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Spievajte Pánovi všetky národy, chváľte ho ľudia celej zeme.
Spievajte Pánovi všetky národy, chváľte ho s radosťou
||: Spievajme aleluja, aleluja :||
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1. Koľko záhad má a koľko tajov skrýva, chlieb, čo prijímať smiem a Ty v ňom
Bože, bývaš.
Vždy sa pýtam sám, či to pochopíme, že krv svojich rán ukryl si vo víne
R: Je to zázrak viem, si Boh a máš právo, vložiť seba v chlieb, na ktorý má
nárok, každý z nás ho smie.
2. Netúžiš sa skrývať, bývať iba v chrámoch, v srdci všetkých nás chceš mať
Bohostánok.
Neviem, či mám síl, byť vždy hodný chvíle, keď sa dávaš nám v chlebe a vo
víne.
3. Daj mi, prosím, moc vždy Ťa v sebe chrániť, láskou z Tvojich žíl svoj život
prepáliť.
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R: Všetko čo mám, to mi dal, môj Pán, môj Pán. Všetko čo mám, dal mi Pán,
nič mi nechýba.
1. Láskavý, aj dobrý k svojim deťom, Ty si Pane. Veľmi chcem a preto
musím Tvoju lásku dávať ďalej.
2. Každé ráno, každý deň tiež je darom, čo mi dal Pán. Za všetko mu
ďakujem, vďačne spievam: Aleluja!
3. Naplno využiť túžim, Pane, každú chvíľu. Neviem, koľko budem žiť, idem
ďalej, kým mám silu.
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||: Rozhodol som sa ísť za Ježišom, :||(3x) nehľadím späť, nehľadím späť.
Sám hoci budem, ja pôjdem za ním...
Svet opustil som, idem ku krížu...
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Svet sa nás týka

1.

Sme ako vánok, ktorý niekto hľadá, sme živou túžbou, čo niekto našiel
v nás.
Sme ako sviece, ktoré zasvietia tmou, a každý z nás túži mať lásku pred
sebou.
2. Koho to trápi, že dieťa domov hľadá, koho to láka zotrieť slzy bezmocným.
Koho to trápi že sa sen rozpadá ||: zachráňme lásku, nech nie sme stratení.:||
R: Zlomení láskou, nebo nás dvíha stačí len krok a svet bude iný.
Zlomení láskou, nebo nás prijíma darujme nádej dnes do našich rodín.
M: Čas je už blízko a niečo v nás dáva nám cítiť, ten tichý plač.
Sám hoci slabý, no nás je viac spojme sa v láske nech nádej môže rásť.
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Máš v duši pieseň

1.

Máš v duši pieseň anjelských zborov, máš v duši bolesť tých najkrajších
tónov.
Máš v sebe silu, ľudia po nej túžia, máš v sebe nádej pre tých, čo sa súžia.
R: ||: Mária, s Tebou, Mária, kráľovstvo lásky sa otvára. :||
2. Máš v sebe prísľub večnej blaženosti, máš v sebe naplnenie spasiteľných
čností.
Máš v sebe lásku, pre tých, čo Ťa hľadajú, máš v sebe lásku, pre tých, čo Ťa
volajú.
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