nerovná Tvojej kráse.:/
A
E
H
Si mocným svetlom v mojich tmách,
si voda, do ktorej sa ponáram,
si radosť, ktorú nachádzam,
fis
E
H
s Tebou kráčam, nie som sám.

E
H
A
E
V Tebe spásu mám, si skala, na ktorej môžem pevne stáť,
H
A
Ti dám život svoj. Spásu mám, si skala, na ktorej môžem pevne stáť, Ti
dám život svoj.
fis
E
A
V Tebe kráčam, nie som sám!
20. Halleluja, lebo Boh všemocný vládu má
© Tretí Deň
E AE
A
E
A
/: Halleluja, halleluja, lebo Boh všemocný vládu má. :/
E A
Halleluja!
E
H
Svätý, svätý je Boh náš slávny.
A
E
/: Hoden je náš Pán, hoden je náš Pán, :/ vládu má.
21. Pán, hoden chvál
© Rieka života
EAEH
E A cis H
R: Pán,
hoden chvál,
EAEH
EAHE
mocný Kráľ,
je Ježiš sám.
H
cis
A E
1. Slovom svojich úst zachránil si ma,
H cis A
E
prúdom milosti oslobodil ma,
H
cis A E
Ducha života teraz zosielaš,
H
cis A H
plameň môjmu srdcu dáš.
2. V mene Ježiša si ma pozdvihol,
hanby pozbavil, z hriechu vytrhol,
presvätým Duchom si ma pomazal,
plameň môjmu srdcu dal.

3. Teraz milosť mám uveriac Bohu,
nie však skrze mňa, ale krv svätú,
v Duchu si mi dnes silu daroval,
plameň môjmu srdcu dal.
22. Konaj svoje dielo
© eSPé
- celá: a, F, C, G
Konaj svoje dielo, zošli svojho Ducha.
Chcem byť stále s Tebou tam, kde Tvoj vietor fúka.

24. Požehnané meno má Pán
D
G
D h
[: Viem, že meno Pána, je môj úkryt,
A
G
D A
v boji sa v Ňom môžem skryť, v bezpečí žiť. :]
D
G
A
[: Požehnané meno má Pán, požehnané meno má Pán,
h
G
A A7
požehnané meno má Pán, Najvyšší: ]

Chcem vidieť Slovensko horieť ohňom Ducha.
Konaj svoje dielo a nech Tvoj vietor fúka.
23. Zábudlivec
© S2G band

25. Žalm
© eSPé

R: Jééé, óóó...

- celá: D, A, h, G
Kam sa môžem ukryť pred Tvojou tvárou, Pane?
Kam môžem utiecť pred Tvojím Duchom?
Ty si mojou spásou, môj Pán, Ježiš,
Ty si mojou spásou.

1. Pustou cestou som si kráčal,
nehľadiac na teba môj Pán.
Zabudol som, čo všetko Ty zvládaš,
že za takých ako som ja si svoj život dal.

Keby som chcel utiecť k vzdialenému moru,
pôjdeš tam so mnou a budeme spolu .
Ty si mojou spásou, môj Pán Ježiš,
Ty si mojou spásou.

R1: Jééé, óóó...

R: Chválu Ti vzdám (4x).

2. Ty si chcel, aby som kráčal s Tebou,
no ja som nohy svetlom zviazané mal.
A ty, silou prirodzenou.
Si iba chytil a ja som putá zlomené mal.

Vieš o mne všetko, či sedím, či stojím.
Ty si vždy so mnou, ja chcem byť Tvojím.
Ty si mojou spásou, môj Pán Ježiš,
Ty si mojou spásou.

R2: Vďaka Ti, Pane Ježiš.
Vďaka Ti, môj Pán.

Chcem povedať svetu, že prijímaš a otváraš dvere dokorán.
Chcem povedať svetu, že Ty si Pán, že Ty si Kráľ.

( celá: D G h A )
Vďaka Ti môj Pán!!!

26. Len ty si Boh
© Ľudmila Koščová & band – V teba dúfam
E
H
A
H
cis
R: Len ty si Boh, len ty si Pán, len ty si, Ježiš, pravý Kráľ.
cis
gis
A
H
cis €
Chválim ťa, Pane, slávu vzdám, lebo si jediný pravý Kráľ.

27. Tebe Otče ďakujem
© Prázdny kríž
C/D
G/A
F/G
Túto našu pieseň Ti Pane túžim dať.
Chcem Ti v nej len vyznať, že mám Ťa rád.
Za všetko, čo dávaš mi Pane každý deň.
Chcem Ti vzdávať úctu a chválu len.
C/D F/G G/A
R: Tebe Otče ďakujem,
Tebe Synu ďakujem,
Tebe Duchu ďakujem,
F/G C/D
že Ťa mám.

29. Nech svätí jasajú
© Ľudmila Kočšová & band – V teba dúfam
DD4 C2
DD4 C2
1. Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa.
Nech oslavujú jeho meno tancom.
D e
Nech mu hrajú na bubne a na citare.
D2/H C
D2/H C
R: Nech svätí jasajú, nech svätí jasajú,
D2/H C
D
e
nech svätí jasajú v sláve.
2. Nech svätí jasajú v sláve.
Nech sa veselia na svojich lôžkach.
Oslavu Boha nech majú na perách.
30. Dobroreč, duša
© Ľudmila Koščová & band – V teba dúfam
E
A
R: Dobroreč, duša moja, Pánovi. - 4x

28. Múry
© eSPé
- celá: a, F, C, G
Prinášam svoje múry pred Tvoju tvár.
Predkladám svoje hriechy, tak príď, môj Pán.
Vyznávam, že padol som už toľkokrát.
Chcem čistý stáť, menu Ježiš chválu dám.
Chválu vzdám, Ty si Pán, Si môj Boh, ja rád Ťa mám.
Tebe patrí chvála - Nech táto pieseň múry zváľa.
Tebe patrí sila - Ty si ten Boh, čo neopustí ma.
Tebe patrí úcta - Nech volajú naše ústa.
Tebe patrí vláda - Pred Tebou rád kolená skláňam.
Si Majster, moja Spása, si Cesta a Krása.

cis
H
A
H
1. A celé moje vnútro jeho menu svätému
a celé moje vnútro ďakuj Bohu dobrému.
2. Vedzte, že náš Pán je Boh, on je náš stvoriteľ,
vedzte, že náš Pán je Boh a jemu patríme.
H
A
H
Jasaj na chválu Pánovi, celá zem.
S radosťou slúžte Pánovi, s plesaním.
H
A
E
Vstupujte pred jeho tvár, celá zem.

31. Na krídlach chvály
© Marek Novotný - Na krídlach chvály
D
A
//:Teraz ťa vidím nejasne ako v zrkadle,
G
A
potom budem na teba hľadieť
D
A
z tváre do tváre://
D AG
A
R: Ty snímeš záclonu z mojich očí,
D A
G
A
z tvojej krásy sa mi hlava točí,
G
A
h
chcem tu stáť pred tebou vydaný,
G
A
D A
chcem tu stáť pred tebou vydaný.
D A G
A
Na krídlach chvály túžim lietať,
D AG
A
Kráľovi slávy novú pieseň spievať,
G
A
h
v bázni stáť pred tebou zlomený,
G
A
D A
v bázni stáť pred tebou zlomený.
32. Dotkni sa mojich očí
Text a hudba: © Franciszka Godlewska
Preklad Ľudmila Koščová
E
H2
A2
Dotkni sa mojich očí, Pane, by som uvidel ťa.
Dotkni sa mojich úst, aby som chválil tvoje meno.
Dotkni sa môjho srdca, Pane, obnovuj ma.
fis7
E
H
Zošli svojho Ducha, aby očistil ma.

33. Tak vstávaj
© Marek Novotný - Na krídlach chvály
E
A
Opäť môžem stáť pred tebou,
D
A
priniesť srdce, čo po tebe horí.
E
A
Opäť môžem stáť pred tebou,
D
A
pred mocným Bohom, čo nové veci tvorí.
Prijímaš ma takého, aký som,
vždy môžem prísť pred tvoju tvár.
Už roky som na tebe závislý,
D
A
E ADA
myslím, že sme celkom pekný pár.
E H
cis
A
R: Tak vstávaj, dnes svojho Boha chváľ,
E
H
A
nech celou zemou znie:
EH
cis
A
E
H
A
Ježiš, jediný pravý Kráľ, dnes ťa vyslobodil.
H
A
E
Putá spadli z rúk, v ňom slobodu máš.
H
A
E AHA
On môže odomknúť nový život, ak sa mu dáš.
34. Som pred tebou
© Richard Čanaky – Vďaka Ježiš III.
A
E
Som pred tebou, tu stojím rád,
fis
D2
ako keď vonku na mňa padá dážď.
Som iba tvoj, dnes znovu hrám,
som zachránený z pekla svojich rán.

Som malý tieň, ty veľký hrad,
ty nechceš, aby som zahynul v tmách.
Som vlastne nič, a predsa mám
tú veľkú istotu, že si môj Pán.
Nádherný je deň, keď vstávam na perách s chválou.
Pred tvoj trón ti dám zopár modlitieb.
Nádherné sú chvíle, keď ma nosíš v dlani, do srdca mi znie
o láske zopár viet, o láske znie (2x) tvoje vyznanie (2x).
35. Nechaj rieku tiecť
D
Pane, biedny som, prosím, obdar ma. Stratený k tebe
G
D
volám, nájdi ma, nechaj rieku tiecť.
Otvor zrak môj, chcem teba uvidieť.
G
D (A)
Život večný tvoj nechaj vo mne znieť, /: nechaj rieku tiecť. :/.
D
A G
A D
Nechaj rieku tiecť, nechaj rieku tiecť. Duchu Svätý,
A G
A
e
G
príď s mocou k nám. Nechaj rieku tiecť. Nechaj rieku tiecť.
e
D
Nechaj rieku tiecť. Nechaj rieku tiecť.
36. Nech tvoj Svätý Duch
D
A
1. /: Nech tvoj Svätý Duch :/ /: dnes prenikne ma. :/
/: A nech navždy už :/ /: vo mne prebýva.:/
G
A
R: /: Nech padá dážď :/ /: požehnania. :/
e
D
/: Otče, obmy ma! :/ /: Duchu Svätý, príď! :/
2. /: Daj radosti čas, :/ /: daj nám lásky čas. :/
/: Daj pokoja čas, :/ /: daj milosti čas :/

37. Perla
© Marek Novotný - Na krídlach chvály II.
A
E
H
cis
Bol som smädný po pravde, z teba živá voda vyviera,
A
E
H
ak som s tebou, smädný už nebudem.
Raduj sa, duša, môžeš oplývať veľkým pokladom,
čo v Pánovi máš, našiel som perlu, všetkého sa vzdám.
A
E
H cis
R: Haleluja, haleluja, haleluja,
A
E
H
haleluja, haleluja, haleluja!
Svojou pravicou ma hladíš,
v tvojej tôni smiem prebývať,
pri tvojich nohách v pokoji zaspať smiem.
Svojím synom ma nazývaš,
na dedičstve tvojom podiel mám,
budem spasený, veď život si za mňa dal.
38. Z pridlhého spánku
D
G
D
A
1.
Z pridlhého spánku prebudil ma lásky bozk,
spolu s krásnou vôňou počuť jeho meno.
Čakať som sa naučil na tú chvíľu lásky,
ticho plné smiechu, radosť z jeho krásy.
e
G
h
A G A
Tak počuj, môj drahý už kráča, zanechal trón.
D
G
R:
Po horách skáče, cez vrchy tiež,
D
A
jak jeleň beží lesom rovno sem.
Cez okno hľadí, nazerá dnu,
môj drahý ma volá, volá dnes:
Zobuď sa, drahá, nádherná laň,
veď zima už prešla a prišla jar,
kvety už kvitnú, tancuje zem, to sú dni čakané.

G A D
[: Toto je čas plný piesní. :] 4x

GAh

GAD GAD

2. Tu nik nie je lepší v očiach jeho lásky,
všetci sme mu drahí, jeho poklad dedičný.
Teraz prišiel požehnať rovno z domu Otca
dary zdravia, lásky pre tých, ktorí smútia.
Ten úžas, tá radosť. Smiem poznať, byť poznaný.
39. Duchu Svätý, príď!
© Rieka života – Dávam všetko
D
G
D Ge
D
A
Duchu Svätý, príď, Duchu Svätý, príď!
G
D
Nech zavládne viera,
G
D
nech zavládne nádej,
G
D
A
nech zavládne láska v nás.

D
G
Ce
sluch môj i pozornosť zbystri,
a
d
G
F
f C
nech srdce plní a vedie ma Duch tvoj.
42. Oslava presvätého Božieho Ducha
C
G
C
R: Svätý Duchu, príď medzi nás, naplň, osvecuj nás. 2x
F
C
a
1. Nechceme byť sami, ty si Vodca náš. 2x
C
e
a
My sme tvoje chrámy, príď, prebývaj v nás. 2x
Ty si Darca i dar, všetko pre nás máš. 2x
Poslúchať ťa chceme, ty nás zachováš. 2x
2. My sme Božie deti, ty si láska v nás. 2x
Príď už, veríme ti, naše duše spas. 2x
Očisťuj nám srdcia, myseľ, zmysly chráň. 2x
Uč nás ľúbiť všetkých, vyzdob duší chrám. 2x

40. Otvor mi oči, Duch Svätý
D
A
Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán,
G A
D
vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim.
A
h
G
Chcem vidieť teba vo mne rásť a žiariť svetlom tvojej
A
h
slávy, vylej svoju lásku a moc. Spievam:
G
A
D
Svätý, svätý, svätý, vidieť ťa túžim!

Medzihra: F G C, F G e, F G e, F G a 2x

Priniesť srdce, čo po tebe horí.

5. Ďakujeme ti za život plný krás. 2x
S tvojou silou chceme dávať lásku, jas. 2x
Tam, kde my žijeme, spájaj v láske nás. 2x
Všetkých nás požehnaj, počuj prosieb hlas. 2x

41. Otvor mi oči
CC7
d G
Ce a
d
Otvor mi oči, nech Ježiša vidím a jeho sa dotknem,
G
F f C C7
nech: „Ľúbim ťa!“, poviem. Otvor mi

3. Odpúšťať nás uč vždy, dary hľadať v nás. 2x
Deliť sa so všetkým, v pokore vždy stáť. 2x
Vyznať hriechy, slabosť len ty silu dáš. 2x
Vernosť, vytrvalosť, svedčiť zas a zas. 2x
4. Ty si Kráľom neba, utešuj vždy nás. 2x
Pravdu poznať chceme, dobro rob cez nás. 2x
Nauč nás sa modliť, ty sa modli v nás. 2x
Uč nás rozlišovať dobro a zlo včas. 2x

43. Tí, čo sú smädní
©1998 Vineard songs (UK/Eire)
D
fis
Tí, čo sú smädní, zoslabnutí,
G
e7 e/G G A
nech nájdu prameň a ponoria srdcia v ňom.
Smútok a bolesť sa odplaví z nás, Asus
na vlnách lásky voláme z hĺbky zas (k tebe):
D D4 D2 D G
Príď, ó, Ježiš, príď! (4x)
Duchu Svätý, príď!
44. Hosana, Pána chváľ
© Chairé - S Ježišom na perách
d
F
/: Hosana, Pána chváľ, chválu mu vzdaj, volaj: Príď,
C
d
Ježišu, príď, Duchu, príď!:/
d
C
F
/: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom,
C
G
Ježišu, príď, Duchu, príď!:/
45. Nech tvoj Duch preteká
D (E)
h (cis)
1. Nech tvoj Duch preteká ako rieka mohutná, nech tvoj
G (A)
A (H)
Duch preteká ako rieka mohutná!
2./:A rany uzdraví ako rieka mohutná.:/
3./:A bolesť odplaví ako rieka mohutná.:/
4./:Pokojom naplní ako rieka mohutná.:/
5./:Nech zaznie hymna chvál ako rieka mohutná.:/

46. Pane, smädní sme po tebe
(Timothy – Nová DNA)
Úvod: G D A D
G

D

A

[: Pane, smädní sme po tebe, Pane, smädní sme po tebe. :]
h A
G D
[: Nech táto oslava naplní ulice,
G
D
A
D
chceme tancovať z lásky ku tebe. :]
G
D
A
[: A všetko, čo mám, dám na oltár, svoj život nesiem pred
D
tvoju tvár. :]
47. Jak jeleň
e C
D
Jak jeleň dychtí za vodou, ja, Pane, túžim za tebou. (4x)
e
C
G
D
Zošli dážď, zošli dážď, dosť bolo sucha!
Zošli dážď, zošli dážď, Svätého Ducha!
Zošli dážď, zošli dážď, nové Turíce!
Zošli dážď, zošli dážď, rozjasaj srdce!
48. Ježiš
D
G
D A7sus4 D
G
Ježiš, Ježiš, Ježiš, Ježiš, Ježiš. On premohol smrť,
D
G
D
on premohol hriech, z mŕtvych vstal Pán a Kráľom je.
49. Ty si môj Pán
(Braňo Letko)
A E
fis D A
E
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.

D

50. Poďme už spolu víťaziť
© Tretí deň
e
a
Boli sme tiež diablom podvedení,
H7
e
však teraz zničme pevnosť diablovu.
Klamal nás, nám sa to páčilo,
však teraz zničme pevnosť diablovu.
Poďme už spolu víťaziť. Sme Boží ľud, prečo váhame?
Dnes vykročme k hriešnym oltárom
a zničme pevnosť diablovu.
Poďme už spolu víťaziť, poďme už spolu víťaziť,
poďme už spolu víťaziť a zničme pevnosť diablovu.
Buďme silní a buďme smelí, však teraz zničme...
Pán Ježiš, veď ty si zvíťazil, však teraz zničme...
51. Chválim ťa, Ježiš
G

D
C9
[: Chválim ťa, Ježiš! :] 4x
G
D
[: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo,
C9
D
čo má Boh pripravené pre nás. :]
Pre tých, ktorí milujú, pre tých, ktorí vzývajú (meno Pána),
tých, ktorí uveria, pre tých, ktorí chvália tvoje meno, Pane.
R:

53. Máš meno Svätý
(Brian Doerksen)
E
Hsus
C#m7 A2
Ty si ten Boh, ktorý je, máš meno Svätý,
E
Hsus
C#m7
A2
Baránok, čo nemá hriech, máš meno Svätý.
E
Hsus C#m7
A2
Všemocný, jediný Pán, máš meno Svätý,
E
Hsus
C#m7
A2
Kristus Kráľ, Boží Syn sám, máš meno Svätý.
E/G#
A
H
V mene tom hriechy odpúšťaš nám,
E
A2 A2/F# Hsus
H
úkryt bezpečný mám v mene nádhernom.
E/G# A
H
V mene tom silu stále mi dávaš,
E
A2 fis
Hsus
H
napriek bolesti stáť v mene nádhernom.
54. My vzdávame menu Ježiš česť
(Good omens)
D
A
h
G A D
My vzdávame menu Ježiš česť, veď jemu patrí celá Zem.
On zjavuje pravdu všetkým nám, on je tá cesta úzka.
D
A
/:My chceme dnes, my chceme dnes,
h
G
A
D
my chceme dnes chválu Bohu vzdať.:/

52. On je silný Boh Izraela
a
E
A
h
On je silný Boh Izraela! On je silný Boh Izraela! Jeho slávny hlas bude počuť Každý krok my robme spolu, iba s ním môžeme kráčať vpred, každú pevnosť
každý z nás. On je silný Boh Izraela!
zdolať smieme,
Slepým sa oči otvoria, hluchí budú počuť jeho hlas,
G
A
chromí budú stáť, s radosťou tancovať, nemí budú spievať.
veď náš Boh víťazstvo dá, on dá, on dá, on dá.

55. Len tebe a nie nám
Cismi7
A2
E
(Chris Tomlin)
všetko, čo má dych, nech Pána ctí.:/
D
h
Predo mnou je kríž a za mnou svet, neobrátim sa už nikdy
1. Chvála ti hneď ráno, chvála ti aj večer,
A
G
D
chvála, keď mladý či starý som.
späť, to všetko je len o tebe.
Chvála ti pri smiechu, chvála ti, keď smútim,
Zatras nebesia, roztrhni oblohu, veď každý vie, je to tu o Bohu, to všetko je lenchvála za všetko, čo prežívam.
o tebe.
D
G
Fismi7
Gismi7
Fismi7
Gismi7
/:Len tebe a nie nám patrí sláva.:/
2R: Ak mohli by sme spoznať viac moc, večnú lásku, ktorú
Fismi7
Gismi7
A2 H
Priamo z našich sŕdc tebe chvála znie, na tvári je ten, čo rozumie, to všetko je máš, tak nič už nezastaví pieseň chvál.
o tebe. Zošli oheň svoj na oltár obete, plameň našich chvál dá vedieť vo svete, to
všetko je o tebe.
2. Chvála ti na nebi s tisícmi anjelov,
D
G
chvála ti na veky každý deň.
Zem sa chveje, vrchy kričia len o tebe.
Chvála ti na Zemi spolu so stvorením,
h
A
G
zveme každý národ k oslave.
Slnko žiari, more hučí len o tebe.
E
E/Dis
D
G
/:Budem vzývať, budem spievať,
Vesmír celý sa točí a spieva len o tebe.
Cismi7
A2 H
E
h
A
G
budem chváliť teba každý deň.:/
A tvoje deti kričia, kričia len o tebe,
D
G
58. Vďaka, Ježiš
len o tebe. Je to o tebe.
h G
D
A
Vďaka, Ježiš, vďaka za dnešný deň, vďaka, Ježiš, s tebou prežiť ho chcem. Vďaka,
56. Ty si Kráľom
Ježiš, že mi lásku dávaš.
D
A
h
G
G
fis/Fis
[:Ty si Kráľom, ty si Kráľom, Kráľom je Boh. :]
D
[: Volám: „Abba, abba, Otče!“ :]
A
Tak pozdvihnime svoje srdcia, tak pozdvihnime svoje dlane, h
G
59. Svätý
postavme sa pred tvár Pána, velebme ho. :]
© 2001 Vineard songs (UK/Eire) Brenton Brown
C
57. Všetko, čo má
( Timothy – Nová DNA )
E
E/Dis
1R:/: Nech všetko, čo má, všetko, čo má,

Cm7

Svätý, svätý, všemohúci si bol a prídeš zas.
C

Cm7

Ty, Boh slávy, hoden sám si svätých piesne chvál.
C2
G
G/F C
C2
G
G/F

R: Sväté meno máš a iného niet, milosrdný si a chrániš
C C2
G
G/F
C C2
svet, v tebe pravda je, ty si spravodlivý.
F
G
C
/: Svätý, svätý Boh si ty.:/
a
G
F
C Csus C
Všetka česť a úcta ti náleží,
a
G
C Csus C
všetku moc a múdrosť ty máš. – 2x
60. Ja slobodu mám
(Anastasis – Stačí tak málo)
D
Dmaj7 D7
Dmaj7 D
Ja slobodu mám, čo život Kohosi stál.
G
fis
e7
A
Na kríži hľadá sa Ten, čo prilbu spásy mi dal.
On je ten Víťaz, je mojím vykúpením.
V krvi nevinného baránka si šarlát vybielim.
D
A
h
G
A
D
Kríž, ten perím nemal vystlatý, pomaly sa ocot z perí zlieval.
Aj keď vyhasol život tak mladý,
On víťazí a život zmysel má.
Spásu mi dal, čo bolo Božím plánom,
smrť stráca tvár a moci nemá.
Človek víťazí s Ním, ak On je Pánom
a život dať sa mu nebál.
61. Ty si mojou láskou
©2000 Vineard songs (UK/Eire)
GE
C9 A
1. Ty si mojou láskou nemennou a stálou,
D4 Hsus
C9 A
mojím pevným miestom, na ňom môžem stáť.
Tajomne ma dvíhaš, lásku vo mne skrývaš,
keď si pri mne blízko, láska nesie ma.
G E D4 Hsus C9 A
R: Aleluja, aleluja, aleluja, tebe spievať chcem.
2. Prekvapíš ma láskou, prenikneš ma krásou,

radosť prúdi z vnútra môjho srdca von.
Vždy, keď ku mne prídeš, svetlom zaplavíš svet
a ja cítim pieseň v mojom srdci rásť.
62. Verím, lebo dal si mi vieru
h
G
Verím, lebo dal si mi vieru,
D
A
Fis7
chválim ťa, lebo naplnil si srdce chválou,
h
G
ľúbim ťa, lebo poznal som, čo je láska,
D
A
h
spoznal som, že ľúbiš ty mňa.
h
G
D
A
Chceme priniesť obeť chvály, chceme priniesť viac.
Chceme volať na meno Ježiš, veď on nám môže dať
pokoj, vieru, lásku, radosť, milosť, istotu.
h
G
A
h
Vďaka, Ježiš, za tvoju veľkú dobrotu.
63. Dávam všetko
© 2000 Vineard songs (UK/Eire); Marc James
D
A
G
1. Dnes chcel by som ti dať to, čo v srdci mám,
A
h
A
D
dávam na oltár, k tvojim nohám, kráľov Kráľ.
Dnes kladiem svoje sny, ja sa zriekam svojich práv,
už nechcem pyšný stáť, chcem nový život mať.
h A D
G
D
h
A (G)
R: A dávam všetko to, čo mám, tebe, Kráľ. - 2x
2. Keď túto pieseň hrám, pod krížom stojím sám
a všetky bohatstvá za smeti pokladám.
Chcem poznať teba, Kráľ, slávu mena, ktoré máš.
Tá radosť nekončí, aj keď s tebou trpieť mám.
64. Rúcho chvál
© 1999 Integrity´s Praise! Music; Jamie Harvill

D
D2
D4
D
Odej nás do rúcha chvál, prelom ťažobu, úzkosť v nás.
Asus
G
D
Nechaj tvoj olej radosti tiecť od trónu k nám.
Odej nás do rúcha chvál, prelom ťažobu, úzkosť v nás.
Radosť je našou silou, našou silou.
G
D
G
Daj, nech znova tancujú kosti zlámané. Zaplav túto suchú
Asus
G
zem svojou riekou. Pane, k tebe dvíham zrak, a tak
h
e
G
Asus
GD
čakám na tvoj milosti prúd, keď chválu ti vzdám.
D
CG
Aleluja, znej, aleluja, vzdávame chválu a česť – ty si Kráľ.
D
CG
Aleluja, znej, aleluja, meníme smútok náš za rúcho chvál.

R:

chcem. Obeť chvály pred tvoj trón nesiem, pred tvojou
G
C
FC
tvárou zaplesám.
G
F
C
G
Budem ťa chváliť celou svojou silou, budem spievať,
F
C
E
a
ty si môj pevný hrad, keď som v trápení, keď hriech
d
G
ma premáha, na tvojich slovách budem stáť.
67. Chváľte, služobníci
e
G
R: Chváľte, služobníci, chváľte svojho Pána,
D
e
meno Ježiš, aleluja. 2x
1.Tam, kde znie plač v srdciach zranených,
Boh posiela svoje slovo. 2x

65. Ty napĺňaš chválou naše ústa
D
G
D GD
G
Ty napĺňaš chválou naše ústa, ty napĺňaš vďakou naše
A
h
A G D
A G h
srdcia.
Ó, Pane náš, príď k nám, svoju slávu zjav nám,
G
A
D
D7
vo svojej sláve, svätý Bože, prídi k nám.
G
A
D
D7
Tvojej slávy prúd prúdi k nám,
G A
h
viac než okraj tvojho rúcha vnímame.
G
Fis
h
A
G
Ty máš trón na chválach, veď prebývaš všade tam,
D
A
D
kde ťa v Duchu a v pravde vzývajú.

2. Pán volá nás k sebe na Sion,
kde prebýva v svojej sláve. 2x
3. Tam tvoje deti tancujú s radosťou,
meno Ježiš prespevujú. 2x
4. Boh pre svoj ľud žehná celú zem,
pokoj nech má Jeruzalem. 2x

R:

66. Pieseň chvály
C
d
Pieseň chvály spievať túžim, pieseň vďaky spievať
G
C
e a
d

68. Zajal si láskou ma
(Timothy)
E A2 D2
A2 E A2
Hsus
Zajal si láskou ma, zbavil pút milosťou.
E A2
D2
A2 fis
H
E
Ty si vzduch, čo dýcham, spievam ti pieseň chvál. 2x
A2
E
Môj krok si roztancoval, srdce mi rozohnil.
A2
E
Z tisíc kráľov tohto sveta túžim len tvoj otrok byť.

F

A2
cissus Hsus A2
Tak tu stojím pred tebou a s úctou spievam ti zas
H
E
(môj krok) 2x pieseň chvál.
E
A2
Hsus
A2
/: Spievam ti pieseň chvál, (3x) spievam ti rád.:/
69. Svetlom si mi
© Rieka života – Dávam všetko
D
Svetlom si mi, keď nič nevidím,
C9 G
prinášaš nádej na nové dni.
Slnkom, čo každé nové ráno tvorí
a lampou, čo cestu mi osvetlí.
Smiechom si jasným, čo v tisícoch znie,
radosťou oblohy nado mnou.
Moc dávaš hromu, keď v búrke udrie
a pri spánku napĺňaš pokojom.
C
G
D
R: Tu pred tebou oslávi ťa celá zem,
C
G
D
všetko tvoje meno zavolá: JEŽIŠ!
C
G
D
Tu pred tebou oslávi ťa celá zem,
C
G
D
všetko ti dnes chválu vzdá.
70. Veľký Pán
A
D
E
Cis
Veľký Pán, On je kráľov Kráľ.
fis
h7
E
A
Ježiš pánov Pán. On je nádherný.
Aleluja, aleluja, aleluja, On je nádherný.
Aleluja, je spása a sláva, úcta a sila, On je nádherný.

71. Na Teba volám
© Prázdny kríž
E
A
Ty si môj svet, Teba mám rád.
cis
H
Chcem s Tebou byť vždy stále viac.
Chcem, Pane, prísť tam pred Tvoj trón.
E
Chcem prebývať tam vždy s Tebou, vždy s Tebou.
A
E
R: Na Teba volám, Pane.
Po Tebe túžim stále.
A
E
A ja volám na Teba
a ja spievam pre Teba.
Pane, chcem prísť pred Teba.
A
E
H
K Tvojim nohám túžim priniesť všetko, čo mám.
72. Úžasný Pán
© Delirious, Summer Of Love, preklad Branislav Letko
C
1. Tmou Svetlo svieti a život dáva to Svetlo z nebies, po
a
Fmaj7
C
ktorom túžbu ja mám. Prosím, tiahni nás!
2. Je zvodná pýcha, tá dušu zviera, dušu tak biednu
a hladnú po Svetle v tmách. Pravdu zasej v nás!
a Fmaj7
C
a Fmaj7 C
R: Úžasný Pán svoj život dal, nádherný Pán tak miloval.
3. V srdci si pieseň o tebe spievam, tvoj Duch mnou prúdi
a ja tak túžim ti riecť: „Pane, rád ťa mám.“
4. Je mojou spásou, vo tme mi svieti to meno Ježiš, pre
ktoré v láske chcem žiť a pravde verný byť.
73. Pred Tebou sa skláňam
© Prázdny kríž

E
A
1. S modlitbou a v tichu prichádzam,
v tejto chvíli sa Tebe oddávam.
cis
H
A
/:Chcem cítiť dotyk Tvoj.:/
2. V pokore a v bázni zostávam,
Tvoju milosť v láske spoznávam.
/:Chcem cítiť dotyk Tvoj.:/
E
A
H E
R: Pred Tebou sa skláňam Pane môj,
pred Tebou je smútok radosťou,
pred Tebou sa korí národ Tvoj, cis
A
H
ó, pred Tebou, jéé.
2. S radosťou a vďakou priznávam,
z hĺbky srdca Ti, Pane, vyznávam,
že cítim dotyk Tvoj,
už cítim dotyk Tvoj.
74. Nech padá dážď
© Michal Smith
G
a
F
/: Nech padá dážď, nech padá dážď,
C
G
otvor môj Pán svoju rieku.:/
75. Ak sa milujeme
A
fis
D E
Ak sa milujeme navzájom, Boh je v nás. 2x
A jeho láska v nás dosahuje dokonalosť. 2x
76. Miluješ nás
© Prázdny kríž
G
D
C9
G
1. Ďakujem Ti, Ježiš, že si prišiel k nám.
G
D
C9
D
Že si bol tu s nami a lásku si nám dal.
Viem, že v mojom srdci teraz prebývaš.

C9
G C9 D
A máš nás rád.
C9 D G (e)
R: /: Miluješ nás
C9
D G
takých, akí sme.:/
2. Nauč ma dnes, Pane, takto milovať.
Daj mi svoju lásku, použi si ma.
Viem, že môžem s Tebou aj hory prenášať.
A blízko Teba stáť.
77. Vznešený
© Richard Čanaky - Vďaka Ježiš III.
Kapo. III.
D
D/fis
G
A
D
Vznešený, tak jemný iba ty vieš ku nám byť.
D
D/fis
G A
h
Zranení, zlomení bez obáv môžeme prísť.
A2
G A2 h A2
G A2
Ty stále čakáš, novú nádej nám dáš,
h A2
G A2 h
A2
G A2
ty odnímaš hriech, v tichu modlitba znie.
78. Pred Tebou
© Lamačské chvály
G(A)
C9(D) G(A)
Pred Tebou, môj Pán, sa vzdám,
e(fis)
D(E)
C9(D) G(A)
pred Tebou na kolená padám.
Pred Tebou, môj Kráľ a Pán,
pred Tebou na tvári vyznávam:
e(fis) D(E) C9(D) G(A)
“Iba Ty vládneš svojou silou,
v sprievode víťaznom vodíš si ma.

Za Tebou pôjdem svetlom i tmou,
C9(D) G(A) D(E) C9(D)
Veď Ty si môj Pán, hoden si chvál!”
“Iného bližšieho na nebi niet,
On pre mňa vydobyl tisícky liet.
V Otcovom náručí, tam ma ukrýva,
veď On je môj Pán, hoden je chvál!”
“Že si ma zlomil, získal si ma.
Za mňa si zaplatil krvou svojou.
V Tebe som slobodná,
môj Boh a Kráľ, hoden si chvál!”
79. Nech vrchy odstúpia
© Chairé - S Ježišom na perách
cis
A
E H
Nech vrchy odstúpia, kopce sa otrasú, moja milosť neodstúpi od teba.
Zmluva môjho mieru sa neotrasie,
cis A H
/:hovorí Pán,:/ tvoj zľutovník.

Svoju slávu odkladám, vezmi všetko, čo ja mám.
Nepatrím viac sebe len, som cudzincom pre túto zem!
Z: Tvoje srdce hrejivé, k svojej hrudi priviniem.
Naveky tak zostať chcem, si môj pastier, EMANUEL!
81. Tvoja krv
e D
G
1. Poď, niečo ti rozpoviem o láske nádhernej.
Je tu v srdci ukrytá a starý svet roztrhá.
C2
G
C2
Aleluja, nekonečný Kráľ, Boh a priateľ:
e
D
G
e
G e
A
R: Tvoja krv ma chráni.3x Tvoja krv, tvoja krv.
2.Táto správa sa bude niesť do kútov sveta,
že reťaze, ktoré mám, môj Boh už roztrhal.

E
H E
A cis
H
1. V Tebe slabý silu má, Tebe silný chválu vzdá.
cis
H
EA
E
H
A
Ty si slávny, Majster môj, Ty si Ježiš, lásky zdroj.
Moje srdce pokoj má, keď sa o Teba opieram.
Zlomeného ducha mám, v Tebe plnosť nachádzam.
A
E
H
A
E
H
R: Ježiš Kristus, radca môj. Ty si Ježiš, priateľ môj.
cis H
EA
E
H
E
Život svoj si za mňa dal, moju vinu si zo mňa sňal.

82. Môžem spievať o láske večnej
© Copp
E
fis7
Ó, ponad vrchy prúdi k nám rieka
A
H4
lásky zázračná, Tebe srdce otváram,
H
E
Tvoj dotyk, Pán môj, voľnosť dá.
fis7
Som šťastný, že smiem v pravde stáť,
A
ruky k Tebe dvíham rád, ó, vďačnú
H4
H
E
chválu vzdám, že lásku si mi dal, môj Pán.
E
fis7
R1: /: Môžem spievať o láske večnej
A
H4 H
môžem spievať o láske Tvojej :/

2. Pod kríž sa vraciam zas, chcem tu počuť len Tvoj hlas.
Tu sa o mňa postaráš, rany krvou obmývaš.

fis7
E
R2: Chcem Ťa chváliť v tanci

80. V Tebe slabý silu má
© Lamačské chvály

A
H
hoc smiať sa bude svet,
fis7
E
no keď on pravdu spozná raz
A
H4
H
bude radosť mať akú mám dnes ja!

2. Toľko prázdnych dní a život ťa mení,
aby bol si ním ranený.
Tak ti dôverujem, Teba zvelebujem,
odkedy viem, že bez... R1
R2: neviem, neviem dýchať Pane; 2x

/: O láske ja spievať chcem,
o láske ja spievať smiem,
o láske ja spievať chcem,
môžem spievať o láske večnej :/
83. Neviem dýchať
© S2G band
C
e
a
1. Toľko prázdnych slov beží mi hlavou
Fmaj
o tom, že život nie je náhodou.
Mám si ísť za tým, čo ma tak baví,
iba tak sa tu vraj nestratím.
No ja poznám niečo, čo je dôvod prečo,
je tu život stále nádherný.
Si to TY Pane a chcem, aby na mne
Fmaj
a
ukázal si, že bez Teba, že bez Teba sa to nedá,
Fmaj
nedá, neviem dýchať, si mocný
a
G
chcem Ťa vnímať, vnímať, stále s Tebou stáť...
C e a Fmaj
R1: (neviem) neviem, neviem dýchať;
Neviem to bez Teba Pane.
Tak nech je moja pýcha konečne na veky na dne.
Neviem, neviem lásku dávať.
Neviem aj keď túžim Pane,
len Ty ma môžeš učiť, Ty si Kráľ na veky. Amen.

84. O láske
© Mária Podhradská
A
E
fis
A
Kým vieme spolu stráviť obyčajný deň,
D
A
h
E
tak nerozmýšľaj a zostaň tu rád.
Kým viem spomínať na zabudnutý sen,
tak nerozprávaj, že sa musíme báť.
fis
E A
D
A keď už láska stratí svoj smer,
A
D
tak neprestávaj a nádej si stráž,
h
D E
fis
možno sa nájde pre nebo zem,
h
E
fis (A)
tak zostaň so mnou rád.
Kým v sebe nájdem túžbu počúvať tvoj smiech,
vrátim sa k Tebe aj miliónkrát.
Kým vládzem odpustiť aj zabudnutý hriech,
skončíme potichu to obdobie zrád.
A keď ti láska nepovie nie,
tak nezabúdaj a nauč sa rásť.
Možno sa nájde pre nebo zem,
/: tak zostaň so mnou rád.:/

85. Si večný Boh
© Tretí deň
D(E) A(H) h(cis) G(A)
/: Si večný Boh, si mocný Kráľ,
D(E)
A(H)
G(A)A(H)
plesám nad všetkým, čo urobil si nám.:/
86. Odpusť mi
(Anastasis)
e
C
D
e
1. Ak ťa Pán osloví, nezačni sa báť.
C
G
a
FC
On chce Tebe ako svojmu synovi povedať: „Mám Ťa rád.“
a
F C
G
R: Odpusť mi, Pane môj, že som tak slabý.
Odpusť mi, Pane môj, že som Ťa hriechom zabil.
Odpusť mi, Pane môj, že na Teba zabúdam.
Odpusť mi, Pane môj, že len v ťažkostiach Ťa hľadám.
2. On ťa nikdy nezradí, veď ťa nekonečne miluje.
Stačí mu svoje hriechy prezradiť a povedať: „Ľutujem.“

3. Na každej mojej ceste cítim, že nie som sám.
A hovoríš mi ešte: „Svoje telo Ti ponúkam.“
88. Vďaka za lásku
(Anastasis)
E
A
H
cis
A
H
1. Často dvíham oči k nebesám, ďakujem Bohu za všetko.
Za to, že úsmev na tvári mám, že teším sa poľným kvetom.
A
H
cis
A cis
H
R: Vďaka, že si mi lásku daroval, že si mi srdce otvoril,
A
H cis
A cis
gis
A
H E
že si mi z očí odstránil kal, aby už hriechu som slúžiť netúžil.
2. Veď len to, čo od teba mám, a len to mi život dáva,
vtedy viem, že len s láskou vyhrávam, že ona ma šťastným necháva.
3. Aj keď viem, že som nehodný, Ty Pane,
mi vždy šancu dáš, nasýtiš ma keď som hladný,
Ty vo mne dokonalosť nehľadáš.
89. Dnes pieseň hrám

3. Preto mu odpovedz, hoci len úsmevom.
Veď ty viac už nie si smrti otrokom, ale Božím dieťaťom.
87. Každý deň si so mnou
(Anastasis)
G
C
D
GDG
1. Každý deň si so mnou, len s Tebou kráčať smiem.
Svojou rukou mocnou pomáhaš mi, ja to viem.
2. Každý deň si so mnou, v mojom srdci miesto máš.
Napĺňaš ho láskou, ktorú len Ty rozdávaš.
G
D
R: Pane, ty si mojou silou, s Tebou strach nikdy nemám.
C
D
G
Si mi oporou, vedieš ma na ceste v tmách. 2x

D
A h
A
G
D
A
D
Dnes pieseň hrám a nie som sám, tebe, Ježiš, môj Majster.
A h
A G
D
A
A stále viac ťa túžim mať. Ty si najhlbšou túžbou.
e
h
A e
Nech tečie rieka tvojho života v nás, chcel by som prežiť
A A4
e
h
A
dnes tvoj vodopád. Daj sa mi napiť z tvojho prameňa krás,
G
fis G A
D fis GA
znovu chcem v úžase stáť. Nechcem bez teba žiť.
90. Kto si, kto som
© Janais a Dodo
G C2 G D C2
Na, na, na, na, na,...
G

1. Kto ma chápe, keď nie ty hore,
C2
kto ma dvíha, keď padám dole,
G
D
C2
kto ma nájde tam, kde nikto už nehľadá?
Kto je blízko, vždy na pomoci,
kto mi svieti v najtmavšej noci,
kto ma chráni a nič za to nežiada?
G
D C2
G
R1: Kto si ty, že ma máš, nado mnou držíš stráž?
Kto si ty, že vždy vieš, kedy prísť? Zostaneš, zostaneš...

Čo mám robiť, Pane, keď vidím plakať srdce?
a
G/H C
C/H
Čo mám robiť, Pane, keď vidím plakať srdce?
1.
a
e
F
G
Cítim slanosť jeho sĺz, nechcem z nich vidieť mŕtve more.
a
e
F
Život ho volá, ale tŕň vbil sa na mieste lásky,
d
G
kde bolí stokrát viac.

2. ako 1.
Uletieť chcelo do výšav zbavené zemskej ťažoby.
2. Kto si, že ťa nevidím vchádzať, kto si, že už nechcem ťa strácať, kto si, že vždy Lež zem ho plášťom ovíja tŕňovým, čo bolesť rodí ukrutnú.
zlomené zacelíš?
Kto si, že ma hladíš a dvíhaš, s láskou moje modlitby prijímaš, kto si, že ti na mne, 3.
a
e
F d G
na mne tak záleží?
Chcem plakať s ním, aj keď to zmysel nedáva,
a
e
R1 + R2: Kto si ty, že ťa mám, kto som ja, biedny chrám?
radšej byť bláznom plačlivým,
Kto si ty? Mi rozumieš, navždy so mnou zostaneš.
F
d
G
jak múdrym bez sĺz, čo bolesť nevidí.
Kto si ty, kto som ja? Ty si svetlo, ja tma.
Daj, nech stanem sa dňom, svetlo vrátiš doň.
4. ako 1.
Ty si vánok aj dážď, moje zlé stopy zmaž,
Priviniem si ho na svoje,
veď aj tma mizne napokon nadránom.
nech tŕň sa do mňa vrazí.
Snáď zotriem aspoň jednu slzu
Záver: Kto ma ľúbi, keď nie ty hore,
a srdce zašepká v radosti úľavy.
kto ma dvíha, nech vidím zore,
kto ma láskou najväčšou naplní?

91. Čo mám robiť, Pane?
(Križiaci)
Predohra : /: C C/E F :/
C

C/E

F

C C/H

92. V teba dúfam
© Ľudmila Koščová & band – V teba dúfam
D
D/Fis
1. V teba, Pane, dúfam, a preto nebudem sa hanbiť,
G
A
moje ústa otvorím a tvoje meno oslávim.
Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom, Pane,

ty si moja opora a moje útočište stále.
h
A/C#
D
G D/Fis
R: Lebo túžim za tebou, chcem z celého srdca ťa ľúbiť;
G
A
D
každý deň ťa spoznávať, veľmi, veľmi milovať.
2. Od matkinho lona mám, mám v tebe oporu,
neopusť ma, môj Bože, keď mi sily ochabnú.
Buď mi ochrannou skalou...
D
D/Fis
R: Lebo túžim za tebou, chcem z celého srdca ťa ľúbiť,
G
A
každý deň ťa spoznávať, veľmi, veľmi milovať.
93. Pane, vždy
A
Dmaj
A
Pane, vždy, keď tvoju svätosť zriem, vždy, keď vidieť tvoju
Dmaj
A
Dmaj
E
krásu smiem a keď okolo mňa veci šednú, ty svietiš sám.
Keď ma dotyk tvojho srdca teší a keď láskou moju vôľu
meníš a keď okolo mňa veci šednú, ty svietiš sám.
D E
cis fis
/: Život ti dám, život ti dám,
h
E
A
veď preto ho mám, aby bol tvoj chrám.:/
94. Kvapky
(Križiaci)

e7
G
A
aby úrodnou sa stala, aby rástla láska z nej,
D
G
A
h
aby ľudia v sebe našli ten drahocenný stred,
G
G/Fis e7
A
aby búrky, mračná, sváry boli navždy preč.
2. V tichu búrky, v hrmote mojich slov
chcem dať na papier, čo zo srdca tlačí sa von.
Kvapôčky myšlienok, ktoré spať mi vôbec nedajú,
kvapky, ktorými srdce spieva Bohu na slávu.
95. Chcem z tvojej živej vody piť
© Tretí deň - K tebe blízko
E
A2
/: Chcem z tvojej živej vody piť,
chcem z tvojho slova stále žiť.
Chcem v tvojej blízkosti vždy byť,
veď si môj Pán.
Hľadám tvoju tvár, daj sa mi nájsť.:/ 4x
96. Stratený v tme
(Timothy – Slzy)

D
h
1. V svetle sviečky bez svetiel tisícich.
fis
h
G A
Počítam kvapky, ktorými Zem sám Boh rosí.
D
G
A
h
Melódiu, ktorú vytvárajú kvapôčky tisíce,
G
G/Fis
e7
A D
do osnovy notovej po kúštičkoch vpíšem.

e(cis)
C(A)
Stratený v tme, stratený v dave
G(E)
D(H)
bežím po ulici, míňam množstvo ľudí,
sám so svojím bôľom, so svojimi citmi,
iným ukradnutý ako oni mne.
Behom chvíľky stratím drahé, behom chvíľky stratím všetko, ostáva len prázdno,
len spomienky a plač.
Chcem to rýchlo, rýchlo vrátiť, túžim zabudnúť,
no len meravo sa dívam, beznádejne bdiem.

D
G
A
h
R: Nech padajú kvapky lásky na túto našu Zem,

R: A nikto netuší, ako sa cítim,
nikto sa nepýta, čo ma tak ničí,

prečo dnes plačem, prečo tak kričím,
prečo tak utekám, prečo sa trápim.

budem tam stáť. Teraz však ja žasnem, ako máš ma rád
a chválu ti vzdám ešte raz.
GAD h GA D
Vďaka za tvoj kríž (3x), priateľ môj.

/:A potom hore zavolám, mraky sa zrazu rozídu
a dúha znova svoje farby ukáže. :/

99. Ku komu pôjdem
(Timothy – Na orlích krídlach)

97. Veď ma z dolných nádvorí
h
G
A
Veď ma z dolných nádvorí, ďalej za oltár, tam, na sväté
h
A
miesto, kde uvidím tvoju tvár.
Vzácnu chvíľu s tebou samým
túžim mať aj dnes, kde mlčí ľudská múdrosť
a tvoj hlas ticho znie.
h
e
Veď ma tam, do ticha svätyne svätých,
G
A
h
(A)
veď ma tam, skrze krv Baránka.
Veď ma tam, do ticha svätyne svätých,
veď ma tam, tu stojím, veď ma sám.

98. Ježiš môj
D
h
fis
G
D
1. Ježiš môj, pred tvojou stojím obetou. Stal si sa bláznom,
D
h
fis
zomrieť si šiel. Mnohokrát ja žasnem, ako máš ma rád
G
A
D
a [: stojím tu dnes ešte raz. :]
D
G
D
A
R: A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal.
Som pokorený láskou, srdce zlomené mám.
e
A
D
A
G
Znova ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám.
2. Najvyšší si teraz Ježiš na nebi, nebeský Vládca, raz

G
C9
1. Ku komu pôjdem, veď slová večného života máš!
Dal si mi vieru, viem, že si Mesiáš.
2. Ku komu pôjdem, kto iný dať môže to, čo ty máš?!
Pri tvojich nohách bezpečný úkryt mám.
G
D
e
C
D
G
R: Ku komu pôjdem, slová večného života máš.
Keď som smädný, z tvojich rúk v mojej duši padá jarný dážď. Veď ak niekto
žízni, môže k tebe prísť, dáš mu napiť, večný smäd uhasíš.
Prúdy vody živej tečú zo všetkých, čo s tebou kráčajú.
3. Ku komu pôjdem, kto kde je taký Boh, ako si ty?!
V lone mojej matky ty si ma utvoril.

G

100. Je nádherné
(Timothy – Nová DNA)
E
A
H
1. Je nádherné byť v nádvoriach, tam, kde ty bývaš.
A E
H
Veď po tebe smäd v duši mám, môj Pán.
Vždy srdce sa mi utíši, keď pri tebe som
a v tieni tvojich krídel spievam si.
A2
H
R: S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší
krátky čas, s tebou je lepší jeden deň než inde tisíc.
3. Len jednu vec si žiadam mať: zrieť tvoju krásu, byť
s tebou tam, kde tvoja sláva je.

cis
H
A
H
Po tebe, Boh živý, volám zo všetkých síl,
cis
H
AH
po vodách Ducha Svätého.
cis
H A
H
Viackrát som to skúsil, tak, prosím, znovu príď,
cis
A
H
chcem blízko teba stáť, chcem blízko teba stáť, tam stáť.
S tebou je lepší, jeden deň lepší,
krátky čas lepší než inde tisíc.
101. Svoje srdce ti dám
© Marcelino – Prekrásny čas
D
fis
h
/: Svoje srdce ti dám a kríž tvoj s tebou chcem niesť.
G
D
fis h
G
D
Ty jediný si Kráľ.:/ 3x Ježiš, ty jediný si Ježiš Kristus, Kráľ.
102. Ja túžim viac
© Tretí deň
E
R:

fis
Ja túžim viac, viac poznať ťa chcem,
H E
ja túžim stáť tam, kde ma chceš mať.
cis fis
EH
E
Ja túžim ísť, len pre teba žiť, ja túžim viac, ja túžim viac.
A
E
1. Viac ako dýchať vzduch, viac ako vidieť svet,
viac ako život žiť, viac než čokoľvek.
A
cis
A tak, ako plynie čas, chcem po tvojom boku stáť.
fis
E
A
H
Už nikdy viac nepôjdem späť, tam, kde som bol.
A
H
E
2. Práve tam, kde prebývaš, ja túžim stáť.
A
E
Práve tam sa hojí každá z mojich rán.
fis
H

Ja ťa mám tak veľmi rád.
103. Zachránený
© Chairé – S Ježišom na perách
E
H
cis
A
Boh povoláva k životu tých, čo nepoznajú pravú slobodu.
Keď hriech zotročí, človek nevládze ísť, nech si srdce zmočí v krvi toho, čo z
kríža /:nechcel zísť.:/ 3x
Boh povoláva k životu tých, čo nepoznajú pravú slobodu.
Je silnejší než smrť, osteň je zlámaný,
tak, človeče, nesmúť, si vybojovaný.
Zachránený, vykúpený krvou nevinného, vybojovaný.
104. Ľúbim ťa, Ježiš môj
© Tretí deň – K Tebe blízko
D
A
h
G
D
Ľúbim ťa, Ježiš môj, môj si ty, tvoja som.
A
h
G
Láskou ma premieňaj, viac ťa chcem.
D
A
h
G
D
Veď ma sám, uč ma ty, ako rásť, ako žiť.
A
h A
G
h
To, čo chcem, je stále byť k tebe blízko,
A
G
hA
G
k tebe blízko, k tebe blízko.
Ľúbim ťa, Ježiš môj, môj si ty, ja som tvoj.
Láskou ma premieňaj, viac ťa chcem.
Veď ma sám...
105. Ľúbiť ťa chcem
© Tretí deň – K Tebe blízko
e
C
De
C D e
C
D A
Ľúbiť ťa chcem, veriť ti viac, veď patrím ti, som tvoj.
e
C D e
CD e
C
D
A
Už nie som sám, aj v súžení vždy v tebe oporu mám. Si môj Boh.

Držať ťa chcem viac, viac chcem s tebou byť,
v mojom srdci vládu máš, láskou zaplavíš. 2x

Bežím k tebe zlomený, ty náruč otváraš.
Ustatý som, dotyk tvoj však silu novú dá.

Poznať ťa chcem, teba chcem viac, vdýchni mi život svoj.
Na tvoju tvár vždy hľadím rád, tvoj úsmev odvahu dá,
Ježiš môj.

108. Samaritán
© Chairé – S Ježišom na perách
G
C9
D
e
Ty poznáš každý môj ston, keď padám a nevládny som.
106. Kam sa všetci ponáhľame?
h
C9
D
G
© Tretí deň
Keď pery vysychajú, dych strácam so životom.
e
G
D
Vždy, keď ma nájdeš na dne a keď už vidím matne,
1. Kam sa všetci ponáhľame? V rukách šmýka sa nám celý svet. Prečo stále hľadáš do nozdier vdýchneš život, nik mi ho neukradne.
nádej na takých miestach, kde jej niet, v takých veciach, kde jej niet, prečoTvoj dotyk rany hojí a bolesť hneď prebolí.
hľadáš…?
Smrť viac už nebude tieniť, do rán nenasolí, nenasolí.
G C9
D
e
G
D
a
D
G
/: Olej s vínom zlievaš do rán, keď v svojich rukách
R: Každý z nás môže prísť k Bohu taký, aký je,
C9
G
D
Aa
zvieraš
život môj, čo stratu ťa stál,
ak sa mu dáš, on ťa zmení,
C9 D G
e
H
AG
D
e
* všetkého, čo si ty, Pane, mal. :/ 3x
On hriechy odpustí, on dušu očistí, on to rád urobí.
C9 D G
* { stál, stál } C9 D e h C9 D G
2. Viem, čo spievam, viem, čo hrám, všetko som to skúsil sám, dnes sa s Bohom
zhováram ako s blízkym priateľom,
109. Silnejšia ako smrť
on je so mnou v dobrom, v zlom, on je blízko…
(Timothy – Dýchaj skrze mňa)
107. Hladný
© 2001Vineard Songs (UK/Eire)
Kapo. II.
C
Am7
G
F
Hladný prichádzam a viem, že ty ma nasýtiš.
Hoc som prázdny, tvoj príval lásky smäd môj uhasí.
G
F/A G/H
F
Čakám ťa, príď! Čakám ťa, príď!
C
Fmaj7
Padám na kolená a dávam to, čo mám.
C
Fmaj7
C
Si všetkým, Ježiš, čo pre mňa zmysel má.

D
fis
Silnejšia ako smrť je naveky tvoja láska,
h
D
fis h fis
je ako pečať v srdci, ako pevná brána.
Rieky ju nezatopia, príval vôd neuhasí,
kráčaš vždy vedľa mňa, moja večná Láska!
A
fis
/: Tvoj prápor večnej lásky veje nado mnou,
G
DE
veje nado mnou. :/
[: Kto nás odlúči od tvojej lásky? Voláš ma mojím menom,
vravíš mi: „Môj si ty!“:] „Môj si ty!“

110. Pieseň stvorenia Sv. Františka z Assisi
A
h
E
A
1. Najvyšší, všemohúci a dobrý Pane môj,
D
A
h
E
A
len tebe chválu vzdávam, veď každý tvor je tvoj.
2. Ó, Pane, nie som hodný, by som ťa velebil,
len dovoľ, aby som ťa skrz tvory oslávil.
3.Chválim ťa bratom slnkom, čo prináša nám dni,
odiaty svetlom, zlatom, tebe je podobný.
4. A lunou, sestrou tichou, čo zlatí naše sny,
hviezdami, čo sú za ňou, buď Pane, chválený.
5. Chválim ťa sestrou vodou vždy takou pokojnou,
je pokorná a tichá a všetkým osožná.
6. Chválim ťa bratom ohňom, čo mení na deň noc,
radostne nám vždy žiari, náhli sa na pomoc.
7. Chválim ťa matkou zemou, čo nosí, živí nás,
dáva nám vzácne plody, aj kvety žiarnych krás.
8. Chválim ťa bratom vetrom, vzduchom aj oblakmi,
východu plápolaním, západu zázrakmi.
9. Chválim ťa aj všetkými, čo nepriateľom vždy
pre teba odpúšťajú s úsmevom láskavým.
10. Tými, čo tíško trpia a krivdu znášajú,
veď tým Pán odmenu dá a rajskú korunu.
11. Chválim ťa sestrou smrťou, tej nikto neujde,
však tomu neuškodí, kto tebe verný je.
12. Ó, chváľte môjho Pána, pokorne všetky dni,
za večera aj rána buď Boh oslávený.
111. Môj Pán dáva mi lásku
a
G
d
a
Môj Pán dáva mi lásku, dáva mi nádej, že môžem byť s ním.
F
C
d
a
Môj Pán dáva mi lásku, dáva mi nádej, že môžem byť s ním.

112. Márnotratný syn
(Anastasis – Stačí tak málo)
G
D a7
C9
G
D
Mňa taký život nebaví: žiť prázdnotu dní, ísť nevedno kam.
C9
G
D
h
C9
a7 C D G
Cítim sa ako džbán deravý a dni plynú ďalej bez Teba…
Mňa taký život nebaví: mať ho zbabraný a tváriť sa, že všetko je tak, ako má byť.
Cítim sa ako džbán deravý a dni plynú ďalej bez Teba...
C9
G
D
h
C
G C9
V zrkadle nepoznám ja toho čudáka, v diaľke letí chýr, vraj
D
G
ktosi doma čaká.
C9
D
e7
C9
G
Už len vstať a ísť, nebo ešte plače a výkrik minulosti
C9
D
G
ma len tak nerozhádže.
V diaľke vidieť kríž, viem, rana v srdci bolí a ja som mu, navyše, do rán nasypal
soli. Ktosi ho na kríž poslal dávno predo mnou a čo sa udialo, nebolo prázdnou
hrou.
e
C9
G
D
h
C9
Hneď napíšem krátky stručný list, že syn sa vracia domov.
D
G F CG FCG
Už len vstať a ísť...
113. Vyvyšujem teba, Pane
D
A
G
Vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom.
Vyvyšujem teba, Pane, nad každým človekom.
Vyvyšujem teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je.
Vyvyšujem teba, Pane, nad svojím životom.
Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno. (4x)
114. Svätosť je
E
A
H
A
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.

a prídeš znova vziať si ma a budem s tebou naveky.
2. Vernosť je... 3. Pravda je... 4. Láska je...
115. Toto všetko o tebe je
(Timothy - Dýchaj skrze mňa)
e
D/Fis
a7
G
Toto všetko o tebe je, Ježiš, verný priateľ môj,
a7
e7
D/Fis
za to, že si vzdal sa slávy, v ľudskom tele prišiel k nám.
Sluhom sa stal, ponížil sa, na kríži mrel za hriech môj,
kým ja som pre seba žil, svoje plány naháňal!
Bol si opustený, pohanený, pokúšaný nemocou,
pred ktorým si skrývali tvár, pred ktorým svet nekľakal.
Ty si vzal na svoje plecia neprávosti všetkých nás
a my sme si kráčali po svojich vlastných cestách.
e9
C9
R: Preto teraz tu stojím tebou premenený,
a7
e9
D/Fis
v mojich ústach je chvála, v mojom srdci tvoj kríž.
Tvoje prebité ruky, tvoja preliata krv,
tvoja najhlbšia láska vraví, aký si vznešený Pán.
116. To, čo vyspievať túžim
(Timothy - Dýchaj skrze mňa)
C
G
To, čo vyspievať túžim, je nad rozum môj,
a7
e7
preto v bázni sa skláňam a spievam svoj žalm,
Fmaj
d
veď pre mňa príbytok máš v nebi prichystaný
G
Gsus
G

Nové nebesia stvoríš a tiež novú Zem,
nikto nebude staré už spomínať chcieť.
Baránok nás bude pásť, vodiť k prameňom vôd
a nikdy viacej krik a plač už nezazneje večnosťou.
Malé chlapča povedie teľa aj lvíča,
nič už neuškodí nám, smrť moc tam nemá.
Na lúke jahňa a vlk spolu budú sa pásť
a sám Boh zotrie slzy nám a bude s nami prebývať.
Budem v zástupe, ktorý nik nevie sčítať,
v bielom rúchu, pred tvárou tam Baránka stáť,
spievať mu s palmou v rukách nový nádherný žalm
a s ním a jeho vernými na veky vekov kraľovať.
117. Viac lásky
e
C
D
e De
C
Viac lásky, viac moci, viac túžim teba mať. Viac lásky, viac
D
e
a
e
sily, viac túžim si vziať. Teba chváliť chcem všetkou silou,
a
e
a
e
teba chváliť chcem srdcom celým, teba chváliť chcem
CDe
mysľou celou, ty si môj Pán.

118. Môj Ježiš, si spásou
(Darlene Zschech)
A
E
fis
E
D
Môj Ježiš, si spásou, Pán nie je nik ako ty.
A/Cis D
A
Chcem každý čas, tak ako dnes,
fis
G
h/fis
E
teba chváliť Pán, môj Kráľ.
A
E
fis
E
D
Môj Majster, si štítom, záchrancom si, pokoj môj.

A/Cis D
A
fis
Všetko, čo viem, všetko, čo mám, tebe dávam,
G h/fis E
Pán môj, rád.
A(H)
fis(gis) D(E)
E(Fis)
R: Sám si môj Boh, celá zem nech vidí.
Sláva a moc, majestát ti patrí.
fis (gis)
D(E)
Hory pred trónom sa skláňajú
E(Fis) fis(gis) E(Fis)
a ty sám vládneš slávne.
A(H)
fis(gis) D(E)
E(Fis)
Spievam ti rád, že si Pán môj a Kráľ.
Navždy chcem stáť, teba stále mať rád.
fis(gis)
D(E)
E(Fis)A(H)
Nič nie je viac ako láska, čo dal si nám.
119. Túžim
C
e
a Fmaj G
/: Túžim podobať sa ti viac, túžim...:/
C
a
Fmaj G
C
...nádobou v tvojich rukách byť. Túžim podobať sa ti viac.

120. Volám na teba
(Timothy - Dýchaj skrze mňa)
G
G/Fis
1. Volám na teba, viem, že mi odpovieš.
C
C/H
a7
Nakloň ucho dnes ku mojej modlitbe!
2. O mne rozhodni, veď vieš, čo pravda je.
Skúmaš srdce mi, nič ti skryť nemôžem.
3. Túžim v čistote hľadieť na tvoju tvár,
stretnúť ráno ťa hneď, keď sa prebúdzam.
4. Prosím, preukáž mi milosť predivnú,

vystri svoju dlaň a veď ma za ruku.
5. Ako zrenicu oka ma ostríhaj,
v tôni tvojich krídel, tam, prosím, ukry ma!
6. Moje kroky drž v šľapajach tvojich,
nech sa mi nestane, že cestou zablúdim.
121. Pane, budeš tu stáť
D e7 G D ...
Pane, budeš tu stáť, v svojom slove trvať
naveky jak nebesia.
Tvoje svetlo chcem mať, od vekov snáď
svietiť ním na cestách.
Tebe láskavo dať obetu chvály, spievať ti zas a zas.
Moje srdce upriam, aby plnilo zákon, Svätého Ducha daj.
122. Ty odpúšťaš
a
G
F
/: Ty odpúšťaš :/ /: každý hriech :/ /:vyznaný :/
G
/: a nespomínaš viac. :/
F G
C
/: Biele rúcho dal si nám. :/

123. Prehltnutý
(Križiaci)
Predohra: e C2 D/Fis G e D/Fis C2
e
C2
D/Fis
G
Prehltnutý smútkom a pokorený túžbou nájsť ťa
e
D/Fis
C2
počítal som ľudí, ktorí usmiali sa na mňa.
e
C2
D/Fis
G e
Cez tie tváre plné jamôk smiechových
D/Fis
C2
hľadal a našiel som ťa v domcoch tlčúcich.

G
D
e
C
Ty si v nich, áno, viem to, bývaš tam,
kdesi v hĺbke ľudských duší máš svoj chrám.
A ja tam, na tom mieste, knôtik zapálený mám.
e C2 D/Fis G e D/Fis C2
A ty si tam...
124. Pane, som tak veľmi rád
E A
H A
Pane, som tak veľmi rád, život s tebou som už skúsil,
tak ti spievam pieseň chvál. Poznať teba vždy som túžil.
E
A
H
A E
Z nebies zostúpil si k nám na túto Zem.
Tu na kríži musel´s mrieť za môj hriech.
E
A
H
cis A
Kríž pred hrobom v krvi stál, z hrobu Otec si ťa vzal,
fis
H H7
E
tak ti spievam pieseň chvál.
125. Túžim priniesť na oltár
D
G
A7sus4 D
1. Túžim priniesť na oltár život, čo v sebe mám.
Tvojou láskou zlomený chcem ťa chváliť, môj Pán.
G
A
h7
Chcem ti vydať práve dnes každú časť života,
G
A
D
viem, že prijmeš každý dar zlomeného srdca.
G A7sus4
D
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.
G
A7sus4 h
Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť.
e7
D/Fis
A
Možno len tichý plač, len bolesť, čo mám,
e7
D/Fis
G
A7sus4 D

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 úžasný plán.
Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj, otvoril si
bránu nebies, dnes som iba tvoj.
126. Nikto ma nemôže odlúčiť
© Tretí deň (Rim 8, 35 – 39 )
G
C9
G
Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky.
Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky.
CG
Tebe patrím.

127. Imanuel
(Kompromis)
a
F
C
G
1.Boh je stále medzi nami, je stále blízko nás, pozná všetky
tvoje rany, pred ním sa neschováš. Boh je práve blízko
pri nás, môžeš až k nemu prísť, chce obmyť to, čo
e
skrývaš, báť sa už nemusíš.
a
FC
G
R: Imanuel je blízko nás. Imanuel, dotkni sa nás!
Imanuel, nemáme síl. Imanuel, ty musíš prísť.
2. Ty si teraz medzi nami, si blízko znavených,
poznáš všetky naše rany, pred tebou niet kam ísť.
Ty si práve blízko pri mne, tu končím pred tebou.
Nech tvoj Duch vanie ku mne, už viacej nemám slov.
128. Drž ma bližšie
© Rieka života – Dávam všetko
G
D
C
GD
R: Drž ma bližšie sám deň čo deň,
naša láska nech večnosť zrie.

Daj, nech pravdy sa nepustím, z očí nikdy ťa nestratím.
e
D
C G
1. V mojich pádoch aj úspechoch, v mojich šťastných aj
smutných dňoch moje srdce ti patrí len,
C
G
D
ty si nádej, ja žijem v nej.
3. Ty si ten, ktorý dýcha v nás, ty si ten, ktorý stráži ma.
Srdce preteká pokojom, keď tvoj hlas smiem počuť v ňom.
4. Nikto neľúbi ako ty, nik sa nestará ako ty,
zdá sa, nebo si otvoril. Otče, vieš, jak mám ťa rád.
129. Až do konca dní
(Continental singers)
A
H
cis A
H
cis
1. Dnes dávaš všetko, čo máš. Našiel si lásku, a tak ju stráž.
A
H
cis
A
Boh klope na dvere, kým svet spí, on aj v noci bdie
cis
H
a dnes aj ty bdieš s ním.
2. Láska je úsmev a plač, smútok a strach náhle zmýva dážď.
Cítim, že Boh je tak blízko nás, cítiš, že s ním si tak stále viac
svoj.
A
cis
A cis
H
R: Boh ti práve dal to znamenie tých nových dní, krásnych dní.
A
H
cis
A
Až do konca dní on chráni ťa láskou, dnes ti vrátil raj, tak ho
H
E
A
H
cis
vnútri maj. Až do konca dní má k človeku blízko,
A
cis
A
s ním nikdy nie si sám. /: Až do konca dní.:/
3. Vždy príde otázok pár, čo trápia srdce a trápia tvár.
Vieš, že ťa nezlomia, kým si s ním, neboj sa ísť, on vie, čo stým.
A
fis
A
4. Aj keď svet pominie, však jeho láska je tu naveky,
H-F

naveky.
B
C
d
B
R: Až do konca dní on chráni ťa láskou, dnes ti vrátil raj, tak
C
F
B
C
d
g
ho vnútri maj. Až do konca dní má k človeku blízko, s ním nikdy nie si sám.
B
C (F) /: Až do konca dní.:/
130. Malé koníky ľúbi Boh
© Mária Podhradská a Rišo Čanaky
D
A
D
Malé koníky ľúbi Boh hoc sú len zvieratká,
A keďže malé koníky ľúbi Boh, On ľúbi tiež aj mňa.
G
e7 A
On ľúbi ma, On ľúbi ma, On veľmi ľúbi ma.
D
A
D
A keďže malé koníky ľúbi Boh, On ľúbi tiež aj mňa.
/ žabky, mravčeky, vtáčiky, rybičky, chobotničky, pštrosy, komariky.../
131. Tu stojí krokodíl
D
A
G
A
Tu stojí krokodíl, orangutan, dve malé jašteričky i kráľovský
G e
orol, i mačka, i myš, i dlhonosý slon.
D
B
D
A kto tu ešte nie je? Dva nosorožce.
DAGA
D
B
D
Laj, laj, laj…A kto tu ešte nie je? Dva nosorožce.
132. Kto je Pánom džungle?
D
A
Kto je Pánom džungle? Hu, hu!
Kto Pánom vody? Bubla, bubla, bubla!
Kto je Pánom vesmíru, kto Pánom mojím?
Poviem vám to: J E Ž I Š. Ježiš je Pánom mojím.

D

D7

On je Pánom vesmíru, džungle i vody.
Bubla, bubla, bubla, žblnk!

136. Nad hlavou slnko
D
h
G
A
1. Nad hlavou slnko, kráčame veselí,
pred nami diaľky, čaká nás svet celý.
Chceme ísť cestou kam nás volá Pán,
chceme plniť jeho spásny plán.

133. Kengura
C F DG EA
Keby som bol kengurou, priskákal by som k tebe hneď. Keby som bol pavúkom,
spravil by som ti krásnu sieť.
R. My všetci chceme byť v kráľovstve nebeskom
A keby som bol motýľom, ja chválil by som ťa za každý kvet. No ja som rád, aký
tak bežme, tak bežme za don Boscom.
som, a za to ti dnes ďakujem.
2. Radi by sme boli tvojimi,
Lebo stvoril si svet a v ňom stvoril si mňa a vďaka Ježišovi som dnes tvoje dieťa. radi by sme sa stali svätými.
Čo nám bráni kráčať po ceste,
No ja som rád, aký som, a za to ti dnes ďakujem.
čo nás núti ostať na mieste?
134. Ja som malá stonožka
D
A
Ja som malá stonožka, Rafaela kámoška.
Rafaela, Rafaela, Rafaela kámoška.
Mám maličkú hlavičku a na zadočku mašličku,
mám červené ponožky a patrím medzi stonožky.
Hop! Rafaela, čug, čug, bugi! 3x Rafaela kámoška.
135. Aleluja šaba laba
G
C
R: Aleluja šaba laba labambam,
G
a
D
aleluja šaba laba labambam,
G
G7
C
a
G
D G
aleluja šaba laba labambam, amen, amen. 2x
1. Ježiš zomrel a z mŕtvych vstal ...
2. Svojho Ducha nám On dal ...
3. Božie Slovo zanechal ...
4. Všetci sme jedna rodina ...
5. Ježiš žije a príde zas ...

3. Mladým patrí úsmev na tvári,
radujú sa i keď sa im nedarí,
vedia, že don Bosco ruku im podáva,
vedia, že Ježiš náručie otvára.

137. Anjelik
E
cis
A
E
H7
R: Ráno, celý deň, anjelik nado mnou bdie, môj Pane.
E
cis
fis H7
E
Ráno, celý deň, anjelik nado mnou bdie.
1. Keď sa ráno zobúdzam ...
2. Keď sa ráno umývam ...
3. Keď sa ráno pomodlím ...
4. Keď utekám do školy ...
5. Keď sedím nad učením ...
6. Keď pomáham pri riadoch ...
7. Keď pokúšam ostatných ...
8. Keď zo srdca odpustím ...
9. A keď večer usínam …

138. Zatlieskaj, zadupaj
E
A
H7
R: Zatlieskaj, zadupaj, Ježiš Kristus radosť má, že si
E
H7 E
A
H7
E
radostný, ó, zatlieskaj, zadupaj, v srdci radosť z Ježiša maj.
A
H7
1. Ja spievam rád si pieseň pre Pána a vzdávam
E
Ježišovi chválu za rána. Tak prežívam, že On
A
H7
je stále so mnou a každého z nás volá k sebe:
„Poď za mnou!“ Ó.
2. Či slnko svieti a či tma 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!“ Ó.
139. Srdiečko ku srdiečku
D
A
R: Srdiečko ku srdiečku a kamienok ku kamienku
D
a tehlička na tehličku na spoločný dom. 2x
A
D
1. Každé ráno, každý večer budujeme Cirkev Božiu,
každým slovom, každou piesňou
A
D
budujeme Cirkev Božiu, budujeme Cirkev Božiu,
A
najväčší na svete Dom.
2. Každou prácou i modlitbou budujeme Cirkev Božiu,
každým svojím dobrým skutkom budujeme Cirkev Božiu,
budujeme Cirkev Božiu, najväčší na svete Dom.

//: Je veľký náš Boh, je silný a mocný,
e
A
D
nič nie je, čo neučinil.:// 2x tlesk
fis
G
AA7
On hory stvoril i rieky všetky i hviezdy jasné rozsvietil.
Je veľký náš Boh ...
141. Všetky národy
D
A
Všetky národy tlieskajte rukami (3x tlesk),
G
A
Bohu spievajte hlasom radostným. 2x
DA
GA
Aleluja, aleluja. 2x
142. Maličký
© Jiří Zmožek - Maličký
C
G
Maličký, možno si maličký, tak práve teba má
C
Pán Ježiš rád. 2x
F
C
G
Nemá rád závisť, nemá rád pýchu, keď naňho zavoláš,
C
F
C
zbaví ťa hriechu. On za to zaplatil a vylial krv svoju, preto ťa
G
C
nenechá padnúť a klesnúť.
143. Či si veľký a či malý
© Rieka života – Dávam všetko
kapo.III.
G
e
G
e G e
a a7
Či si veľký a či malý, taký akurát, Boh ťa má rád.
A
D
a
D a D
G
Či si tučný a či chudý, taký akurát, Boh ťa ma rád.

140. Veľký Boh
D

G

G7

C

C7

On ťa miluje, keď sa smeješ, ťa miluje, aj keď plačeš,
a
a7
D
D7
ťa miluje, keď sa mračíš, ťa miluje, aj keď spíš.

Ďakujem ti, Ocko a viem to s istotou,
G
A A7
po celý deň ty bedlíš nado mnou.

G
e G
e a D
G
Je to jedno, jak sa cítiš a jak vyzeráš, Boh ťa má rád!

2.Niekedy sa trápim, niečo ešte neviem,
ty ma potešíš, ty mi rozumieš.
Smejem sa nahlas, keď ty žartuješ,
veľmi ťa ľúbim a potrebujem.
G D
A
G D
A
Náš Ocko v nebi býva, ľúbi mňa i teba,
G
D G A
Fis
On nás ľúbi, ľúbi mňa i teba.

144. Usmievavý svätec
(Arka Noego)
kapo. II.
C
d
G
R: Taký veľký, taký malý môže svätým byť.
Taký tučný, taký chudý môže svätým byť.
Ako ja, tak aj ty môžeš svätým byť,
Ako ja, tak aj ty môžeš svätým byť.
a
G
a
1. Svätec Boha miluje, dať život neľutuje,
F
E
ľúbi blížneho ako seba samého.
2. Kto sa obráti, ten sa netrápi, každý svätý chodieva
usmiaty. Iba obrátená je uspokojená, každá svätá
chodieva usmiata.
3. Nič nepotrebuje, stále sa raduje,
veď Boha on ľúbi, jemu verne slúži.
4. Kde môžeme aj dnes svätcov uvidieť?
V škole a v práci, v meste i na dedine.
145. Ocko
(Arka Noego)
D
A
D
R: Nebojím sa, keď je veľká tma,
G
A
D
Ocko za rúčku vždy drží ma. 2x
h
D
1. Ďakujem ti, Ocko, za všetko, čo robíš,
G
D
A
hrávaš sa so mnou, na rukách ma nosíš.
h
D

3. V zime sú sánky v lete je „kupko“,
mamka to nie je to isté, čo tatko.
146. Božia radosť
D
h
G
A
1. Božia radosť napĺňa ma, Pane. 2x
R: Pomôž mi s tebou žiť, každý deň chcem
lepším byť 2x, Pane.
(láska, pokoj, nádej, viera, milosť,
vernosť, sila, krása, svetlo, voľnosť ...)
147. Milosť už prší
(David Ruis)
C
F
C
G C
F
a
G
Milosť už prší, už prší, už prší, milosť už prší ako jarný dážď.
C
F
C
G
C FaG
Milosť už prší, už prší na každého z nás.
C G
F G
Hej, ó, prijímam tvoju lásku.
C G
F
G
Hej, ó, prijímam tvoju moc.
C G
F
G
CFaG
Hej, ó, budem spievať tebe naveky.

148. Ty si môj štít
DA…
Ty si môj štít, môj pancier, pevnosť moja,
si silná kotva v rozbúrených vlnách mora.
Teba nič nezlomí, nič nepremôže,
v tebe mám isté víťazstvo
149. Môj Boh, vďaka tebe dýcham
A
h G
Môj Boh, vďaka tebe dýcham, pre teba tu som.
A viem, láskou si ma získal, k sebe priviedol.
e
h
G
A
h
G
Smútok je preč, šťastím ma napĺňaš, učíš ma láskou žiť...
D/E e/fis G/A
A/H
Tvoja láska je silnejšia než vietor,
ona vyššia je než najvyšší štít,
e/fis
G/A H7
Hlbšia je než dno oceánov, (ona) zmenila môj svet.
150. Keď zúri búrka
C/D F/G
C/D
G/A C/D
[: Keď na mori zúri búrka, Ježiš so mnou v loďke je. :]
C/D
F/G
G/A
C/D
Mocnou rukou drží ma, nikdy neopustí ma,
C/D
F/G
C/D
G/A C/D
keď na mori zúri búrka, Ježiš so mnou v loďke je.
/Číňania, Eskimáci, Američania, Nemci, Afričania, Vychodňare, Rusíni – všetci
chvália Boha!/
151. Budem ako strom
EAEA
E AE
Budem ako strom sadený pri vode
A
E A H
E AE
a mojou oporou je mi živý Pán. 3x
cis
gis
cis
Fis

A keď príde des, ja neutečiem preč. Hej!
A po čase sucha ja viem, že príde dážď. Hej!
152. Som dosť malý
D A ...
Som dosť malý, by som bol vojakom, jazdil na koni s puškou a s bodákom. Som
dosť malý, by som bol vojakom, som v Božej armáde. Som dosť malá, by som sa
vydala, plienky plákala, prádlo žehlila. Som dosť malá, by som sa vydala, som
v Božej armáde.
153. Ak lásku v srdci chceš mať
CaFG
DhGA
E cis A H
Ak lásku v srdci chceš mať, lásku, ktorá večne trvá,
pred trón Boha príď a chváľ jeho slávu 3x a moc.
... radosť, ... milosť, ... nádej, ...
154. Krok sem, krok tam
D
h
G
A
Krok sem, krok tam, Ježiš ma miluje.
Napravo a naľavo nech to každý vie.
Zadupaj, zatlieskaj, radosť v srdci zahorí,
chyťme sa za ruky, veď v láske sme jednotní.
155. Tancujem, spievam si
D
G
D
A
Tancujem, spievam si, som do Kráľa zbláznený,
D
G
D
A
nedokážem ukrývať, že radosť v duši mám.
D
G
D
A
DG
Strácam hlas, veď pre Ježiša oplatí sa viac.
D
Niekto povie, že som mimo.
D
G
D
A
D GhA
Strácam hlas, veď pre Ježiša oplatí sa viac.
D
G
hA
[: Na, na, na, ... Hej :]
156. Keby si mal
a
E
a
Keby si mal takúto malú vieru, vrchy by si prenášal. (2x)

A

d
a
E
a
Povedal by si tomuto vrchu: „Presuň sa! Presuň sa!“ (2x)
E/a
a
E
[: A vrch by sa presunul :] v mene Pána Ježiša a vrch by sa
a
presunul.
157. Lásku dá
CaFG
Lásku dá. „Čo dá?“ Dá šťastie, radosť, pokoj dňa. „Aha!“
Miluj ho a uvidíš, že... „Že čo?“ Že Boh ťa miluje tiež.
Vyber smer. „Aký smer?“ Ten, ktorý ti ukázal Pán. „Aha!“
Miluj ho a uvidíš, že... „Že čo?“ Že Boh ťa miluje tiež.
158. Pane Bože
D
G
A
Pane Bože, tebe spievam, tlieskam tučnými rúčkami.
Pane Bože, čuj, jak spievam, pozri, aký milučký som.
Ďakujem ti, Bože drahý, za tie moje krivé nohy,
za môj nos a pehy na ňom, za to, že si mojím tatom!
159. Práve teraz
A/C)
D/F
E/G A/G
Práve teraz môžeš zložiť, čo ťa ťaží.
Práve teraz zve ťa Ježiš, poď s ním a ži.
/:Stále vyššie, vyvýš ho v srdci vyššie,
stále vyššie, Ježiša vyššie.:/
/:Stále nižšie, zníž ho v srdci nižšie,
stále nižšie, satana nižšie.:/
160. Boh ťa miluje
D
G
D
A
R: Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť.
1. Mal by som byť šťastný, aj ty by si mal byť šťastný
a tak by to malo byť!

2. Mohol by som byť smutný, aj ty by si mohol byť smutný
a tak by to nemalo byť!
3. Máme sa mať radi ako bratia a sestry
a tak by to malo byť.
161. Je niekto z nás smädný?
D
G A
Je niekto z nás smädný? JA! Je niekto z nás...? (2x)
D
G A
Je niekto z nás smädný? JA!
G
A
G
Ježiš riekol: „Kto smäd má, nech príde sem,
A
A7
živú vodu mám.”
D GD A7
D
G
D
G (A) A7 (D)
[: Ó, rieky živé potečú. :] Nech rieka tvojho Ducha prúdi mnou.
D
Rieky živé potečú (4x).

162. Mobil
C
G
C
Volám každý deň a noc, príď mi, Pane, na pomoc. 2x
d
C
d
V mojom súžení, v mojom trápení, v mojom padaní,
C
F
G
C
a
v mojom vstávaní. /: Príď mi, Pane, na pomoc, hop, hop. :/
163. Moje malé svetielko
ADAEA
Moje malé svetielko – chcem, aby svietilo. Hej, hej, hej!
Ježiš mi ho zapálil!...
Skryť ho pod nádobu nie!…
Nikto mi ho nezhasne!…

164. Ty si najvyšší
C
a
F
G
Ty si najvyšší, ty si Pán. To, čo mám, tebe ponúkam.
Obnov ma svojím Duchom Svätým,
nech ako ty stále svietim.
165. Keď na nás voláš
C
F
G
R: Keď na nás voláš, my odpovedáme,
všetko je v tvojich rukách, Pane.
F G
C
1. Mládež jednoty požehnaj že, Pane!
Chrám plný mieru požehnaj že, Pane!
2. Mládež radosti požehnaj že, Pane!
Pokoj vo svete požehnaj že, Pane!
3. Mládež čistoty požehnaj že, Pane!
Lásku vo svete požehnaj že, Pane!
4. Mládež svätosti požehnaj že, Pane!
Silu vo svete požehnaj že, Pane!
5. Všetci spievajte: Požehnaj že, Pane!
Všetci dnes proste: Požehnaj že, Pane!
R: Quando chi ciami, noi rispondiamo.
Tutto e nelle tue mani, Signore.
166. Zlož svoju starosť
© Rieka života – Dávam všetko
G
e
C
a D
[: Zlož svoju starosť na Pána :] a On sa už postará.
G
e
C
[: Nebudem sa báť, lebo Ty si so mnou, nebudem sa báť,
a
D
Pane môj. :]
167. Boh nezomrel
D
A
Boh nezomrel, Ježiš žije, Boh nezomrel, Ježiš žije,
Boh nezomrel, Ježiš žije!
Ruky jemu daj, nohy jemu daj,
srdce jemu daj, dušu jemu daj. Hej!
G
A
D
On mojím Pánom je.

168. Môj Pán vykročí
D
A
D
Môj Pán vykročí ako mocný muž,
h
A
G
A
D
ako bojovník vždy pripravený vyhrať bitku s nadšením. 2x
h
G
h
S vojnovým pokrikom povstane sám. Pokrikom, pokrikom,
A
h
G
mocným pokrikom. A tak zvíťazí nad nepriateľom
h
AGA
D
pokrikom, pokrikom, mocným pokrikom. Mocným pokrikom: „Ježiš!“
169. Niekto sa ma dotkol
D (G)
D7(( F#))
((h)) D
1. Keď som ráno vstával, niekto sa ma dotkol. 3x
D
A
D
Bola to ruka Božia.
R:
Sláva, aleluja, niekto sa ma dotkol! 2x
Bola to ruka Božia.
2. Do školy som kráčal, niekto sa ma dotkol…
3. Keď sa v chráme modlím, niekto …
4. Ocka vidím v práci, niekto …
5. Keď ma mamka hladká, niekto…
170. Smieme kráčať
GDC
1. Smieme kráčať vo svetle Božom.
2. Božiu lásku smieme prežívať.
3. Chceme lásku ľuďom rozdávať.
171. Spievaj, aleluja
D

G

Spievaj, aleluja, s radosťou, (3x)
D
A
D
s radosťou Pánovi, celá Zem.

/:Kráčať chcem na stretnutie s ním.:/
Od skúšky ku skúške až ku víťazstvu. Kráčať...
176. Možno, že som ešte malý
© Jiří Zmožek

Tlieskaj..., tancuj..., krič..., slúž mu..., miluj...
172. Ty si mi lásku dal
D A h
G
/: Ty si mi lásku dal. :/
D A
h
G e
A
D
Ježiš, ty si Pán a Kráľ, ty si mi lásku dal.
(seba, nádej, pokoj, radosť, milosť, vieru, šťastie, život)
173. V nebi je parádna klíma
E
V nebi je parádna klíma (tam je fajn).
cis
Tam nie je teplo ani zima (tam je fajn).
E
A
Tam, kam chcem ísť, je skrátka príma,
E
H7
E
v nebi je totiž fajn (tam je fajn).
174. Raduj sa
© Jiří Zmožek
C
G
C
1. Raduj, raduj, raduj sa, Ježiš ťa má rád. 2x
F
C
G
C
R: Zatlieskaj, zatlieskaj, zatlieskaj, Ježiš ťa má rád. 2x

D
1. Možno, že som ešte malý, predsa budem Krista chváliť,
A
predsa budem ďakovať, Spasiteľa ľuďom zvestovať.
D
Ja dnes budem spievať Pánovi, ja dnes budem Krista
A
D
chváliť, ja dnes budem ďakovať, Spasiteľa ľuďom zvestovať.
2. Možno, že som ešte malá, predsa budem Krista chváliť,
predsa budem ďakovať...
3. Či si veľký a či malý, poďme spolu Krista chváliť,
poďme spolu ďakovať, Spasiteľa ľuďom zvestovať.
Poďme spolu spievať Pánovi, poďme spolu Krista chváliť,
poďme spolu ďakovať, Spasiteľa ľuďom zvestovať.
177. Novú pieseň
© Jiří Zmožek
C
G
F
G
C
1. Novú pieseň ti, Pane, zaspievam, novú pieseň, rada ťa mám. 2x
F
C
F
G
C
Novú pieseň, novú pieseň, novú pieseň, rada ťa mám. 2x
2. -//-, chcem s tebou byť.
3. -//-, chcem s tebou žiť.
178. Presvjataja Mati
Trinity Group - Na tisícich miestach

2. Tancuj, tancuj, podskakuj, Ježiš ťa má rád.
3. Poďakuj mu pesničkou, Ježiš ťa má rád.
175. Pozri, ako mení ma Ježiš
D
G
D/ A
G
D
h
/:Pozri, ako mení ma Ježiš.:/ On dvíha ma, slobodu dáva mi.
e
A
D G/ A
Pozri, ako mení ma Ježiš.

a
G C G
F
e
Presvjataja Mati Christa, o Marije.
d
e
d
e
C Gd F a
Synu tvojemu, ruči blahaju, molitvu moju.
A

D

e

C

D

Izbavi matery žalu, lice neodvrati
a
D e
h a
molijaštej o spasenije, Bohorodica.
Preslavnaja Mati Syna, o Marije
zemlja i popeľ, pokajaniji, molitva moja.
Izbavi nas od zlej smerti, sochrani vsich pod svoj krov
so slezami smirenija spasi nas, Bohorodica.
179. Krásna Mária
(Anastasis)
e C De
e C D G
R: /: Krásna Mária, krásna Mária.:/
1. Krásna žiara jasná, dcéra Otcova.
Medzi ľuďmi žila, lásku dávala.
Túžila za svojím nádherným cieľom,
preň na Zemi žila, preň sa trápila.
2. Viera, nádej, láska sa v nej vždy skrýva,
podporu nám dáva v celom živote.
Narodila sa a je večne živá,
pred nebezpečenstvom nás vždy varuje.
180. Nech sa stane
(Križiaci)
G C9
G
C9
G C9
1. Fiatom to začalo. To, že nebo Matkou si ťa nazvalo.
G
C9
G
C9
Vtedy už dve srdcia v jednom chráme
G
G/Fis e7 C9
rástli Bohom požehnané.
G
C9
G
C9
G
A cez nečas jednej noci narodil sa veru ktosi.
C9
G
C9
Ten, kto už tam v jasličkách ľúbil tak veľmi
G (G/Fis) ((e7)) C9

/:ako nikto z nás.:/ 3x
G
G/Fis
e7
C9
G
R: Jemnosťou, svätosťou a láskou plná si,
veď Pán vedel, komu daruje hviezdy.
Bola si matkou Bohu, bola si mu oporou.
Ty jediná si bola /: jeho domovom.:/ 3x
2. Krížom to pokračuje, stretnutie s matkou to bolo bolestné.
Vtedy jej srdce kričalo a jej ústa mlčali, lebo vedeli, že je
to plán od Boha daný. Ty s krížom objal si ju očami, ona pod krížom objatie ti
vrátila.
Teraz v plnosti pri tebe /: oslávená Mária.:/ 3x
181. Príď Duchu Sv., na príhovor Nepoškvrnenej
D A
h
D7 G
D
Príď, Duchu Svätý, príď, na mocný príhovor
G
A
D A7 D
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ó, ó, tvojej,
A
h D7G
A
D
ó, ó, milovanej, tvojej milovanej Nevesty.
182. Nehľadím
G
a
1. Nehľadím, len tak hore na hviezdy,
D
G
žijem tu na zemi a snažím sa byť reálny.
Nečakám odpoveď na všetky otázky,
túžim len pocítiť dar skutočnej lásky.
Nevidím odkiaľ je tá pomoc, odvaha,
tuším však, že je to Mária, čo pomáha.
C
D
G
R: Mária vďaka ti za lásku. 2x
C
D
G
e
Vďaka ti za všetko, čo pre nás stále robíš,
C
D
G
vďaka ti, matka, za lásku.
2. Deň za dňom pomaly kráčam životom,

za ruku s Máriou ako viedla svojho Syna.
Samému život mi je celkom neznámy,
pri nej však, som v rukách najlepšej mamy.
Odpoveď túto mi len viera ponúka,
je to divné však až jak ma to preniká.
183. Mária - Slnko
C
a
dG C
Mária, Matka naša, prosíme ťa,
a
d
D7 GG7
vypros lásku všetkým vôkol nás.
C
a
d G e
Nech slnko tvojej tváre osvieti nás,
F
G
C
príď, ó Matka, medzi nás.
184. Spanilou matkou
D
D7
G
1. Spanilou Matkou my ťa voláme, svoje bolesti ti
A
A7
D
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.
D AD
D7
R: Toľko rokov nás už všetkých vrúcne miluješ,
G
A
za nás i za bratov stále oroduješ, ty si
DA7
skutočnou cestou k Synovi.
G
Pre tvoju lásku, pre tvoje bolesti, chceme ťa chváliť
A
GA
D
tu i vo večnosti, vďaka ti za to, že nám si Matkou. 2x
2. Mária Matka, s tebou ideme, do vlasti nebeskej putujeme,
veď ty, veď ty, veď ty, tam čakáš nás.

Ochraňuj mládež našej krajiny, ber pod ochranu slovenské rodiny, veď ty, veď ty,
veď ty, si Matkou nás.
185. Aleluja – Mária
ehehehe
Aleluja – Mária (4x).
G
D
C
H7
Povedala Mária: „Nemajú vína!“
„Staň sa vôľa Tvoja!“
„Fiat, aleluja!“

186. Letí, letí naša pieseň
C
d
G
C
1. Letí, letí naša pieseň, letí šírim svetom,
F
C
D
G
pozdravuje Pomocnicu všetkých nás kresťanov.
F
C
F
C
//: Nech to vedia všetci ľudia, že ju máme radi,
d
C
F
G
C
sme s ňou šťastní, držíme s ňou, vždycky nám poradí.://
R: Dobrá naša Mama v nebi, (Kde? – V nebi),
d
G
F
Pomocnica kresťanov, (Koho? – Kresťanov), k tebe
G
C
G
C
idú tvoje deti (Kto? – Deti), buď nám stálou ochranou. 2x
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.://
187. Čakajú ťa nástrahy
C
a
F
G
1. Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta.
Mária ťa volá: „Poď, moje dieťa!“

F
G
C
a
R: Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím,
F
G
C C7
vrhnem sa pod jej ochranný plášť.
Ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou,
Mária je Matkou najdrahšou.
2. Ona nám vždy vyprosí hojné milosti,
na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti.
3. Matka moja láskavá, ja ťa milujem,
svoje srdce mladé tebe darujem.

188. Mária, Ty matka naša
D7 G
D
R: Mária, ty Matka naša, tvoje dieťa k tebe kráča,
G
D
AA7
úsmev má vždy, stále svieži, dobrota ti v očiach leží.
D
A
D
D7
1. Chceme byť stále tvoje deti, prichádzať k tebe
G
D
a spievať ti, kráčať vždy s úsmevom
e
A
D
A DD7
a dobrou náladou, tak ako ty, drahá Mať.
2. Pomôž nám, Matka, vždy pevne stáť
a srdcia strápené potešovať, milosťou obdar nás,
láskou, čo chýba nám, Mária, stoj vždy pri nás.
3. Vždy sa rozdávať, to je náš cieľ, tak sa pridaj
a pevne nám ver, veď sme pod ochranou tej,
ktorá nesklame, tak už neváhaj a poď!
189. Mám pocit blaha
D
h
G
A
1. Mám pocit blaha, keď kľačím pri nej v tichu sama,
keď pozerám sa do jej očú, či smejú sa a možno plačú.
Vtedy cítim, že nie som sama, že so mnou je vždy Mária.

Vtedy cítim, že moja viera musí byť silná, aby neumrela.
R:

[: Mária, Mária, Mária, ó, Matka Mária, Mária, Mária,
Mária, nebeská Mária. :]

2. Šepkám ticho: „Raduj sa, raduj sa, Mária. Milostí si plná, až naveky, Mária.“
Vtedy cítim, že nie som sama, že so mnou je vždy Mária. Vtedy cítim, že moja
viera musí byť silná, aby neumrela.
190. Pieseň pre Máriu
D
h
1. Túto pieseň, Mária, hráme dnes len pre teba,
G
e
G A
hráme ti a spievame: „Ave, Mária.“
D
h
e
A
D
R: /: Ó, Mária, ty jediná si našich sŕdc, ó, ó, ó, kráľovná.:/
A
Ó, Mária.
2. Keď ti pieseň naša znie, tým ťa srdce prosiť chce, prosiť chce o nevinnosť, akú
máš len ty.
3. My chceme tiež rovnako ako ty ísť za Pánom, hľadať ho a nachádzať v našich
blízkych.
Daj silu nám nezúfať, keď príde kríž, súženie. Pomáhaj nám modlitbou u svojho
Syna.
191. Každý z nás Matku má
(Antónia band)
D
e
A
D Dmaj
R: Každý z nás Matku má, Mária sa volá,
D
G
A
D Dmaj
Ježiš ju pod krížom všetkým dal.
Každý z nás Matku má, Mária sa volá.
Veľké srdce Matky ľúbi nás.
A
h
fis
EA
1. Prečo toľko bojíme sa, čo bude s nami?
h
fis
C A
Svoje „áno“ nášmu Bohu povedzme radi.
Mária to povedala, na nás myslela,

aby Krista svetu dala, spása jediná.
počneš a porodíš Mesiáša.
2. Prečo toľko nenávisti medzi nami je? Mária je stále
s nami, ona pomôže.Mária, budeš chlapca mať, pod menom Ježiš
Vyhrala nad zlobou pekla, zbrane nemala. Láskou a pokorou svojou zlobuho budú znať.
zdolala.
Moci viac než všetci králi bude mať,
ľudia ho budú milovať.
Jednorodený Syn to Boží je,
192. Zaskočená
tak povedz, či chceš alebo nie.
(Cyril Jančišin)
A
E
D
E
HEJ...
1. Zaskočená, Boží anjel hovorí,
čo ťa čaká a rumenieš na tvári.
No moment, moment, Gabko milý,
fis
cis
Dmaj7
nerozumiem pár veciam v tejto chvíli.
A životom svoje áno rozprestieraš
Vravíš mi, že matkou stať sa mám,
h
E7
ale veď ja muža nepoznám. Duch Svätý zostúpi na teba,
ako cestou, ktorou pôjde Pán.
o to sa ti starať vôbec netreba.
A
D
A
Ja to zatiaľ s Jozefkom vybavím,
R: Si ako slnko, čo zemi dáva jas, zvláštny zámer máš
potom sa ešte zastavím.
D E
cis
D
Máš rada rap tak ako ja? Hneď by som ťa zobral so sebou do raja. Ale rap – to už
s každým z nás. Nech vo svetle svojho lúča i ja kráčam
je iná téma, práve zo mňa celkom spadla tréma.
A
fis
E
A
Ja chcem byť celkom Pánova a jeho vôľu beriem doslova.
k tebe. Aj cez moje áno nech sa raz nebo dotkne zeme.
Tak, Pane mocný, čuj môj hlas, nech narodí sa Mesiáš.
2. Dokonalá, do Božej vôle odetá.
Matka všetkých, ty nám prinášaš Krista
a celý svet objímaš nežnou láskou.
To je cesta, ktorou pôjdem sám.
3. Pozývaš nás taktiež všetkým matkou byť.
Pomáhaj nám svoje áno hovoriť
a celý svet spolu objať tvojou láskou.
Mária, tebou chceme byť!
193. Rap o zvestovaní
© Jerichové trúby, Múry sa už sypú
/: Mária, hej, počuj, Mária. :/
Ja som Gabriel a anjel som, Boh ma poslal,
tak ti spievam song,
že v očiach jeho si milosť našla,

Ešte jednu správu pre teba mám, od Alžbety ti ju prinášam:
Alžbeta tiež bude chlapca mať, mala by si jej ísť pomáhať.
HEJ!

Dobre, tak ja teda idem...
194. Večerná
© Kucharčikovci
E
E/Dis
R: Bože, aký vzácny, ďalší deň od Teba,
cis
A
H
chválim Ťa, že sme tu pre seba.
1. Že si stvoril našu lásku a do nej vložil takú krásu,
nevýslovnú krásu, pokoj seba.
2. Dovoľ, Bože, zajtra nám žiť, spolu jesť chlieb
a víno strážiť. Dovoľ, Bože, aj zajtra žiť pre seba.

195. Požehnanie sv. Františka
© Jerichové trúby, Múry sa už sypú
C
G
Nech vás požehnáva Pán, nech vás ochraňuje Pán.
FG
C
F
Nech vám ukáže svoju tvár a nech je milostivý k vám.
Nech k vám obráti svoj zrak a svoj pokoj nech vám dá.
A preto volám ešte raz, nech vás požehnáva Pán.

e
F
G
Na oltár sviece a plátno čisté,
ako symbol, čo chrániť nás má.
Zo sŕdc nám brieždia slová čisté,
e
F
G (D2)
kedy /: do dlaní Pán nás schová.:/
a
e
C
D2
Hovorím áno a túžim tam ísť,
ticho pretkané láskou, tie slová prijíma.
Hovorím áno a dávam ti dlaň,
/: svoje srdce ti dnes predkladám. :/

196. Lebo nik
C (D)
d (e)
Lebo nik nemá sám, to, čo vy spolu máte,
F (G)
G (A)
každý z vás nesie so sebou, čo má.
No aby ste všetko mali, dobre je obom kráčať,
spolu ruka v ruke za Ježišom.
197. Svadobná
© Jerichové trúby - Múry sa už sypú
D
A D
G
A
D
1. Keď dievča v bielom závoji stane si s tebou pred oltár,
G A h
G A D
jej nežné „áno“ zazvoní, /: dáte si seba ako dar. :/
2. A potom spolu životom po ceste, ktorá svietiť má, pôjdete spolu v dobrom,
v zlom /: až kdesi hore, do neba. :/
D
e
A
D
Nech Boh stále bdie nad vami, nech vám svoju milosť dá, aby ste kráčali vždy
jeho cestami, tam je láska úprimná.
198. Pieseň pre Juraja
© Kompromis
C
F
G
Dovoľ mi blízko dnes stáť,
dovoľ mi pred oltár s tebou ísť.
Dovoľ vziať tvoju dlaň,
dovoľ mi ísť do Božích nádvorí.

199. Anjel
© Kompromis
C
D
e
Bolo to krásne, zostalo niečo v nás,
zneli nám básne a pri tom piesní pár.
Tie roky lásky v plnosti s úžasom,
C
D
e
D
z veže už anjel odzvonil týmto dvom, zvonením...
Občas sa pýtam, prečo to Boh dal nám,
prežiť tak krásne, čas hnaný ku hviezdam.
Dnes vidím lásku, v ktorej som vždy chcel rásť,
bolo to krásne, počuť tvoj nežný hlas, nádherný...
C
e
Nech nás anjel mocný chráni, nech nás Boh vždy drží v
D
C G
dlani, nech nám voľné krídla dá.
C
e
Nech naše dni sú krásne, nech nám anjel skladá básne,
D
C G
nech láska príde k nám.
Ak som bol príliš niekedy nemožný,
odpusť mi v láske, nech smieme byť voľní,
v modlitbe dávam do Božích rúk aj deň,
keď som ťa vločkou nazval a sníval sen, sníval...

201. Budeme slúžiť
Leto a hviezdy a nočné ticho v nás,
pamätáš dávno, prešiel už tento čas.
Len vetrík tíško popri nás stále vial,
bolo to krásne jak sa ten príbeh dial, pozri, už svitá...
200. Nie je iné meno
© F6 – Aké je dobré a milé
d(A)
A(d)
A
d
/: Nie je iné meno, nie je, nie je,:/ len Ježiš ťa môže spasiť!
g
C F
d
R: Jedine Ježiš, jedine Ježiš,
nám môže večný život dať.
Jedine Ježiš, jedine Ježiš,
g
C
d
nám môže život dať.

© Keradži partia – Tu sal miro Del
e
1. Budeme slúžiť Bohu živému,
a
e
nechceme slúžiť nikomu inému,
G
H7
lebo náš Boh a len on sám,
C
D
e
on je živý Pán, ó, ó, ó, on je živý Pán.

/: Zamilovaný, (3x) do Ježiša.:/

a
D
R: Budeme skúmať, čo je správne,
G
(D) e
budeme hľadať jeho tvár,
a
D
lebo náš Boh má cesty priame
H7
a on nám na nich svetlo dá.

g
C
F d
g
C
F
/: Láskou horím k nemu, bez neho nechcem už nikdy žiť.
d
g
C
d
D7
Moje srdce chce stále kričať, ó, Ježiš z Nazaretu.:/

2. Služinaha džide Devleske,
naslužinaha nikaske avreske,
bo amaro Del, ča ov korkoro,
Ov hin džido Raj, ó, ó, ó, ov hin džido Raj.

Nane niko aver, nane, nane,:/
ča o Del tuj šaj spasinel.

R: Rodaha oda so hin láčho,
rodaha leskero muj,
ho amare Devles hin lačhe droma
Ov amen opre lidžala.

Niko, ča o Del, niko ča o Del,
večno dživepen tut šaj del.
Niko, ča o Del , niko, ča o Del,
večno dživipen del.
/: Zakamľom me man, andro Ježiš.:/
/: Me tut igen kamav, bial tute te dživel nakamav.
Miro jilo ča furt vičinel, kaj o ježiš sig te avel.:/

202. Hledám Tvoji tvář
© Tretí Deň
e
C
D (A)
Hledám tvoji tvář, Pane můj, hledám tvoji tvář každý den.
Po tobě touží duše má, očekává slovo tvé. (A)
R /: Chci jít za tebou, Ježíši, cestou tvou.
Chci jít za tebou, Ježíši, za tebou.:/

/:Za tebou, Pane můj, chci jít každý den.
Za tebou, Pane můj, chci jít.:/
(fis, D, A, E)

204. Miro Devla
(rómska)
a
d
E
a
203. Paralabar Cristo
Miro Devla, miro Devla, miro Devla, me tut kamav.
C
FG F
[: Paralabar Cristo :] se nesesita el E Spiritu Santo, el e Spirito Santo se nesesita, ( Môj Bože, môj Bože, môj Bože, milujem ťa. )
d
G
C
E
[: hay ariba, ariba :] con Cristo ire, con Cristo ire, con Cristo ire.. abanza – 3x
/: Bo tu sal amaro Del, bo tu sal paš mande, paš mande.
[: Cristo me dijo :] que me inviaria el E Spiritu Santo, el E Spiritu Santo que me (Lebo ty si náš Boh, lebo ty si pri mne, pri mne.)
enviaria. [: Hay ariba, ariba :] con Cristo ire, con Cristo ire, con Cristo ire.
a
d
E
a
Tu muľal vaš amende zbavindžal savoren.:/
[:Ježiš zmenil môj život.:] Neviem, či vieš, zmení tvoj tiež. [:Ježiš ma ľúbi.:].
(Ty si zomrel za nás a zachránil všetkých.)
205. Jak je dobre, jak je blaho!
© Lamačské chvály
D
G
D
/: Jak je dobre, jak je blaho tam, kde bratia žijú svorne!
A
Jak je dobre, jak je blaho tam, kde je Pán! :/
D
G
D
A D
/: Spievam Pánovi, spievam Pánovi. :/
V radosti Pánovej je moja sila!
V radosti Pánovej je tvoja sila!
V radosti Pánovej je naša sila!
206. Aké je dobré a milé
© F6 – Aké je dobré a milé
G
C9
G C9
R: /: Aké je dobré a milé,
G
C9
D C9 G
keď bratia žijú pospolu, pospolu.:/
G
1. Poď to teraz skúsiť, skúsiť s Pánom tiež,
no bez bratov a sestier to nikdy nezvládneš.

Bratské spoločenstvo, to je super vec,
tam v láske žiť sa učíš, tak skús to ešte dnes.
Jééé!
2. Je však aj niekto taký, kto lásku nestrpí,
rozbíja každé bratstvo, zlé reči rozšíri.
Nezľakni sa boja o vzácne priateľstvá,
Požehnanie ťa nájde, radostne zavoláš.
Jééé!
207. Dávno to už viem
© AC BA Chvály –Veď ma ty sám
h
G
Ježiš, dávno to už viem, že si verný Pán,
fis
A
že na kríži si všetko dal, až tak si o mňa stál.
Len kvôli Tebe som a zmysel bytia poznať smiem,
tak o Tebe dnes spievať chcem, nech celý svet to vie...
D
A/Cis
R: Že Tvoja láska ma našla, Tvoja spása ma zdvihla,
h
G
Tvoja milosť sa ma dotkla, nový život mám,
a Tvoja dobrota ma drží, Tvoja vernosť sa ma nevzdá,
Tvoja nádej vpred ma ženie, si môj verný Pán.
G
D/Fis
Kvôli Tebe som, kvôli Tebe smiem,
G
A
kvôli Tebe mám, kvôli Tebe viem.
208. Aleluja, Všemocný vládne Kráľ
© Peťo Lacho Band
A

G

D

On ukázal svoju silu, triumfálne zvíťazil.
On je víťaz nad smrťou aj temnotou.
Naše puta hriechu zlámal, slobodu nám navrátil.
C
G
A
Jeho milosť zachránila nás. Aleluja!
D
A D D2 G
A
Aleluja, aleluja, aleluja, vládne Pán.
D
Aleluja, aleluja, aleluja, Všemocný vládne Kráľ.
209. Kamarát
© S2G band
e
D
C2
1. Ako mesiac v noci, (wau)
D
e
ako jasné slnko cez deň, (čo?)
C2
D
G
Boh tak žiari cezo mňa (a ty?)
2. Ako rieka čistá, (wau)
ako vánok svieži, (čo?)
takú silu On mi dal. (Dobré)
3. Spanilú a čistú, (wau)
môjmu kroku istú. (čo?)
No takú cestu On mi dal. (a vám)
G
e
C2
D
R: Radosť mi dáva, ja nebudem sa báť,
lásku mi dáva, On je môj kamarát.
On život za mňa obetoval, zaslúžiš si byť,
e
D C2
v mojom srdci stále žiť.
210. Som slobodné dieťa
© Richard Čanaky – Vďaka Ježiš III.
A
D
E
D
Som slobodné dieťa, smiem pred Boha prísť.
On zmazal môj úpis a nik ho neobnoví.
A
E
D
E

Môžem sa blázniť pred svojím Pánom.
Môžem ho chváliť, je Kráľom kráľov.
Nemusím čakať na zvláštnu chvíľu.
Sľúbil, že príde, ak dvaja sa zídu.
211. Veď ma ty sám
© AC BA Chvály –Veď ma ty sám
fmaj
G
Všetko raz skončí aj svet sa pominie,
fmaj
aG
len Tvoja láska zostáva.
Moje oči hľadia k nebu, srdcom sa priviniem,
za Tebou kráčam Ježiš sám.
fmaj
d
G
Lebo bez Teba nič nie som, bez Teba som sám
F
G
vyslyš ma, môj Boh a Pán.
C
C/h
Veď ma Ty sám, silu mi daj,
a
F
nech môžem rásť každý deň viac.
Múdrosť mi daj, nepusti ma,
nech cesta, čo kráčam, k Tebe smer má.
212. Veľký si, Pane
© F6 – Aké je dobré a milé
e
G
D
e
Veľký si, Pane a veľkolepé je Tvoje dielo! – 3x
e
G
D
Veľký si, Pane, óó!
e
G D
e
G
D
1. Vždy, keď slabý som, tebe sa odovzdám,
e
G
D
e G
D
A
svoje hriechy vyznám, ty mi sily dodáš. Si môj Pán!
2. S Ním som sa stal iným, dielo lásky činím

a s odvahou v srdci, hrdo všetkým svedčím. On je Pán!
213. Súcit nekonečný
© Rieka života – Dávam všetko
kapo. 2
G
C2
Súcit nekonečný, milosťou si ty.
Sladkým odpustením, vernosť bez hraníc
e
D
C2
vo mne prítomná.
Ty si Otec mocný, Kráľ, čo lieči nás.
Spasiteľ si nežný, obeť prečistá za mňa slávená.
G
C2 D
G
C2
G
R: Dnes sa dávam celý, všetko, čím som, do tvojich rúk
D
G C2
D
e C2
D G
vkladám. Ty si získal život môj, svoje áno dnes ti dávam.
214. Kedykoľvek
© Ľudmila Koščová & band – V teba dúfam
E
A
Kedykoľvek popadne ma strach,
H
E
spolieham sa na, na, na teba.
A
H
Na Boha, ktorého slovo velebím,
na Pána, ktorého slovo velebím,
fis
H
na Boha, ktorého slovo velebím.
E A
E
A
H
Na Boha ja spolieham sa, na Boha ja spolieham sa,
E A
E H cis A
H
E
na Boha ja spolieham sa-a-a. Na teba, Pane, spolieham.
215. Ty mi dávaš
(Timothy – Dýchaj skrze mňa)
D
A
h
G
Ty mi dávaš nohy jeleníc, s tebou naberiem denne nových síl,

s tebou preskočím múry trápenia a mojej ceste dáš pečať
víťazstva. Kde nádej zomrela, vzkriesenie zatrúbi a hymnu
slobody mi do úst položíš. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, so žalmom na perách zaspávam v pokoji.
216. Dnes viem, že chcem
© Rieka života
G
C9
Dsus G
Dnes viem, že chcem za Tebou ísť.
Dnes viem, že chcem počuť tvoj hlas a žiť.
Dnes viem, že chcem Ti svoje ÁNO dať.
Dnes viem, že chcem za Tebou ísť.
D
a
C
Gsus G
Teraz ja a môj dom chceme slúžiť.
D
a
C Dsus
D
Teraz ja a môj dom chceme len pre Teba žiť. Už dnes!
e
C9
G
D
Nádherný, Radca náš, Otec nekonečný.
e
C9
G
Dsus D
Pán zástupov, večný Kráľ, za Tebou chceme kráčať.
A
D/F#
Esus A
Dnes viem, že chcem za Tebou ísť.
Dnes viem, že chcem počuť tvoj hlas a žiť.
Dnes viem, že chcem Ti svoje ÁNO dať.
Dnes viem, že chcem za Tebou ísť.
217. Poznať ťa túžim
(Vždy@všade)
E
H
A
Ticho stojím v tebe ukrytý, viem, že si prítomný.
Ticho stojím, očakávam na teba len, na Teba len.
Poznať ťa túžim viac, poznať ťa túžim viac.
Poznať ťa túžim, chcem počuť vždy tvoj hlas.
Poznať ťa túžim.
Chcem sa ťa dotknúť, chcem vidieť tvoju tvár.

Poznať ťa túžim.
218. Celá Zem spieva
© Marek Novotný - Na krídlach chvály II.
cis
A
E
R: Celá Zem spieva o tvojej sláve, Pane.
Celá Zem o tebe svedčí.
Láskou nás získal, zaplatil účet. Vďaka.
Celá Zem ťa velebí.
Aj keby ma blízki opustili
a zabudla na mňa vlastná mať,
ty kráčaš so mnou v každej chvíli,
cis
A
H
vždy budeš verne pri mne stáť.
219. Ježiš, všetko tebe
© Revival in Belfast, Robin Mark, Jesus, All for Jesus
D
GD
A2
hD
Ježiš, všetko tebe: to, čo mám, čím som a čím chcem byť.
Túžby, plány a nádeje, všetko skladám k tvojim nohám.
G
D
(A)
[:Ja som slobodný, pretože ty si tak chcel.:]
220. Ježiš, ty si priateľ môj
© Tretí deň
C
F
Počul si už o záchrancovi, počul si o jeho láske k nám.
Vieš, že vládu má na Zemi, svojho Syna za nás dal.
a
G
Jeho lásku poznávam, viem, že on je môj Pán.
F
Zjav mi svoj smer.
C
F
Ja verím, že zachránil ma, ja verím, že z mŕtvych vstal.
Viem, že večný život dal mi, príde ako kráľov Kráľ.
Jeho lásku poznávam...
C
G
a

Ježiš, ty si priateľ môj, ja navždy budem tvoj
a nič na tom nezmením.
221. Ježiš žije v nás
© Tretí deň
E
A
Ja viem, on zachránil ma, ja viem, on očistil ma,
ja verím, ja verím. On v nás porazil strach,
zlo v nás zmenil na prach, ja verím, ja verím.
H
A
H
Ježiš je víťaz, tak choď a chválu mu vzdaj.
E A
cis H
R:
Ježiš žije v nás, žije v nás. 2x
D
A/cis
Dosť bolo pádov, zober zbraň a choď!
fis
gis
A
H
Tak zaútočme chválou a poďme tancovať.
E
Záver: Ježiš žije v nás!
222. Budem spievať
h
G
A
h
1. [: Budem spievať, pretože som spasený.
G
A
h
Budem spievať: Ježiš je môj Pán. :]
D
A
h
G
R: [: On je nádejou v čase súženia,
D A
h
viem, môj Pán zachráni ma. :]
2. [: Budem spievať, pretože som slobodný.
Budem spievať: Ježiš zvíťazil. :]
3. [: Budem spievať, pretože som radostný.
Budem spievať: Ježiš ľúbi ma. :]

223. Ty si Pánom mojich dní
© Tretí deň
E
A
H
cis A
H
Ty si Pánom mojich dní, ty napĺňaš ma láskou.
E
A
H
A
H
Ty si Pánom mojich dní, po svojich cestách vedieš ma.
Ty si Pánom mojich dní, keď ťa volám, vždy si blízko.
Ty si Pánom mojich dní, tebe patrím so všetkým, čo mám.
fis
cis
fis
cis
Príliš dlho som už slúžil pánom falošným,
fis
cis
H
príliš dlho som bol spútaný.
fis
cis
fis
cis
Ty si mi putá zlámal, ty si ma oslobodil,
fis
gis
D
Gis
ty si ma vyviedol do víťazných dní.
224. Stále túžim ísť a hlásať
© Tretí deň
a
C
1. Vo vnútri cítim, že znie pieseň pre víťazný boj.
Zober si úplnú zbraň, obleč si úplnú zbroj.
G
C
Ten oheň neuhasím, je silnejší ako ja.
F
d
G
Povstanem v mene Ježiš a smelo zavolám.
C
F
G
C
F
G
R: Stále túžim ísť a hlásať, stále túžim ísť a kázať,
C
F
d
G
stále túžim ísť a vyznávať, že on je Pán.
C
F
G
C
F
G
Stále verím, že to príde, vnútri viem, že nám to vyjde
d
e
F
G
C
priniesť spásu tým okolo nás.
2. Boh mi dal svoje slová, preto sa nebudem báť. Pôjdem

po jeho cestách, budem tam vo viere stáť. Je mnoho
ľudí, čo sú väznení v temnotách, pôjdem k nim v mene
Ježiš a on im spásu dá.
225. Jasaj v Pánovi
D
1. /:Toto je deň, ktorý dal nám Pán,
G
A D
radujme sa, zaznej pieseň chvál.:/
D
G
R: /:Jasaj v Pánovi.:/
2. /:Chváľte Pána, on je prítomný, on je našich chvál hodný.:/
3. /:Jasaj v Pánovi, celá zem, toto je veľký Hospodinov deň.:/
Záver: Toto je deň, ktorý dal nám Pán!
226. Nad celou zemou
A
E
D
E
A
1. Nad celou zemou Pán od vekov.
E
D
E
fis
Nad každým vrchom, každou dolinou.
E D
E h
No mojou túžbou, Otče, jedinou je,
D E
A
aby vládol sám Syn tvoj.
E
D
E A
R: Ó, vládni mi, vládni s mocou.
E
D
E
fis
V čase chvíľ ťažkých, v krokoch úspešných.
E D
E
h
Len ty si Pán nad tým, čo mám,
D E
A EDE
tak, prosím, príď a vládni mi!
2. Celým srdcom chcem, celou mysľou tiež sa ti podobať,
Bože nádherný. Pre mňa vzácny si v svete jediný.
Tak, prosím, príď a vládni mi!

227. Slnko Kristovej lásky
D G
A
G D GAG
Slnko Kristovej lásky nech ožiari nás,
D G
A
G
A A7
oheň Svätého Ducha nech zapáli nás.
e
h
e
h
Nech netlejeme len, nech nezhasína deň,
C
e
G
A7
deň, v ktorom sa jeho milosť oslavovať má.
228. Jedine s láskou
© Rišo Čanaky
G
D2
1. Keby mi hlas ako anjela znel,
e
C
keby som bol prorok veľkých diel,
keby som aj hory prenášal,
bez lásky by som ostal sám.
2. Keby som bol múdry ako kráľ,
majetok svoj celý rozdával,
keby som vo svete slávny bol,
bez lásky som iba prázdny kov.
3. Keby som v modlitbách stále stál,
keby som nad hlavou žiaru mal,
keby som každý deň v chráme bol,
bez lásky som iba [: plný slov. :] - 3x
R: Jedine s láskou, jedine s láskou. Jedine Ježiš ti dáva,
dáva, dáva lásku, tak poď! 2x
4. Keby som mal v sebe veľa slov,
keby som nakŕmil žobrákov,
keby som celé dni vyhrával,
bez lásky je to smiešny bál.
5. Keby som zázraky robiť smel,
keby som neurobil žiadny hriech,
keby som na tvári úsmev mal,

bez lásky som iba [: smiešny klaun. :] 3x
G
R: 4x. Záver: Tak poď!
229. Nech naše pery plesajú
(Timothy – Dýchaj skrze mňa)
E
H
cis
A
Nech naše pery plesajú, keď ti žalmy spievame.
Naša duša tebou draho kúpená.
A nech sa tešia všetci tí, čo ťa v pravde vzývajú,
každý, koho v srdci hreje pieseň chvál.
Množstvo tónov nádherných s vďačnou melódiou sŕdc,
hlasom plným vďačnosti, s nástrojmi ťa velebia.
Plesot zvučnej oslavy zneje ako jeden hlas
a tým, čo ťa milujú, začne srdce tancovať!
Bonus:
230. Hymna mladých na turistický deň
Jusková Voľa 2008
(Majka K., Dominik P., Majka M., Janko M., Majka K.)
1. Ako svätý Pavol chceme vykročiť.
Putovať po cestách aj necestách,
po mori aj po súši,
peši aj na lodiach.
R1: Ako Pavol, Pavol, Pavol, Pavol,
ako Pavol, Pavol, Pavol, Pavol,
ako Pavol, chceme vykročiť.
2. Ako aj ty chceme hlásať Ježiša.
Milovať každého svojho kamoša
v Aténach, v Cezárei
aj tam v Juskovej Voli.
R2: Ako Pavol, Pavol, Pavol, Pavol,

ako Pavol, Pavol, Pavol, Pavol,
ako Pavol, chceme milovať.
231. Voláš ku stolu
Pred jedlom: Voláš ku stolu,
všetkých pospolu,
aby sme sa najedli a napili spolu.
A tak ti ďakujem.
Dúfam, že všetko zjem
/:a potom taký najedený poviem, že fest dobre je mi,
že ťa veľmi milujem:/ ou je!
Po jedle: Voláš ku stolu,
všetkých pospolu,
aby sme sa najedli a napili spolu.
A tak ti ďakujem.
Dúfam, že všetko zjem
/:a teraz taký najedený poviem, že fest dobre je mi,
že ťa veľmi milujem:/ ou je!
232. Otče náš
Pred jedlom: Otče náš, všemohúci Pane,
otvor nám svoje štedré dlane.
[: Zveme ťa ku našemu stolu.
Prisadni, budeme jesť spolu.:]
Po jedle: Vďaka ti, dobrý Bože, vďaka.
Štedro dáš, čo len duša žiada.
[: Ďakujte s nami, všetky tvory,
ďakujte, veď Pán Boh je dobrý.:]
233. Otče náš, Otče náš
Pred jedlom: Otče náš, Otče náš, z vysokého neba.
[:Keď si nám dal zuby, keď si nám dal zuby,

daj že nám aj chleba.:]
Otče náš, Otče náš, z vysokého neba.
[:Keď si nám dal chleba, keď si nám dal chleba,
požehnať ho treba.:]
Po jedle: Otče náš, Otče náš, z vysokého neba.
[:Keď si nám dal chleba, keď si nám dal chleba,
poďakovať treba.:]
234. Za tento chlieb
Za tento chlieb každodenný tebe, Pane, ďakujeme.
Amen, aleluja! Amen, aleluja!
235. Požehnaj že, Pane, nás
1. Požehnaj že, Pane, nás i dary, ktoré nám dáš.
[:Amen, aleluja!:]
2. Vďaka, Pane, za dary, za dar lásky a viery.
[:Amen, aleluja!:]
236. Make, make tue papa
Make, make tue papa (2x).
Tutue, tutue, papa (2x).
Jemé, jemé, jemé, ham (2x).
237. Ako vyschnutá tráva
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CssR
Ako vyschnutá tráva, ako vyprahnutá zem.
Nemôžem ďalej tápať, živoriť už nevládzem.
R: Rozumieš mojej duši, ó, Ježiš,
veď si ju stvoril sám.
Nech tvoj dážď znova hučí, ó, Ježiš,
nech život opäť mám.

238. Čakáme ťa
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Čakáme ťa, prosíme: Príď! Poznať sa daj všetkým,
čo ťa nevedia nájsť a hľadajú ťa
srdcom čistým a skrúšeným.
R:Uvoľni moc, nech môžme ťa vnímať,

medené brány sŕdc láskou roztav.
Uvoľni dnes svoj pradávny prísľub,
nech tvoj Duch slobodu má.
239. Iba ty
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Nikomu nevypoviem, čo prežívam, iba ty ma pochopíš.
Nikomu nevypoviem, po čom túžim, iba ty ma naplníš.
Nikomu nezáleží, aké plány mám, kto ma usmerní, kto ma usmerní?
Nikomu nezáleží ako budem žiť,
kto ma povedie, ak nie práve ty, ak nie práve ty.
R: Poznáš ma lepšie ako ja
a vieš, čo potrebujem.
Ježiš, si viac než priateľ môj.
Jediný máš právo na môj dych,
môjho srdca Boh.
240. Iba v Bohu spočiň duša moja
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
e
C
G D
Iba v Bohu spočiň duša moja, lebo od neho mi prichádza spása,
iba on je mojím útočišťom, iba on mi nádej dáva.
Nik mi nedá to, čo ty máš, plnosť lásky v sebe máš,
život svoj ti odovzdám, tebe verím, ty si môj pán.
Si oporou, nezachvejem sa, si mojím štítom, nebojím sa,
Duchom chrániš život môj, tebe patrím, som iba tvoj.
241. Kam môžem ujsť?
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
R: Kam môžem ujsť pred tvojim Duchom, kam utiecť spred tvojej tváre?
Tebe ja tma ako svetlo, tebe je noc ako deň.
Pane, ty ma skúmaš, všetko o mne vieš,
či kráčam a či sedím, ty ma sleduješ. R:

Kladieš na mňa ruku, vždy ma obklopuješ,
poznáš moje túžby, prv než ich vypoviem. R:
242. Keď sa ti zdá, že si sám
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
G
D
e
Keď sa ti zdá, že si sám, za obzor nedovidíš,
C9
D
sily ti ochabli a nevládzeš ísť.
Opustený stojíš sám, keď najviac pomoc strádaš,
v srdci sa pýtaš: aký zmysel to má?
R: Ktosi je nad tým, ktosi bdie nad tebou,
tvoj strážca nespí, v rukách má život tvoj.
Ktosi je nad tým, ktosi bdie nad tebou,
po pravici ti stojí, je tvojou oporou.
243. Môj Pán a Boh
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Môj Pán a Boh, otvor mi srdce dnes.
Tvoja prítomnosť nech vnútro mi prenikne, môj Pán.
Môj Pán a Boh, srdce ti otváram.
Nech Svätý Duch si urobí zo mňa chrám, môj Pán.
Na pomoc mi prídeš duchom vždy.
Preto, Pane, prijmi vyznanie mojich perí, že:
Ježiš, je môj Pán a Boh,
Jediný môj Pán a Boh,
Predivný môj Pán a Boh,
Najvyšší môj Pán a Boh.
Iba ty si svätý, iba ty si Pán. Len ty si najvyšší, tebe chválu vzdám.
244. Môj Pán je predivný
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR

gis
Fis E H gis Fis
E
Môj Pán je predivný, stále nado mnou bdie.
Môj Pán je všemocný, smrťou porazil hriech.
H
E
Fis
E
Jediný je Boh, nech mu chvála znie,
gis Fis
E
jeho meno je Pán.
Jediný je Boh, čo ma túži viesť,
jemu do rúk sa dám.
Môj Pán je pokorný, stále na mňa čaká.
Môj Pán je nádherný, nové rúcho mi dá.
Niet iného, niet, len Boh živý je,
Jemu patrí česť, Jemu patrí česť!
245. Môžem pred tebou stáť
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
E
A
Môžem pred tebou stáť a vnímať viac, než milosti trón.
Vidím tvoj majestát, obklopený svätých slobodou.
Biele rúcho už mám a nové meno, čo vyriekli tvoje pery, s víťaznou palmou
H
v rukách a novou piesňou, čo do úst mi vložil si sám.
E
A
H
R:O mne vieš a preto tu stojím,
cis
A
H
E
s anjelmi spievam ti pieseň chvál.
E
A
H cis
O mne vieš, veď držíš ma na rukách,
A
H
E
Svätý Boh a Pán.

Na priedomí svojich brán ma čakáš kedy prídem,
náruč nehy, objatie pre mňa máš.
Nie veľa slov, nie čistý štít, lež pravdu, čo zo srdca prúdi chceš,
s láskou prijmeš ma.
R: /:Nezáleží ti vôbec na tom, aký som bol keď blúdil som v tmách.
K sebe ma vábiš nežným hlasom,
ja nechcem sa vzpierať, srdce ti dám:/ môj Pán, lebo viem,
nepodrazíš ma v ťažkej chvíli a viem, nový život mi dáš.:/
247. Naveky buď oslávený
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Vidím myriady anjelov a mohutné chvály,
tvoj ľud pred trónom v bázni sklonený,
zbielené rúcha sŕdc, množstvo okov zlámaných,
zohnuté každé koleno pred menom Ježiš.
Nauč ma snívať tvoje sny, pre túžby tvojho Ducha žiť,
nenechaj ma na jednom mieste stáť.
Aj keď to nebude vždy prechádzka záhradou ruží,
pohľadom viery pomôž mi uvidieť viac.
R: /: Velebenie, česť a úcta, chvály trón ti patrí,
majestát, moc a vláda...Naveky buď oslávený! :/

248. Otče náš
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Otče náš, Otče náš, Otče náš!
Tvoje kráľovstvo vždy príď, tvoje meno v nás vyvýš.
Tvoja vôľa vždy sa staň, v nebi aj na zemi vládu maj.

246. Náručie otca
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR

Otče náš, Otče náš, Otče náš!
Chlieb nám dávaj každý deň, daruj vín odpustenie.
V pokušení silu daj, v boji so zlým nás ochráň.
Otče náš, Otče náš, Otče náš!
Tebe patrí sláva, tebe náleží česť,
tebe celopal chvály sa oplatí niesť./2x/

Aj keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.
Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu a kalich mi plníš až po okraj.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní.

Otče náš, Otče náš, Otče náš!
249. Pane môj, si mojou modlitbou
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Pane, môj, si mojou modlitbou,
si mojou oporou, si mojou dôverou.
Tebe odovzdám svoju radosť i žiaľ,
život svoj ti dám, ty si môj Pán.
250. Pane, si úžastný
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Pane, si úžasný, že si mi zasvietil do mojej tmy.
Život môj vzal si do svojich rúk, nechcem už na Teba zabudnúť.:/

252. Pán je mojím svetlom a mojou spásou
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Pán je mojím svetlom a mojou spásou, koho sa mám báť?
Pán je ochrancom môjho života, pred kým sa mám strachovať?:/
1. Aj keby proti mne povstal šík, moje srdce sa nezľakne,
aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere, lebo Pán...
2. O jedno prosím Pána a za tým túžim:
prebývať v dome Pánovom a obdivovať jeho chrám, lebo Pán...
3. Si moja pomoc neopusť ma, Bože, moja spása,
vzdám ti chválu tvojom stánku, budem ti spievať a hrať.

R:/:Túžim ťa ľúbiť, túžim ťa chváliť, slobodný v tebe vo viere stáť.
V tvojom mene spásu mám, perami: “Ježiš je Pán” vyznávam. :/
251. Pán je môj pastier
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Pán je môj pastier, nič mi nechýba
pasie ma na zelených pastvách,
vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje.
Vodí ma správnym chodníkom, verný svojmu menu.

253. Patrí ti moja pieseň chvál
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Patrí ti moja pieseň chvál vo veľkom zhromaždení.
Patrí ti moja pieseň chvál, Ty sám si jej hodný.
So zbormi anjelov, uprostred spasených
pred očami národov, čo tvoje meno vzývajú.

Nemusím sa pozerať na pohľady ľudí,
Iba ty ma napĺňaš, pri tebe som slobodný.
254. Postav ma na nohy
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Plakať sa mi chce a neviem, komu povedať o tom mám.
Podrazený sebou sa vlečiem a spoločníčkou je mi tma.
Ruku hľadám a nachádzam päsť.
V srdci sa pýtam, či chcem nechať sa viesť.
Postav ma na nohy, nech kráčam.
Ukáž mi zmysel, nech viem, prečo to všetko znášam.
Keď radosť premení sa v boj, nech viem, že nie som sám.
Povedz mojej duši: Ja som tvoja spása.
Plakať sa mi chce, keď vidím, že pravda ja nezvaný hosť.
Za krásny úsmev sa skrýva studené slovo: "Dosť!"
Súcit čakám, no potkýnam sa.
V prachu sa pýtam, či chuť žiť ešte mám.
Postav ma na nohy, nech kráčam.
Ukáž mi zmysel, nech viem, prečo to všetko znášam.
Keď radosť premení sa v boj, nech viem, že nie som sám.
Povedz mojej duši: Ja som tvoja spása.

255. Po tebe túžim
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Po tebe túžim, Pane môj a ty to vieš.
Pred tebou zohýnam kolená.
Pri tebe nájdem to, čo vo svete niet,
Tebou sa chcem nechať viesť.
V tebe mám cesty cieľ,
cez teba vidím zmysel bied.

Pozerám na tvoj kríž, kde víťazstvo si získal pre ľudí.
Vidím tam život svoj, že bez teba by prehral som svoj boj.
Tebe dám pieseň chvál za všetko, čo si pre mňa získal.
Slobodný môžem stáť, večnej smrti nemusím sa báť.
Môžem vyznať: „Ježiš je môj Pán“,
s vďačným srdcom život ti odovzdám
a prosím: Nauč ma žiť, prosím, nauč ma dýchať, nauč ma vo viere stáť.
256. Pred tvoju svätú tvár
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Pred tvoju svätú tvár môžem pristúpiť bez obáv.
Šťastie, ktoré hľadám v tebe nájdem, môj Pán.
Sväté meno máš, ktoré zohýna kolená.
Sláve, ktorú núkaš na zemi nič sa nevyrovná.
Láskou predchádzaš, dávaš pozvanie
žiť pre tvoje túžby správnych ciest.
Nechaj môj život znieť na strunách tvojich slov,
mojím cieľom nech je prisľúbený domov.
Duchom prenikni ma, nádej do srdca vlož,
tam kde vyhasol knôt, nový oheň rozlož.
Moje kroky upriam na cesty pokoja,
by som v deň, keď prídeš, mohol zrieť tvoju tvár.
257. Pre svoju vernosť
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Pre svoju vernosť vypočuj môj hlas,
pre svoju spravodlivosť zachráň ma.
Na súd ma nevolaj, veď istý prehrou som,
nik neobstojí pred tebou spravodlivosťou.
Premrhané chvíle meravo počítam,
o všetkých tvojich dielach premýšľam.
Po tebe, Ježiš, túžim ako suchá zem,
že s dôverou prísť k tebe môžem, viem.
R: /:Nech ma tvoj dobrý Duch správnou cestou vedie,

si môj verný Boh, dušu dvíham k tebe.
Nechcem sa za vetrom hnať a blúdiť bez cieľa,
chcem za tebou ísť:/
258. Prichádza spása
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Prichádza spása s mocou a slávou,
priprav sa hlásať, že veľký je náš Boh,
veľký je náš Boh
Jediný Jahve je Pán, jediný Jahve vládu má.
Jediný Jahve je Pán, jediný vládu má.
Postav sa chváliť v pravde a s láskou
Kráľa nad kráľmi veď svätý je náš Boh,
svätý je náš Boh.
259. V posledných dňoch
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
V posledných dňoch, hovorí Pán,
na zem vylejem svojho Ducha.
Starcom dám sny, mladým videnia,
svoj ľud obnovím, splním proroctvá.
Preto voláme: „Príď! Svojho Ducha vylej nám.
Preto voláme: Príď, naplň nás!
Kto smädný je, hovorí Pán,
nech sa napije z vôd života.
Z jeho vnútra pre jeho vieru
na túto zem prúdy potečú.

260. Výsadné právo
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR

Cesty cieľ bez viery mi chýba,
dôvod na žiaľ bez dôvery mám.
Keď pozriem na kríž nádej ožíva na život,
čo skončiť nemá.
R:/:Výsadné právo mám pred trónom kráľa stáť,
za cenu mnohých rán slobodu užívať.
Za to, že smrti ortieľ za mňa na kríži sňal
patrí mu pieseň chvál.:/
261. Za tebou pôjdem
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Rád by som ti povedal, že ťa ľúbim,
pravda skutkov proti mne sa búri,
navyše viem, že ma poznáš.
Rád by som ti vyznal, že ti verím,
z lode istôt vystúpiť sa bojím,
predsa ty ma stále voláš.
Za tebou pôjdem, áno, duch ťa hľadá. Vo mne znie pravda tvojich slov.
Za tebou pôjdem, lebo ty ma hľadáš, Pane, prosím vstúp do mojich snov.
Prebuď ma, nech ťa spoznám, väčšiu túžbu žiť mi do srdca vlož.
Rozlom temnotu, pred ktorou utekám, pomôž urobiť mi rozhodný krok.
262. Z hĺbin volám k tebe, Pane
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
Z hlbín volám k tebe, Pane, čuj môj hlas,
nakloň svoj sluch k mojim vrúcnym prosbám.
Neobíď, prosím, svojho služobníka,
nebuď nevšímavý k mojim modlitbám.
Viac než strážcovia za dennicou, moja duša túži za tebou.
Na koho sa môžem tak spoľahnúť, ako na pravdivosť tvojich slov.
U teba je hojná milosť a vykúpenie,
Ty vykúpiš sám svoj ľud zo všetkej jeho biedy.

263. Zopár dní
Hudba a text: Samuel Matúš Čekan CSsR
G
C
e
D
Zopár dní mám pred sebou na tejto zemi
Chcem žiť plán, čo pre mňa je už pripravený.
Bežím, svoj zrak do cieľa upretý mám.
Ježiš, plán, zvaný ŽIVOT si ty sám.
R: /:Víťaz lásky, vernosť mi do srdca vpíš,
dávam ti právo, moje srdce vezmi si.
Túžim byť premenený a tvojím Duchom naplnený :/ - na tých zopár dní.
264. Pokoj vám dám
C
a
G
F
R:Pokoj vám dám, pokoj môj vám, podeľte sa s ním.
Život vám dám, život môj vám, podeľte sa s ním.
a
G
F
1. Ježiš, tak blízko ťa mám, som však, som však svetom zviazaný.
Zdrevený tým, čo vidím, túžim počuť, čo vravíš.
2. Baránok náš Boží, živý chlieb z neba pre nás.
Práve dnes, túžim mať svetlo tvojho objatia.
Spomeň si Ježiš môj, že som verný tebe bol (že som verný bol), nehľaď na
hriechy, čo mám, aj keď plný chýb, som tvoj.
265. Na prahu týchto posledných dní

A
D
A
E
R. Tak volám: Príď, príď láska k nám, volám: Príď a šťastie daj nám.
A
D
A E
A
Volám: Príď, príď láska k nám a nauč nás všetkých ľudí mať rád.
4. Na prahu týchto posledných dní skúšam znova nájsť, radosť, lásku, pokoj, čo im
dal Pán. Len život s Ním zmysel má.
5. Skúsme všetci spoločne ruky si podať, láskou rozbiť všetkm čo zlé je v nás
otvoriť si srdcia dokorán.
266. Daruj mi túžbu blízko teba stáť
G
D
C
D
G
Daruj mi túžbu blízko teba stáť, na teba hľadieť a tebou sa naplnať,
D
G
C
G
zmeň mi srdce by ťa mohlo nájsť, v postoji chvály mohlo stáť,
CG DG CG DG
môj Pán, môj Pán.
C
G
C
e
C
/:Ty si svätý, jediný svätý:/, /:Teba chcem osláviť, teba chcem vyvýšiť:/, len
E
D
ty sväté meno máš, nad celou zemou si Kráľ
Daruj mi túžbu blízko teba stáť, na teba hľadieť a tebou sa naplnať, zmeň mi srdce
by ťa mohlo nájsť, v postoji chvály mohlo pevne stáť

267.Tak príď (Keď vstávam z pádov)

e
C G
1.Keď vstávam z pádov,
D
e
dvíhaj ma iba Ty sám.
e
C
G
Keď prídeš za mnou až nadol
2. Malé dieťa nemá, čo jesť, plače za ňho brat, sila hladu zlomila jeho hlas, pýtam
C
D
G
sa, čo je to v nás?
podám Ti len svoju dlaň.
3. Dotrhaný zbitý muž, kráča cestou sám, lebo farbu pleti nesprávnu má, pýtam sa,
GD
e h CG
C D
čo je to v nás?
R: /:Ty dávaš mi nádej, láskou ma dvíhaš,
A
D
1. Na prahu týchto posledných dní vnímam viac náš svet, jeho bolesti a
h
E
radosti krás, kam až ľudská zlosť doviedla nás.

eh C D
e
ja z hĺbky vzlietam, som slabý,
h
e
no Ty si môj Pán:/
2.Keď skúšam vzhliadnuť,
všetko ma bolí, som sám.
Príď rýchlo mi vládnuť,
postav si vo mne svoj chrám.
3.Kráľ môj, cítim,
ako Ťa ľúbim, no viem,
že sú dni, kedy len padám,
je to jak na srdci tieň.
R2: /:Tak príď! Pán môj, príď, nádej mi vráť!
Nech z hĺbky vzlietnem,
som slabý, no Ty si môj Pán:/
Keď vstávam z pádov, dvíhaj ma iba Ty sám.
268. Tebe patrí chvála
A
cis
/:Tebe patrí chvála, a sláva,
D
h
E
pozdvihnime svoje ruky a chváľme Sväté meno.:/
A
fis
Lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám,
D
h
E
nikto nie je ako Ty, nikto nie je ako Ty.

