1. Jak úžasná musí ta láska být,
co přišla k nám, o vše se rozdělit,
dát novou vláhu poušti spálené,
přiblížit nám nebe tak vzdálené.

3. Nečekej na svůj den, na svůj velký čin,
každá chvíle se ti nabízí.
Lásku Krista přinášej všem bratrům,
sestrám svým, slunce ať svítí, kde jsi ty.

2. Svou slávy říš opustils kvůli nám,
nemusels jít a přece chtěl jsi sám,
tvář přátelskou jsi nikde neviděl,
když proklínám jsi k popravišti šel.

R: Slunce ať svítí, kde jsi ty,
slunce ať svítí, kde jsi ty,
ať ozáří celou zemi,
všechno zlé ať v dobré změní,
slunce ať svítí, kde jsi ty.

3. Tam místo nás život jsi položil,
vrátil ses zas, abys ho rozmnožil,
vím, abych já moh věčný život žít,
musel můj Pán tou cestou kříže jít.
2. On jest mojím životem, on jest mojí sílou,
on jest mojí nadějí, Ježíš, můj Pán.
Chválit Tě chci životem mým,
chválit Tě chci písní svou,
a ze všech mých sil, velebit Tě chci,
moje naděje jsi ty.

2. Nejsi sám, je tu Pán, on je blízko nás,
na cestách nás věrně provází.
Ruku v ruce jdi s ním dál a odolávej tmám,
slunce ať svítí, kde jsi ty.
3. Staň se solí, staň se kvasem chleba nového,
po němž svět náš tolik hladoví.
Staň se svící, která světlem Božím zářit smí,
slunce ať svití, kde jsi ty.

4. Slunce Kristovy lásky ať ozáří nás,
oheň svatého Ducha ať zapálí nás.
Ať nedoutnáme jen, ať nezhasíná den,
ve kterém se Jeho milost oslavovat má.
5. Ty jsi Pánem všech mých dní,
plníš mé srdce láskou.
Ty jsi Pánem všech mých dní,
Tvou cestou rád vést se dám.
Ty jsi Pánem všech mých dní,
když Tě volám, vždy jsi blízko.
Ty jsi Pánem všech mých dní,
Tobě patřím i se vším, ci mám.
6. //: Vzácný jsi pro mne, Pane můj. ://
//: Tebe mám, Tebe mám rád, Tebe mám rád.
Ty sám´s mě dřív měl rád.://
2. Láska Tvá je vzácna to vím...
3. Vůle Tvá je správná, to vím...
4. Cestou Tvou já navždy chci jít...

7. Všichni jako ovce jsme zabloudili
a na svou cestu se odvrátili
a Hospodin uvalil na něj
nepravosti nás všech.
Vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci.
Jako Beránek k zabití veden byl,
aby vymazal náš hřích.
8. Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,
u Jego tronu oddajmy cześć.
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,
radosną Panu śpiewajmy pieśń.
Rozraduj się w Nim, Twym Stworzycielu,
Rozraduj sie w Nim, Światłości Twej,
Rozraduj się w Nim, Twym Zbawicielu,
Rozraduj się w Nim, wywyższać Go chciej.
//:Alleluja.../4x ://
9. Pod Tvým křížem, Pane můj, sílu nalézám,
pod Tvým křížem, Pane můj, sílu nalézám, pod Tvým
křížem, Pane můj, sílu nalézám, A-a-a-amen.
10. Dřevěný kříž, na něm vidím, Kristus Ježíš

umírá. Pane můj,
//: Ty znáš mě líp, Ty můžeš říct, za co stojím, jakou
hodnotu má všechno, co dělám.://

11. //:Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź,
na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami
idź!://

14. Bless the Lord my soul and bless His holy name.
Bless the Lord my soul, He Leeds me into life.

1. Matko ludzi cierpiących,
Przyjdź i drogę wskaż!
Matko z sercem przeszytym,
Do Syna Twego nas prowadź.
U stóp krzyża stojąca.
Pokój światu daj. (Ref.)

Výslovnost:
Bles d lord maj só end bles his holy nejm.
bles d lord maj só, hi líds mi intu lajf.
(Veleb má duše Boha a veleb jeho svaté jméno,
veleb má duše Boha, On vede mě k životu.)

2. Matko płacząca nad nami,
Przyjdź i drogę wskaż!
Matko przed karą chroniąca,
Do Syna Twego nas prowadź.
Matko nas przyjmująca.
Pokój światu daj. (Ref.)

15. Tvé tělo, Pane přijímám. Tvou církev, Pane
přijímám.
Dotýkám se hříchů, dotýkám se ran. Jsou mé, Jsou Tvé,
Pane přijímám.

12. Nie zdejmę krzyża z mojej ściany * za żadne skarby
świata. * Bo na nim Jezus ukochany * grzeszników
z niebem brata. * Nie zdejmę krzyża z mego serca, *
choćby mi umrzeć trzeba. * Choćby mi groził kat
morderca, * bo krzyż to klucz do nieba.
2. Nie zdejmę krzyża z mojej duszy * nie wyrwę go z
sumienia. * Bo krzyż szatana w niwecz kruszy * bo krzyż
to znak zbawienia. * A gdy zobaczę w poniewierce, *
Jezusa krzyż i ranę, * która otwiera jego serce, * w
obronie krzyża stanę.
13. Tady u Tvých nohou, Pane můj, Ty víš, sedavám
tak rá-á-ád. Tady u Tvých nohou Pane můj, Ty víš, rád Ti
naslouchá-á-ám.

16. Vyvyšuji Tebe Pane nad tímto dnem,
vyvyšuji Tebe Pane nad každým člověkem,
vyvyšuji Tebe Pane nad vším, co stvořeno jest,
vyvyšuji Tebe Pane i nad svým životem.
Vyvyšuji Tvoje jméno nad každé jméno,
vyvyšuji Tvoje jméno nad každé jméno,
vyvyšuji Tvoje jméno nad každé jméno,
vyvyšuji Tvoje jméno nad každé jméno.
Vyvyšuji Tebe pane nad tímto dnem.

17.Jesteś radością mojego życia o-o-o Panie mój. x2
Ref.:Ty jesteś moim Panem, ty jesteś moim Panem, ty
jesteś moim Panem
Na zawsze jesteś Panem mym. x2
2. Jesteś Panem...
3. Jesteś Królem...
4. Jesteś Zbawieniem...
5. Jesteś Miłością...
6. Jesteś Nadzieją...
7. Jesteś Pokojem...
18. Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta,
otvor môj zrak, nech vidím.
Krásu lásky, z ktorej srdce Ti spieva,
že sláva a moc Ti patrí.
R1.: Prišli sme Ťa vzývať, prišli sme sa skláňať,
prišli sme Ti vyznať: Si náš Boh.
Si dokonalá láska, dokonale svätý,
dokonale nádherný ku nám.
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.: Ja nemám dosť slov opísať
cenu, ktorú Ťa môj hriech stál3x
R1.:....

19. Po zelených pastvinách ovečky chodily,
Dobrý pastýř je střeží-í, aby nebloudily
Héj pastýři hej! Ovce poslouchají,
Nikde by neměly, to co v Tobě mají.
R.: Hej pastýři, hej, pas ovečky své,
Ty to nejlíp víš, co pro nás dobré je.
Po zelených pastvinách se ovce toulaly,
Dobrý pastýř je střeží-í, aby se nebály
Héj pastýři hej! Ovce poslouchají,
Jinde už nepůjdou, bo jen Tebe znají.
20. Je krásné být Božím dítětem
a v Bohu svého Otce mít.
On stále vítězí nad světem
a já smím v jeho péči žít.
R.: A tak každý nový den zpívám Bohu chvály své,
jemu patří život můj, pláč i chvíle radostné,
kde mi síly nestačí, tam svou mocí pomáhá,
k němu vždy se navracím,
vždyť jen on mé srdce zná, srdce zná.
Je krásné Ježíšem dát se vést
a s ním jen stoupat k nebi výš
Je krásné znát matku Marii
a u ní před zlem hledat skrýš.

21. Přijď, o Pane přijď do našich srdcí
Přijď, o Pane přijď mezi nás.
Přijď, o Pane přijď do našich srdcí
a rozsviť světlo svoji lásky v nás.

23.Láska dá (čo dá?)
dá šťastie, radost, pokoj dňa. (aha)
Miluj Ho a uvidíš, že (že čo?),
že On ťa miluje-e-e těž.

22. Máš v duši píseň andělských zvonů, máš v duši
bolest těch nejkrásnějších tónů.
Máš v sobě sílu, po které se touží,
máš v sobě naději pro ty, co se souží.

A-a-a-alleluja 2x

R: Maria s tebou Maria, království lásky se otvírá,
Maria s tebou Maria, království lásky se otvírá.

Vyber smer (aky smer?),
ten, który ti ukázal Pán (aha)
Miluj Ho a uvidíš, že (že čo?),
že On ťa miluje-e-e těž.
A-a-a-alleluja 2x

2.Máš v duši příslib nebeského štěstí,
máš v sobě naplnění spasitelských zvěstí.
Máš v sobě lásku pro ty, kdo tě hledají,
máš v sobě naději pro ty, kdo tě volají.
R:
3.Požehnej mé kroky, požehnej má ústa, žehnej každé
písni, ve strunách mých zůstaň.
Kytice veršů těch nejkrásnějších květů
patří tobě Maria a božímu světu.
R:

24. Bóg kocha mie, takiego jakim jestem,
raduję się każdym moim gestem.
Alleluja-a-a, Boża radość mie rozpiera u-u-u-u.
25. Flí flaj džulala, flí flaj džulala, flí flaj džulala
Ekare okare.
26. Toto je den, (2x) ,který dal nám Pán (2x).
Veselme se (2x) a radujme se v něm (2x).
Toto je den, který dal nám Pán.
Veselme se a radujme se v něm.
Toto je den (2x), který dal nám Pán.

27. Už mě prostě nebaví člověkem z města být.
V týhle kleci z betónu, jako všichni lidé žít.
Hlavu plnou bolestí, hlavu plnou starostí.
lepší je bydlet na stromě a dovádět radostí.
A zpívat ...
R: Huhu, haha, banana, koko, baobab
Huhu, haha, banana, koko, baobab
|: Banana, banana, banana, banana :| 3x
Banana koko baobab.
2.Lepší je dlouhá liána, než ta tramvaj přecpaná.
Místo šatů budeme nositi kůži Tarzana.
A pak budem ze stromů házet banány do dolů
na hlavy krokodýlu, muflonů a bizonů.
A zpívat ... R:
28.Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být
ochránce můj: mě vždycky ve´d a napravuj,
ke všemu dobrému, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
2.Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce
Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí, na tvá vnuknutí pozor dám.
3.A tak s tebou ve spojení, ať setrvám do skonání.
Po smrti pak v nebi věčně,
chválím Boha, chválím Boha ustavičně.

29. Budu jako strom, sazený při vodě
a mojí oporou je mi živý Pán.
1. A když příjde blesk, ja neuteču pryč, ale...
2. A po čase sucha, já vím, že příjde déšť, proto...
30.Ordinárium
a) Pane smiluj se
Pane náš Bože, smiluj se nad námi,
Ježíši Kriste, smiluj se též.
Duchu svatý, slyš naše prosby,
Bože, slituj se. 3x
b)Svatý
Svatý, svatý, třikrát svatý zástupů všech Pán.
Svatý, svatý, třikrát svatý zástupů všech Pán.
Hosana chóry znějí, andělé chválu pějí:
zástupů všech Pán.(Hosana)Vchází ve jménu Páně,
na věky požehnán je zástupů všech Pán.
Svatý, svatý, třikrát svatý zástupů všech Pán.
Svatý, svatý, třikrát svatý zástupů všech Pán.
c)Beránku Boží
Beránku Boží, ty který snímáš hříchy světa,
Smiluj se, smiluj se nad námi. 3x
Beránku Boží, ty který snímáš hříchy světa,
Daruj nám pokoj.

31. Přijmi, Pane, z našich polí chléb,
přijmi, Pane, z našich vinic víno,
z našich polí chléb, z našich vinic víno,
chléb a víno- spásy znamení.
Přijmi, Pane ze svých polí chléb,
přijmi, Pane, ze svých vinic víno,
ze svých polí chléb, ze svých vinic víno,
ať nás tvojí mocí promění.
R: /:Ty jsi, Pane, sám pravý vinný kmen.
V plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :/

2. Díky za krev za nás prolitou,
díky za tvou oběť, Pane, díky,
vždyť jen pro tvůj kříž jsme ti, Bože, blíž,
díky, že nám sebe nabízíš.
Díky, že jsi přijal úkol svůj,
žes šel plnit vůli otce svého,
z lidí že tvůj čin sejmul tíhu vin,
každý člověk je teď Boží syn.
R:

32. Malé koníky ľúbi Boh, hoc sú len zvieratká.
A keďže malé koníky ľúbi Boh, On ľúbi tiež aj mňa.
On ľúbi ma, On ľúbi ma, On veľmi ľúbi ma.
A keďže malé koníky ľúbi Boh, On ľúbi tiež aj mňa.
2. žabky
3. mravčeky
4. vtáčiky
5. rybičky
33. Vy jste sůl země, sůl bývá slaná
a pálí nejen v očích a ranách.
Jste světlo světa, to jasně svítí
a léčí rány i v duších lidí.
Ref.: /: Přidej plamen k plameni a srdce na dlani,
náruč dokořán, až tě zavolá :/
2. Tajemství kříže svou sílu skrývá
praskají všechna zrcadla křivá.
Vždyť poznat pravdu, unést ji celou,
to nejde jinak než na kolenou.
3. Tak podej ruce těm kolem sebe,
tvůj strach se ztrácí, zvoní smích z nebe.
My nikdy nejsme úplně sami,
On řekl jasně: "zůstanu s vámi!"
(dohra) Tvůj Pán

34. Ejhle Hospodin přijde a všichni svatí Jeho s Ním, a
bude v onen den světlo velké,
aleluja.
R: Ejhle, Pán přichází, upravte jemu cestu. Ejhle, Pán
přichází, lásku nese nám.
1. Přináší světu mír, obloha září jasem, volání proroků
skutkem naplnil.
R:
2. Země se otvírá a nebe dává rosu, přichází Hospodin,
zástup svatých s ním.
R:
3. Archanděl Gabriel zvěstuje Panně zprávu, porodí
Ježíše, který spasí svět.
R:
35. Večer nad krajem se skláněl, v tichém šeru Betlém
stál. Někde v dáli štěkot zazněl, to jak pastýř ovce hnal.
Jenom Maria a Josef bloudí temnou ulicí,
tolik zraňují ty oči, její oči prosící.
R: Maria, Maria...
2. Josef stojí zas u dveří, mám tu s sebou ženu svou,
čeká malé, kdo uvěří, jsou chudí, platit nebudou.
Dveře zavřely se zvenčí, pak jen letmý pohled zpět,
tady mají srdce menší, neplač, řekni jim pár vět.
R: Maria, Maria...
3. Vyšli z města, čas se krátil, našli malou krytou stáj,
víš to Pán se k nám zas vrátil, spolu najdem si tu ráj.
Oči hvězd ty nás vţdy vedou, do střech tiše sednul chlad.
Dej mi ruku, jsem tu s tebou, dnes jen láska smí nás hřát.
R: Maria, Maria...

36. R: Čistá, čistá, čistá jak studánka, duše, co setřásla
hřích.
Čistá, čistá, čistá jak studánka, jasná, jak napadlý sníh.
1. Do našich srdcí tě zvem, hřích, Pane, odhazujem.
Pomoz ať čisté, čisté, průzračné studánky vrátí se na
naši
zem.
2. Láska to je tvoje zbraň, tou děti, Ježíši, chraň,
ať naše duše jsou jak voňavé zahrady, ne jako zemdlená
pláň.
3. Láska to je tvoje zbraň, tou naše rodiče chraň,
ať jejich duše jsou jako voňavé zahrady, ne jako
zemdlená
pláň.
4. Ježíši, dej nám svou zbroj, když ďábel začíná boj,
i každé drobné drobné drobounké zranění, prosíme,
rychle
nám zhoj.
37. Chci, Pane, chválit Tě,
den ode dne víc,
Chci, Pane, chválit Tě,
den ode dne víc,
Chci hledat tvoji tvář a poznávat milost Tvou,
chci Tebe chválit.
2. Chci tebe více znát...
3. Chci k Tobě lásku mít...
4. Jen Tobě sloužit chci...
R: (možno zpívat i jako druhý hlas)
Ptáci v oblacích Tobě zpívají,
Stromy na polích ruce zvedají,I já zpívat chci, své ruce
pozvednout k oslavě Tvé.

38. Tmavým ránem pospíchají ženy ke hrobu.
Drahé masti pro něj mají, každá nádobu.
Ref.: Ale ještě dřív, stal se tenhle div.
Boží sláva z hrobu vstává, Pán Ježíš je živ!
2. Těžký kámen přivalený strážci hlídali.
Přicházejí smutné ženy: „Kdo jej odvalí?“
Ref.:
3Smutní býváme jak ptáci v pustých zahradách.
Vlídná zář se v dálce ztrácí a zůstává strach.
Ref.:
39. Ježíš vyvolil si dvanáct učedníků
a říkal nebojte se farizejských zvyků.
/: Pravda je jediná a ten kdo ji zná, pravou láskou
oplývá. :/
2. Petra, Jakuba, Filipa a Ondřeje,
Tomáše, Matouše, Jana, Bartoloměje.
/:Jakuba Alfeova, Judu Jakubova,
Jidáše, také Šimona.:/
3. A spolu nerozlučně zemi procházeli,
a pro každého vlídné slovo, pomoc měli.
/:Co je žal a hřích a co radost a smích,
všechny učil v podobenstvích. :/
4. A proto z celé země lidé přicházeli,
a písně chvály ze srdce mu rádi pěli.
/:Protože každý ví, on je uzdravení
pro nové pokolení. :/

40. Prosíme Tě Bože, neopouštěj nás
i když máme zatím jenom slabý hlas.
Přesto že jsme malí, chcem Ti děkovat,
za to, že jsi tady a že nás máš rád.
1. Prosíme Tě za ty, co jsou kolem nás,
ochraňuj je stále, chraň je v každý čas,
Prosíme za všechny naše nejbližší
a nemocným ať se bolest utiší.
2. Prosíme za lásku a mír na zemi,
prosíme Tě, abys přišel za všemi,
i za těmi, kteří nevěří už v nic,
za ty se modlíme vážně z plných plic.
41. Zůstavej s námi Pane, bez Tebe jsme tak hluší,
bez Tebe tma je v duši
a všechno v nás je plané, zůstavej Pane s námi,
v mém srdci zůstaň stále,
pro Tebe není malé, když láskou přetekáme.
42. Co neví mnozí učení, to my víme s jistotou.
Náš Pán nás od narození chrání, vede cestou svou.
My všichni máme velmi rádi svého Pána,
kamaráda, který je tu s náma,
Všichni můžou závidět, náš kamarád spasil svět.
A o tom vypraví nám potom Písmo svaté,
čili Bible určitě ji znáte.
pojďte se k nám posadit, náš Pán k nám chce promluvit.

43.Nabalíme stan, uděláme plá-a-án,
Vem si mapu, pár dní budem v trapu.
Řízek, chleba, mňam, okurky tam dáaám.
a ponožky, ať nesmrdí nožky.
Projdem skály, máme svaly.
Na zastávce vlak čeká na nás tak
nastoupíme a už vyrážíme.
Projdem skály, máme svaly.
Hory ty jsou nej a les divokej
s tůňkou málou pod obrovskou skálou.
Srdce nám buší, čisté ovzduší
to tu máme, tak si zazpíváme.
Projdem skály, máme svaly.
A-a-a-jéé
Projdem skály, máme svaly.
U-o-u u-o-u
Projdem skály, máme svaly.
A-a-a-jéé
Projdem skály, máme svaly.
U-o-u-u-o-u
Hory to je nej…

44 [: Haleluja, sláva, čest i chvála s dobrořečením,
síla i moc, úcta i dík Tobě na věky náleží! :]
1. Přišel jsi plamenem zažehnout
knoty vírou jen doutnající,
změnit pustinu v zahradu rozkvetlou
v srdcích bez lásky strádajících,
v srdcích bez lásky strádajících.
2. Svatý se dotýkal nečistých,
sloužil ten, kdo měl být uctíván,
Král umýval nohy svým poddaným,
nevinný za hřích byl potrestán,
nevinný za hřích byl potrestán.

45. Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli, Duchu smíření,
přijď již a proměň svět náš celý v nové stvoření.
Ref.: Duchu svatý, nás svou mocí v lásce obnovuj,
nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj.
2. Probuď svým dechem kosti suché, zažeň temnotu,
najdi zbloudilé, oslov hluché, žehnej životu.
3. Probuď svědomí otupené, sbližuj národy, zavěj a
přiveď zotročené v říši svobody.

46. Hej, hej, hej Pánu chválu vzdej
Hej, hej, hej písní ho vzývej
Má nás rád, svého Syna dal,
On ti věčný život daroval.
On je Pán jemu patří chvála, čest i moc,
On je Pán k němu volám přijď mi na pomoc
On je Pán v srdci mém velkou radost mám,
On je má naděje jediná.

47. Tvoje jméno vyznávám,
rád Ti zpívám svoji chválu,
jsem tak vděčný, že Tě znám,
jsem tak vděčný za Tvou spásu.
ref. Přišel jsi k nám z nebe , ukázat směr.
Dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl.
Z kříže byls do hrobu dán, třetí den jsi z hrobu vstal,
Tvoje jméno vyznávám.

48.Ofiaruję Tobie Panie mój
całe życie me,
auto)
cały jestem Twój,
aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą
jedyną jest.
Obětuji Tobě Pane můj
celý život svůj,
celý jsem jen Tvůj,
až na věky.
Dávám Ti mé srdce, Ty to víš
mám Tě tak moc rád,
příteli můj.
49.Ty jsi král,
Ty jsi král,
náš Pán Ježíš /2x
naše srdce pozvedáme,
naše dlaně otvíráme ,
Tvému hlasu nasloucháme,
chválíme Tě.
Jesteś królem,
jesteś królem
Królem jest Bóg /2x
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana,
wielbiąc Go /2x

ó=u
ł=u (jak ve slově
ż=ž
rz=ř
sz=š (tvrdé)
ś=š (měkké)
cie=če
nie=ně
ą=“on“
ę=“en“

