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1 /:Aleluja, šaba-laba labambam :/ 3x   amen, amen. 
   1. /: Ty si môj Pán a ja Ťa mám rád :/ 3x   amen, amen.  R: 
   2. /: Ježiš zomrel a z hrobu vstal :/ 3x   amen, amen.  R:  
   3. /: Ježiš žije a príde zas :/ 3x   amen, amen.  R: 
 
2 /:Boh ťa miluje, aj 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.:/ Pretože: Boh ťa miluje… 
   2. /:Mohol by som byť smutný, aj ty by si mohol byť smutný,  
         ale tak by to nemalo byť.:/ Pretože: Boh ťa miluje... 
   3. /:Máme sa mať radi ako bratia a sestry 
         a tak by to malo byť.:/ Pretože: Boh ťa miluje… 
 
 
3       Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta, 
         Mária ťa volá, poď, moje dieťa. 
 
   R:[: Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím, 
          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.   R: 
    3.   Matka moja láskavá, ja ťa milujem,  
          svoje srdce mladé tebe darujem.       R: 
 
4    /: La, la, la, dnes je nedeľa :/ 
         Do kostola ideme, v kostole sa modlíme, 
         La, la, la, dnes je nedeľa. 
     2. Le, le, le, skočím z postele. 
     3. Li, li, li, nie sme už malí. 
     4. Lo, lo, lo, bežím veselo. 
     5. Lu, lu, lu, každú nedeľu.  
 
 



 
5  /: Dávaj pozor malé oko, čo vidíš. :/ 
       Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera. 
       Dávaj pozor malé oko, čo vidíš.  
   2. Dávaj pozor malé ucho, čo čuješ.  
   3. Dávaj pozor malý jazyk, čo vravíš.  
   4. Dávaj pozor malá ruka, čo robíš  
   5. Dávaj pozor malá noha, kam ideš.  
   6. Dávaj pozor ruka, noha, jazyk, zrak  
 

 
6    Moje malé svetielko, chcem, aby svietilo, lo, lo, lo. 
      Moje malé svetielko, chcem, aby svietilo, svietilo, svietilo. 
  2. Ježiš mi ho zapálil, chcem, aby svietilo... 
  3. Nikto mi ho nesfúkne, chcem, aby svietilo... 
  4. Skryť ho pod nádobu? Nie, chcem, aby svietilo... 
 
7  /: Zlož svoju starosť na Pána :/ a On sa už postará. 
    /: Nebudem sa báť, lebo Ty si so mnou, 
       nebudem sa báť, Pane môj.:/ 
 
8   /:Toto je deň :/  /: ktorý dal nám Pán :/. 
     /:Veseľme sa :/  /: i radujme sa v ňom :/ 
 
9     Kto stvoril /: žmurkajúce hviezdy? :/ 3x 
       Kto stvoril žmurkajúce hviezdy? Náš Otec Boh! 
   2. Kto stvoril lietajúce vtáčky... 
   3. Kto stvoril vlniace sa more... 
   4. Kto stvoril Teba, jeho i mňa... 
   5. Kto stvoril žmurkajúce hviezdy, lietajúce vtáčky, vlniace sa 
       more? Kto stvoril Teba, jeho i mňa? Náš Otec Boh! 
 
10  Stretol ma dnes Pán a novú radosť mi do srdca vlial.  
      Z tej radosti chcem spievať a tlieskať Pánovi.  
      /:tak všetci spolu chváľme ho, za to, že drží nás v náručí.:/ 
 
 



 
11  /: Keby si mal takúto malú vieru, vrchy by si prenášal. :/  
      /: Povedal by si tomuto vrchu presuň sa, presuň sa. :/  
      /: A vrch by sa presunul :/ 4x 
      /: V mene Pána Ježiša. vrch by sa ti presunul. :/ 2x 
      /: Vanie, vanie, Duch Svätý vanie. :/ 4x 
 
 
12  /:Kde je Božie kráľovstvo, kde je Božie kráľovstvo, kde 
        kráľovstvo Božie len je?:/ 
     /: Kde je , tu je, hen je, tam je, vpravo, vľavo, hore, dole, 
        na kopci, či na povale.:/  
     /: A to Božie kráľovstvo, a to Božie kráľovstvo, 
        všade medzi nami tu je. :/  
 
13   Ty si mi radosť dal, Ty si mi radosť dal, 
       Ježiš, Ty si Pán a Kráľ, Ty si mi radosť dal. 
       2. ..... život .... 
       3. ..... vieru ....  
       4. ..... nádej .... 
       5. ......lásku .... 
 
14  My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom. 
      On vedie nás milosťou pozemským životom. 
 
     R: Poďme za Ním všade, kde vedie nás. 
         On je verný Pán a Spasiteľ náš. 
 
     2. On duše naše sýti, On dáva večný mier. 
         On miluje ťa v žití, poď s Ním a Jemu ver. R 
 
     3. My svoje verné srdcia Ježišovi dáme. 
         V radosti a v súžení len Jeho vzývame.R 
 
     4. My chceme kráčať za Ním po ceste zbožnosti. 
        Ježiša nasledovať, vyprosiť milosti. 
 



 
15    /: Budem ako strom, sadený pri vode.  
           A mojou oporou je mi živý Pán! :/ 
 
           A keď príde des, ja neutečiem preč ... R  
           A po čase sucha, ja viem, že príde dážď ...R  
 
16 Prijmi tieto naše dary, Pane, ukry sa vo víne a v chlebe 

Nech sa naša túžba skutkom stane, 
tieto dary nesieme z lásky ku Tebe. 

 
Táto obeť je obetou mladých, ktorí chcú svoj život obnoviť 
Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť, nikto Pane, nemôže 
Teba nahradiť. 

 
17  Zdravas mária milosti plná. Pán s tebou požehnaná si, 
      požehnaná si madzi ženami a požehnaný je ježiš. 
      Svätá mária Matka Božia, pros za nás, za nás hriešnych 
      Teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Mária amen. 
 
 
18  /: Vďaka Ježiš, :/ 

vďaka Ti, že ľúbiš ma. 2x 
 
Na kalvárii si za mňa zomrel, 
vďaka Ti, že ľúbiš ma. 2x 
 
 

19 Je stále prítomná Tvoja láska,  
radostne spievame o Tvojej sláve. 
 
[: Nech pieseň zazvoní v každej chvíli. 
Teba chválim, Pane môj, ako najlepšie viem. :] 
 
 
 
 



 
20    Kríž je znakom spásy, 
         kríž ten drevený,  
         Kristom nesený z lásky, 
         krvou zmáčaný za nás. 
 
     1. Sám si Pane znášal, 
         ťarchu našich vín. 
         sám si sa oddával 
         z lásky pod svoj kríž.   R: 
 
    2. Pozri, Pane, hľa tu 
        na mňa úbohého,  
        pomôž znášať ťarchu 
        kríža tak ťažkého.  R: 
 
    3. Chcem aj ja niesť svoj kríž, 
        ťarchu svojich vín. 
        Krista vždy nasledovať, 
        chcem byť stále s Ním.    R 
 
21 Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás jedným putom, 
    čo nemôže byť zlámané. 
    Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás jedným putom, 
    spoj nás tou bratskou láskou. 
 
    Je len jeden Boh,  je len jedno Telo, 
    je len jeden Kráľ, preto spievajme: 
 
22 |: Pozri, ako mení ma Ježiš. :| 

On dvíha ma, slobodu dáva mi. 
Pozri, ako mení ma Ježiš. 

 
|: Kráčať chcem na stretnutie s ním. :| 
Od skúšky ku skúške, až ku víťazstvu, 
kráčať chcem na stretnutie s ním. 

 



 
23 /:Za mňa i za teba, :/ 

/:tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježiš:/ 
 

/:Pozri sa naňho v Getsemani:/ 
      /:tam sa potom, krvou potil, modlil sa a prosil:/ 
     R: Za mňa i za teba ... 
 

/:Pozri sa naňho, keď ho bijú:/ 
/:kvapky krvi z Jeho tela po zemi sa lejú:/ 
R: Za mňa i za teba ... 

 
/:Pozri sa opäť na Golgotu:/ 
/:tam za teba už dotrpel najvernejší priateľ:/ 
R: Za mňa i za teba ... 

 
/:Pozri sa ešte sám na seba:/ 
/:Či aj v tvojom srdci horí, láska ku Kristovi:/ R: Za mňa... 
 

24 /:Bol si tam, keď bol umučený Pán :/ 
Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. 
Bol si tam, keď bol umučený Pán  

 
   1. Bol si tam, keď bol odsúdený Pán 

2. Bol si tam, keď na plecia kríž si vzal 
3. Bol si tam, keď prvý raz padol Pán 
4. Bol si tam, keď sa s matkou stretol Pán 
5. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal 
6. Bol si tam, keď do šatky vtlačil tvár 
7. Bol si tam, keď druhý raz padol Pán 
8. Bol si tam, keď On ženy stretával 
9. Bol si tam, keď tretí raz padol Pán 
10. Bol si tam, keď mu šaty zvliekali 
11. Bol si tam, keď bol pribíjaný Pán 
12. Bol si tam, keď na kríži zomrel Pán 
13. Bol si tam, keď ho z kríža skladali 
14. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán 


