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1.
ABBA OTČE
1. Sám voláš nás k Sobě Bože, ze všech stran v každé době a Ježíš bratrem být
může, vždyť nás učí dnes volat k Tobě:
R: Abba, Otče, Abba, Otče, Abba, Abba Otče, Abba Otče.
2. Církve živý strom vyrůstá z věčna kořeny svými, i světa pláň dříve pustá teď zní
hlasy jen radostnými:
R: Abba, Otče, Abba, Otče, Abba, Abba Otče, Abba Otče.
3. Bůh žití dar všemu dává od smrti zlé nás chrání. Od svých dětí očekává, že
nezmlkne jejich volání:
R: Abba, Otče, Abba, Otče, Abba, Abba Otče, Abba Otče.
4. Bratry si buďme věrnými, žít chceme jak rodina. Teď pravdy té slova přijmi, ať
žár její už nezhasíná.
R: Abba, Otče, Abba, Otče, Abba, Abba Otče, Abba Otče.
2.
AJ, DNES V BETLÉMĚ
1. Aj, dnes v Betlémě, aj, dnes v Betlémě veselá novina, že panna čistá, že panna
čistá porodila syna.
R: Kristus se zrodil nás osvobodil, andělé hrají, krále vítají, pastýři zpívají, u jeslí
klekají, divy, divy ohlašují.
2. /:Maria panna:/ dítě ovinuje /:a Josef starý:/ on je opatruje.
R: Kristus se zrodil nás osvobodil…
3. /:A tři králové:/ z východu přibyli, /:dary převzácné:/ dítěti složili.
R:Kristus se zrodil nás osvobodil…
4. /:Pojďme Ho s nimi:/ přivítat společně, /:Krále nad králi,:/ velebit Ježíše.
R: Kristus se zrodil nás osvobodil…
5. /:Budiž pochválen,:/ Ježíši, náš Pane, /:kterýž tu ležíš:/ na zeleném seně.
R: Kristus se zrodil nás osvobodil…
6. /:Budiž pozdraven,:/ Ježíši náš věčný, /:slavíme Tebe,:/ Bože nekonečný.
R: Kristus se zrodil nás osvobodil…
3.
AJ, RADOST VELIKOU
1. Aj, radost velikou zvěstuji vám, že se nám narodil dnes Kristus Pán. V Betlémě
Judově, to v chatrném chlévě, tak se jest ponížil ten nebes Král.
2. Maria, matička to chudičká, vložila v jesle svého synáčka. Ona jej kolíbá, Josef
jí pomáhá, tam vůl a oslíček jej zahřívá.
3. Andělé radostně prozpěvují a pokoj nám lidem rozhlašují. Pastýřům zvěstují a
jim oznamují, by do Betléma šli, povzbuzují.
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4.
ALFA I OMEGA
1. Já byl jsem sám, vězeň a v modlitbách. Duch Boží stál tu se mnou, já cítil se jak
v snách. V tom náhle zahřmí, ten zvuk se hrozným zdál, já ohléd‘ se a za mnou
Syn člověka stál.
R: Jásot zní: "Dá Bůh nám novou zem," jásot zní: "Nový Jeruzalém." Jásot zní,
buď přichystán, pro církev Svou jde Sám, v Něm vše začíná i končí, On je Pán.
2. Měl bílou tvář a vlasy jako sníh a oheň Jeho očí mne pálil v kostech mých. A z
úst Jeho jak příboj hlas nespoutaný zní: "Já jsem Alfa i Omega, první i poslední."
R: Jásot zní…
3. Já písni nové z nebe naslouchal: Svatý, svatý, svatý Ty jsi králů Král. Svatý je
náš Bůh a teď pro nás přijít má, On je naším slavným tvůrcem, své dílo dokoná.
R: Jásot zní…
5.
ANDĚLÉ NADE MNOU BDÍ
R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane. Ráno, celý den andělé nade
mnou bdí.
1. Když se ráno probouzím, andělé nade mnou bdí, můj Pane. Když se ráno
probouzím, andělé nade mnou bdí.
R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane…
2. Když se potom umývám, andělé…
R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane…
3. Když spěchám na autobus, andělé…
R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane…
4. A když bratry pokouším, andělé…
R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane…
5. Když sedím nad učením, andělé…
R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane…
6. A když myju nádobí, andělé…
R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane…
7. A když večer usínám, andělé…
R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane…
6.
APOŠTOLSKÁ
1. Prosíme Tě, dej nám, Pane, sílu (sílu), chceme začít podle slov Tvých žít,
věříme, že jednou budem v míru u Tvého stolu společně víno pít.
2. Dívej se na všechny naše zkoušky (zkoušky), jak se utápíme v starostech, bez
Tebe by svět byl jenom pouští, bez Tebe by život neměl vůbec žádný cíl.
3. Prosíme Tě, dej nám, Pane, sílu (sílu), chceme začít podle slov Tvých žít,
věříme, že jednou budem v míru u Tvého stolu společně víno pít.
7.
AŤ JSOU TI PŘÍJEMNÁ
/:Ať jsou Ti příjemná slova mých úst, ať jsou Ti příjemná slova mých úst, ať
přemýšlení mého srdce Tebe těší, Hospodine, moje skálo!:/ /:Postav stráž k ústům
mým, postav stráž k ústům mým, postav hlídku k dveřím rtů mých, Hospodine,
moje skálo.:/ Hospodine, moje skálo.
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4. Hrajte na harfu, loutnu, hrajte na buben, flétnu, hrajte k oslavě jména Ježíš.
Hrajte na housle, píšťalu, hrajte na cimbál, kytaru, hrajte, vítězem stal se Ježíš,
Ježíš. Amen.
271.
ZTIŠENÍM SE SLUŠÍ TEBE CHVÁLIT
/:Ztišením se sluší Tebe chválit,:/ Bože na Siónu, k Tobě přicházím, k Tobě
přicházím. Ty jsi ten, Jenž modlitby slyšíš, spravedlivě nám odpovídáš. Činy Tvé
budí bázeň, Bože, Spáso má, Bože, Spáso má. Blaze tomu, koho vyvolíš a
přijímáš, aby přebývat směl v Tvých nádvořích, v Tvých nádvořích.
272.
ZŮSTAŇ MI BLÍZKO (K PŘIJÍMÁNÍ)
1. Já rád Tě mám, můžu Ti říct zase do očí, můj Bůh a Pán. Ty jsi má síla, když
zlo útočí, už zase můžu Ttebou objímán proplouvat mořem všedních dnů, vždyť
nejsem sám.
2. Chválím, že pro můj hřích jsi Svůj život dal, chválím, že Ty jsi chtěl, abych se
radoval, dnes, Pane, vyvyšuji jméno Tvé. Tys moje pouta rozvázal, můj Pán a
Král.
R: Zůstaň mi blízko, jak jen můžu Tě vnímat, hmmm ať chápu, kdy mám dávat a
kdy přijímat, hmmm nauč mě na druhé se jako Ty dívat, hmmm.
3. Můj Bůh a Pán, to z dálky zní slova o štěstí, rád přijímám Tvůj těžký kříž i Tvé
vítězství. Ty se mnou jsi a já se dotýkám Tvých ran a zase můžu říct, můj Pán.
4. Chválím, dotykem Svým pokoj rozdáváš, vím, dávno vím, že v srdci Tvém pro
mě místo máš a kdybys všude byl jen odmítán, já rád Tě mám.
R: Zůstaň mi blízko, jak jen můžu Tě vnímat, hmmm…
273.
ZVĚSTUJ DÁL BOŽÍ LÁSKU
1. Neboť Bůh měl svět tak rád, že se rozhodl z lásky dát svého Syna nejdražšího,
aby vykoupil náš pád. Lásky poselství přináší nám a ty, kdo slyší, posílá hlásat
lásku ze všech sil, ať celý svět ji zná.
R1: Boží lásku k nám zvěstuj dál, tu největší, jakou poznal svět, hledej v Něm a
všechny ty bloudící veď domů zpět. Naplň nejtemnější kouty světlem, které Bůh
nám dal, na cestách, na polích, na každém z kroků svých Boží lásku k nám, lásku
k nám zvěstuj dál.
2. Do bouří stále zní hlas tichý: „Pokoj vám. Stejně jako Mne Můj Otec dnes i Já
vás posílám. Zkuste odemknout brány srdcí a přijmout lásku Mou změnit svůj život
a změnit svět, který potácí se tmou.“
R1: Boží lásku k nám zvěstuj dál…
R2: Boží lásku k nám zvěstuj dál, tu největší, jakou poznal svět, hledej v Něm a
všechny ty bloudící veď domů zpět. Naplň nejtemnější kouty světlem, které Bůh
nám dal, na cestách, na polích, na každém z kroků svých Boží lásku k nám, lásku
k nám zvěstuj dál. Tu největší jakou poznal svět, na cestách, na polích, na
každém z kroků svých Boží lásku k nám, lásku k nám, lásku k nám, lásku k nám,
lásku k nám zvěstuj dál, lásku k nám zvěstuj dál.
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266.
ZÁŘ TVÁŘE TVÉ
I. Zář tváře Tvé, zář tváře Tvé, ať svítí v tmách!
1. Láska Tvá, Pane, stále září, temnota mizí před Tvou tváří. Pravdou Svou, která
jasně plane světlem Svým osvoboď nás, ó Pane. Buď světlem nám, buď světlem
nám.
R: Zář tváře Tvé naši zem plní Boží slávou, Tvůj Duch ať nám srdce rozpálí.
Lásky plná řeko proud Tvůj ať zaplaví nás, Své slovo dej ať nám svítí v tmách.
2. S bázní vnímám Tvou velkou krásu, Pane, vcházíš do mého času. Krví Svou
smýváš mé temné viny, zkoumej mne, pohlť všechny mé stíny. Buď světlem mým,
buď světlem mým.
R: Zář tváře Tvé naši zem plní Boží slávou…
3. V pohledech upřených do jasu odrážíš v našich tvářích spásu. Příběh Tvůj o
lásce a míru, zrcadlíš v životech děj i sílu. Buď světlem nám, buď světlem nám.
R: Zář tváře Tvé naši zem plní Boží slávou…
I. Zář tváře Tvé, zář tváře Tvé, ať svítí v tmách!
267.
ZDRÁVAS, MARIA PANNO
1. Zdrávas, Maria Panno, tys květ nejkrásnější, sličná nebes královno, růže
nejpěknější.
R: V tobě naději máme, o pomoc žádáme, radujíc se plesáme, neb tvou pomoc
známe, ó, Panno Maria.
2. Když volám k Tobě, matko, zaplašíš každý stín. Tvé srdce duši mou zve
mateřské lásky klín.
R: V tobě naději máme, o pomoc žádáme, radujíc se plesáme…
3. Pravá studánka hříšným duším k očištění, nápoj milosrdenstvím Božím
naplněný.
R: V tobě naději máme, o pomoc žádáme, radujíc se plesáme…
268.
ZPÍVAT PÍSEŇ LÁSKY SMÍM
Zpívat píseň lásky smím Svému Pánu, Svému Králi. Vděčný jsem, když přijdeš k
nám, za Tvou přízeň, za Tvou blízkost. Jsem rád, že smím být dítětem Tvým, není
nic, co chtěl bych víc. Než být ve Tvém náručí, ve Tvém náručí, ve ztišení, blízko
Ti být ve Tvém náručí.
269.
ZPÍVEJ
Zpívej, brzy už přijde Pán. Zpívej, brzy už přijde Král. Září na nebi znamení,
přichází vykoupení. Modli se a miluj, modli se a služ, do konce vytrvej!
270.
ZPÍVEJ ALELUJA
1. Zpívej aleluja, zpívej aleluja, zpívej, spasení mé je Ježíš. Koupil mne Svojí krví,
drahou nevinnou krví, koupil mne Svojí krví Ježíš, Ježíš. Amen.
2. Jásej aleluja, jásej aleluja, jásej, smíření dal mi Ježíš. Zmíral za moje viny, On
Sám, tolik nevinný, zmíral za moje viny Ježíš, Ježíš. Amen.
3. Tančím, aleluja, tančím aleluja, tančím, vzkříšení dal mi Ježíš. Přijde, On mi to
slíbil, přijde, vždyť mi to slíbil, přijde s mocí a slávou Ježíš, Ježíš. Amen.
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8.
AVE CRUX
Ave Crux spes unica, ave Crux spes unica, ave Crux.
(Zdráv buď, kříži naděje všech!)
9.
AVE MARIA
1. Ave Maria, Pán buď s Tebou, Ave, Bůh má Tě rád, Tobě nebude dítě kletbou,
dívko, přestaň se bát.
R: Služebnice svého Pána požehnaná, ave, ave, ave Maria.
2. Tebe národy chválit budou, Bůh Ti výsadu dal. Přijal na milost dívku chudou z
Tebe zrodí se Král!
R: Služebnice svého Pána požehnaná, ave, ave, ave Maria.
10.
AVE, AVE
R: Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.
1. Nikdo nezná líp, naši lidskou tíž, Maria nás všechny ráda má. Jen maminka ví,
o čem dítě sní, Maria nás všechny objímá.
R: Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.
2. Pojďme za mámou, za maminkou svou Maria nás všechny ráda má. Proč jsme
nešťastní, když můžeme k ní Maria nás všechny ráda má.
R: Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.
3. Neví nikdo z nás, jaký přijde čas Maria nás všechny ráda má. Ale proč se bát,
co se může stát Maria nás všechny objímá.
R: Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.
11.
AWESOME GOD
Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. With wisdom, power
and love. Our God is an awesome God.
(Náš Bůh je skvělý Bůh, On vládne z nebeské výše. S moudrostí, silou a láskou,
náš Bůh je skvělý Bůh.)
12.
AŽ NA KŘÍŽ
R: Až na kříž šel Pán Ježíš z lásky k nám, ten kříž je nás všech nadějí. Až na kříž
já půjdu z lásky k vám, ten kříž můj život promění.
1. Neklid, smutek, bolest dobře znám, často bývám opuštěn a sám. Ty to všechno,
Pane, dobře víš, a proto mně nabízíš Svůj kříž.
R: Až na kříž šel Pán Ježíš z lásky k nám, ten kříž je nás všech nadějí…
2. O svém hřích proti Tobě vím, zbavit se ho stále neumím. Zdá se mně, že
klesám stále níž, a proto mně nabízíš Svůj kříž.
R: Až na kříž šel Pán Ježíš z lásky k nám, ten kříž je nás všech nadějí…
3. Čekám, Pane, že mi sílu dáš, Ty však říkáš: Sílu v kříži máš, jenom křížem život
naplníš, a proto ti nabízím Svůj kříž.
R: Až na kříž šel Pán Ježíš z lásky k nám, ten kříž je nás všech nadějí…
4. Já jsem jenom proto z mrtvých vstal, že jsem napřed kříž na Sebe vzal, věčný
život jinak nespatříš, a proto ti nabízím Svůj kříž.
R: Až na kříž šel Pán Ježíš z lásky k nám, ten kříž je nás všech nadějí…
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13.
BÍLÉ VÁNOCE
Já sním o vánocích bílých, vánocích, jaké z dětství znám, zněly zvonky saní a
každé přání v ten den splnilo se nám. Já sním o vánocích bílých, vánočním
stromku zářícím, světla svíček, jmelí a sníh, tak byl krásný den o Vánocích.
14.
BIM BAM
1. Hvězda zářila a vzduch se chvěl, hvězda zářila a vzduch se chvěl, hvězda
zářila a vzduch se chvěl, jasná noc nad Betlémem stála.
R: Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili bim bam. Přišli lidé z dáli, povídali a
chodili sem tam. Ó, jak se máte? Ó, proč se ptáte? Tichounce tam hráli, na
zvonky si zvonili bim bam.
2. /:V chlévě dítě jako z růže květ,:/ v chlévě dítě jako z růže květ, králové vzdávají
mu díky.
3. /:Látky, šperky, radost pohledět,:/ látky, šperky, radost pohledět, k tomu datle a
čerstvé fíky.
R: Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili bim bam…
4. /:K ránu všichni tiše usnuli,:/ k ránu všichni tiše usnuli k jejich štěstí či k jejich
smůle.
5. /:Hvězda zářila a vzduch se chvěl,:/ hvězda zářila a vzduch se chvěl pokoj
všem lidem dobré vůle.
R: Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili bim bam…
15.
BLESS THE LORD MY SOUL
Bless the Lord my soul and bless his holly name. Bless the Lord my soul, he leads
me into life.
(Veleb, má duše, Pána a Jeho svaté jméno. Vysvobozuje mě od smrti.)
16.
BLÍZKO JE PÁN (WAIT FOR THE LORD)
Blízko je Pán a Jeho den. Blízko je Pán, v Něm síla má.
(Wait for the Lord, his day is near. Wait for the Lord: keep watch, take heart.)
17.
BOJUJTE DÁL
R: Bojujte, bojujte dál. Bojujte, bojujte dál. Pohleďte jen, v dálce svítá, pohleďte
jen, den nás vítá, bojujte, bojujte dál.
1. Zpříma choďte, pozdvihněte hlavu, i když pro vás vavřín neroste. Nechte
mocným moc a slavným slávu, o jejich se přízeň neproste.
R: Bojujte, bojujte dál. Bojujte, bojujte dál…
2. Kdo se ani zlatem koupit nedá, nemlčí a s proudem nepluje, spravedlnost kdo
ve světě hledá, v jedné řadě s námi bojuje.
R: Bojujte, bojujte dál. Bojujte, bojujte dál…
3. K útěku-li z boje chytrost radí holubičí mějte prostotu, opatrní buďte jako hadi,
nezběhněte z cesty k životu.
R: Bojujte, bojujte dál. Bojujte, bojujte dál…
4. Bojujte, však pomstu nechte Pánu, On je soudce a Sám určí trest, prohraje, kdo
ranou splácí ránu, k nenávisti kdo se nechá svést.
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261.
WAIT FOR THE LORD
Wait for the Lord, his day is near, wait for the Lord: keep watch, take heart!
(Čekejte Pána, Jeho den je blízko, čekejte Pána, bděte, nebojte se!)
262.
Z BETLÉMA SE OZÝVÁ
1. Jaké divné světlo s hůry na zem slétlo? Nám narodil se Pán! V chlévě panna
čistá porodila Krista! Nám narodil se Pán!
2. Kopyta koní písek víří jak se zpráva šíří. Nám narodil se Pán! Od Mrtvého moře
zní k Olivetské hoře: nám narodil se Pán!
R: Z Betléma se ozývá halelu, halelu, z Betléma se ozývá: „Nám narodil se Pán!“
Z Betléma se ozývá halelu, halelu. Z Betléma se ozývá: „Nám narodil se Pán!“
3. Pastýři v Olivovém háji na šalmaje hrají: Nám narodil se Pán! Zatímco v
Nazaretu městě vyhrávají žestě: Nám narodil se nám všem narodil se Pán!
4. Z Východu přebohatí páni dítěti se klaní, nám narodil se Pán! Poutníci obutí i
bosí k jeslím dary nosí nám narodil se, nám všem narodil se Pán!
R: Z Betléma se ozývá halelu, halelu…
263.
Z JEDNÉ STRANY CHVOJKA
1. Z jedné strany chvojka, z druhé borověnka, pásli ovce pastuškové, jedli kaši z
hrnka, pásli ovce pastuškové, jedli kaši z hrnka.
2. Přiletěl k nim anděl, aby jim pověděl, že se Kristus Pán narodil, aby každý
věděl, že se Kristus Pán narodil, aby každý věděl.
264.
Z VĚŽÍ
1. Bolest mou přikryl sníh, všechen žal, každý hřích jakoby vymizel kdoví kam.
Něco mi přemostí veletok starostí, od kterých pořád jen utíkám.
R: Když z věží hrají a láska prochází kolem nás.
2. Ze sněhu kouká ven zlatejch pár divizen, za plotem vesnice poslední. Kéž by z
pátku do pátku bylo všechno v pořádku, ať se v nás napořád rozední.
R: Vždyť z věží hrají a láska prochází kolem nás.
3. A je tu noc plná hvězd a najednou každá z cest napoví kterou jít a kterou ne.
Kudy jít lásce blíž, jaké té noci v níž zpívali andělé a zvon zněl.
R: Zas z věží hrají, láska prochází kolem nás. Z věží hrají a láska zase prošla
kolem nás. Z věží hrají ááá
265.
ZA NÁS
1. Za nás, Pane, dal jsi tělo Své na kříž přibít, za nás lidi prázdné kalich hořkosti
musel jsi pít.
2. Pro nás, Pane, od doby Tvé tady bdí, pro nás lidi prázdné, abychom vstoupili do
Království.
3. Na nás, Pane, Ducha svatého dnes vyléváš, nás lidi prázdné, dary ke službě
Sám sesíláš.
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254.
VŠICHNI JSME JEDNO TĚLO
R: Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, nikdo není sám. Všichni jsme jedno
tělo, spojil nás Ježíš, On dal život nám.
1. /:Když jíte Tělo Mé a pijete Mou Krev budu žít ve vás, budete v lásce Mé.:/
R: Všichni jsme jedno tělo…
2. /:Ve jménu Ježíše poklekne každý z nás – On je všech králů Král a brzy přijde
zas.:/
R: Všichni jsme jedno tělo…
3. /:Cestou a Pravdou jsem, Beránek nejtišší, jsem oběť jediná, jsem oběť
nejvyšší.:/
R: Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, nikdo není sám. Všichni jsme jedno
tělo, spojil nás Ježíš, On dal život nám.
255.
VYVYŠUJI TEBE, PANE
Vyvyšuji Tebe, Pane, nad tímto dnem (nad tímto dnem), vyvyšuji Tebe, Pane, nad
každým člověkem (nad člověkem), vyvyšuji Tebe, Pane, nad vším, co stvořeno
jest (celým světem), vyvyšuji Tebe, Pane i nad svým životem. /:Vyvyšuji Tvoje
jméno nad každé jméno, vyvyšuji Tvoje jméno nad každé jméno.:/
256.
VZÁCNÝ JSI
1. /:Vzácný jsi pro mě, Pane můj.:/
R: /:Tebe mám, Tebe mám rád, Tebe mám rád, Ty Sám‘s mě dřív měl rád.:/
2. /:Láska Tvá je vzácná, to vím.:/
R: /:Tebe mám, Tebe mám rád, Tebe mám rád, Ty Sám‘s mě dřív měl rád.:/
3. /:Vůle Tvá je správná, to vím!:/
R: /:Tebe mám, Tebe mám rád, Tebe mám rád, Ty Sám‘s mě dřív měl rád.:/
4. /:Cestou Tvou, já navždy chci jít.:/
R: /:Tebe mám, Tebe mám rád, Tebe mám rád, Ty Sám‘s mě dřív měl rád.:/
257.
VZDEJ DÍK
/:Vzdej dík Bohu, rád tě má, vzdej dík, přidej píseň chval, vzdej dík, protože Ježíš
je tvůj Pán a Král.:/ /:Tak věř, když jsi slabý sílu máš a už nouzi nepoznáš, protože
Pán Ježíš byl dán za nás.:/
258.

VZDEJME PÁNU DÍKY – viz 216.SVÝ KROKY ROZEZPÍVEJ

259.
VZÝVÁM A SLAVÍM TVÉ JMÉNO
/:Vzývám a slavím Tvé jméno, pro Tvou velkou lásku, již‘s daroval nám.:/ /:Ty
slíbil‘s, že se k nám zas vrátíš, přijď, Pane Ježíši, přijď pro Církev Svou.:/
260.
VZÝVÁM SVATÉ JMÉNO TVÉ
Vzývám, vzývám svaté jméno Tvé, Ty, Pane, víš, abys nám byl blíž, vzývám.
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R: Bojujte, bojujte dál. Bojujte, bojujte dál…
5. Neusněte, ať vejdete zítra, v zemi novou, v zaslíbenou vlast, nocí ať vás vede
příslib jitra, vládou temna nenechte se zmást.
R: Bojujte, bojujte dál. Bojujte, bojujte dál…
18.
BOŽE, OTČE
Bože, Otče, divím se jak jen jsem mohl existovat, když mé srdce nechápalo
množství lásky Tvé. Dnes smím být Tvým vlastním synem, dítětem Tvé rodiny,
nejsem sám, vždyť Ty jsi se mnou, Otče můj. Zpívám píseň chvály, zpívám píseň
chvály, zpívám píseň chvály až navěky (navěky). Zpívám píseň chvály, zpívám
píseň chvály, zpívám píseň chvály až navěky.
19.
BOŽÍ BERÁNKU
Boží Beránku, jen Tobě patří čest, Boží Beránku jen Tobě patří čest, Tvá
velebnost a moc naplní celý svět, když Ty usedneš na Svůj trůn a národy se Tobě
vděčně pokloní, jsi slunce spravedlnosti.
20.
BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ
1. Všechno, co mám, je jen od Tebe, od Tebe, Pane můj. Dáváš nám jen to
nejlepší, za co prosíme máme mít.
R: Hledejte Boží království, všechno ostatní dá vám Pán. Rozdejte radost, lásku a
pokoj, ostatní dá vám Pán..
2. Kde jsem já, tam je můj služebník, toto nám říká Pán. Kde jsem já, tam je láska,
radost a pokoj, je moje království.
R: Hledejte Boží království, všechno ostatní dá vám Pán…
3. Pane Ježíši, Ty jsi láska, řeknem to lidem všem. Jen ať jsme světlem a solí
země, k tomu nám sílu dej.
R: Hledejte Boží království, všechno ostatní dá vám Pán…
21.
BŮH JE
1. /:Bůh je, (Bůh je), Bůh je, (Bůh je), Bůh je, s námi je!:/
R: /:Když Bůh s námi je, kdo proti nám je?! Když Bůh s námi je, kdo proti nám
je?!:/
2. /:Ježíš, (Ježíš), sňal hřích (sňal hřích), zlomil smrti zbraň!:/
R: /:Když Bůh s námi je, kdo proti nám je?! Když Bůh s námi je, kdo proti nám
je?!:/
22.
BŮH JE SÍLA MÁ
Bůh je síla má i vojska mého, On způsobí volnou cestu mou. Neboť dal mi štít
spasení mého a dobrotivost Jeho zvelebila mne. /:Neboť kdo je Bohem kromě
Hospodina. A kdo je skálou kromě Boha našeho.:/
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23.
BŮH JE ZÁŠTITA MÁ
R: Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, s Ním nemusím se bát.
1. Nevím, co mi zítřek tají, strasti bez konce se zdají, mraky cestu zakrývají, ale
Bůh je spása má.
R: Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, s Ním nemusím se bát.
2. Každý den od procitnutí, k nové honbě štvát mě nutí, nikde místa k spočinutí,
jenom v Bohu najdu mír.
R: Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, s Ním nemusím se bát.
3. Kolem svět se rve a plení, lidské vztahy zlato mění, Bože dej ať v pokušení,
vím, že Ty se staráš sám.
R: Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, s Ním nemusím se bát.
24.
BYL JSI TAM
1. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán, byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?
R: Nezapomeň na tu chvíli, kdy Ho všichni opustili, byl jsi tam, když byl křižován
můj Pán?
2. /:Byl jsi tam, když bděl v Getsemane sám?:/
R: Nezapomeň na tu chvíli, kdy Ho všichni opustili…
3. /:Byl jsi tam, když byl Petrem zapírán?:/
R: Nezapomeň na tu chvíli, kdy Ho všichni opustili…
4. /:Byl jsi tam, když byl Ježíš bičován?:/
R: Nezapomeň na tu chvíli, kdy Ho všichni opustili…
5. /:Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran?:/
R: Nezapomeň na tu chvíli, kdy Ho všichni opustili…
6. /:Byl jsi tam, když na kříži skonal Pán?:/
R: Nezapomeň na tu chvíli, kdy Ho všichni opustili…
7. /:Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?:/
R: Nezapomeň na tu chvíli, kdy Ho všichni opustili…
25.
BYLA CESTA, BYLA UŠLAPANÁ
1. /:Byla cesta, byla ušlapaná,:/ kdo ju šlapal, kdo ju šlapal? Matka Krista Pána.
2. /:Potkala ju tam svatá Alžběta,:/ kam ty kráčíš, kam ty kráčíš, sestřičko má
milá?
3. /:Kráčím, sestro, kráčím do kostela:/ poslúchat mše, posúchat mše, svatého
nešpora
4. /:Nechoď sestro, nechoď do kostela,:/ povídajú, povídajú, že porodíš syna.
5. /:Máš ho zrodit na ty slavné hody,:/ kdy zamrznú, kdy zamrznú, ve studénkách
vody.
6. /:A co by to za novina byla,:/ kdyby panna, kdyby panna, syna porodila!
7. /:Porodila v ty vánoční hody,:/ co zamrzly, co zamrzly všecky všady vody.
8. /:Není ptáčka, ani křepelice,:/ samé zimy, samé zimy, samé metelice.
9. Enem jedna voda nezamrzla, kde Maria pro vodu chodila, /:by Ježíšku:/ kúpel
udělala.
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5. Na tvé betlémské jesličky, svítí jen z nebe hvězdičky, všemu tvorstvu oděv
dáváš, sám jsi nahý a nic nemáš, Děťátko.
6. Andělé i pastuškové zpívají mu chvály nové: „Vítej nám nebeský Králi, Tebe
jsme si dávno přáli, děťátko“.
249.
VEZMI SVŮJ KŘÍŽ
R: Vezmi svůj kříž a následuj Mě, pojď ke Mně blíž a dej Mi ruku svou. Vezmi svůj
kříž a následuj Mě, pojď ke Mně blíž, nech se vézt mnou.
1. Vzal jsem svůj kříž a šel jsem za Pánem, byla to tíž, ale chvíli nad ránem spadla
rosa osvěžující a zástupy lidí, tiše plačících, pod svými kříži padaly a na tu
spásnou rosu čekaly. A někdo pod tou tíhou kříže spad, mocnosti pekla daly mu
mat. Už asi sám na to nestačil a neslyšel, jak mu Pán pravil, pravil:
R: Vezmi svůj kříž a následuj mě…
2. Pane, já chci žít, já nechci zahynout, Matko Boží, Tvoji krásu spanilou jednou
chci spatřit v Božím království, až projdu světem, světem bláznovství, který mě
svádí ze svaté cesty a pod mé nohy háže mi klestí. Pane, já sám na to nestačím a
slyším jen: „Cestu ti vyznačím!“
R: Vezmi svůj kříž a následuj mě…
250.

VOLÁM HALELUJA – viz 36.DLOUHO JIŽ

251.
VONDRÁŠI, MATÓŠI
1. Vondráši, Matóši, víš-li co se stalo? V Betlémě na seně narodil se náhlo, ej, ej,
ej, ej, v Betlémě, ej, ej, ej, ej, na seně. Vem dode, přebíraj a do Betléma hybaj.
2. Dež k Betlémo přindeš, poklonu vzdé králi, a potom mu zahré na té staré gajdy,
a až já brymzo spravím, že je také naščívím, donesó pár vajec a brymze plné
hrnec.
252.
VŠE, CO MOHU DÁT, JE CHVÁLA
Vše co mohu dát je chvála, vše co mohu dát je dík, vše co mohu dát je zvednout
hlas ke chvále Tvé. Cítím, že se mě Tvá ruka dotýká, Duch svatý přichází, před
Tvou tváří padá na mne sláva Tvá, pozvedám svůj hlas, pozvedám svůj hlas.
253.
VŠICHNI JAKO OVCE
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.
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243.
V HOSPODINOVÝCH RUKOU JE PRÁVO
V Hospodinových rukou je právo, v rukou Hospodinových je moc, Hospodinu patří
čest a sláva, Hospodinův je i soud. /:Ty jsi Pán nad celou zemí, Ty jsi Král
vyvýšený!:/
244.
V TEN DEN KDY PÁN
1. V ten den, kdy Pán zas přijde k nám, v ten den, kdy Pán zas přijde k nám, též já
chci býti při tom, v ten den, kdy Pán zas přijde k nám.
2. A až svatí z mrtvých vstanou…
3. Až obklopí věrní Tvůj trůn…
4. Až kniha Tvá se otevře…
5. A až zazní aleluja…
6. A až bude svět obnoven…
7. Až Beránek k svatbě přijde…
8. A jménem až nás zavoláš…
245.
VÁNOČNÍ UKOLÉBAVKA
Rozmilé děťátko, slyš, k spánku se ukládej již, matička nad tebou bdí, pastýřů
zpěvy kol zní. Hvězdy se rozlévá zář, na milou tvou božskou tvář. nechť se ti
krásný zdá sen, Ježíšku malý, spi jen!
246.
VDĚČNOST
1. Protože mě máš tak rád, jak jen Ty můžeš mít, protožes´mi svou chtěl dát
nesmírnost zakusit. Tak kdyby ses mě zeptal, kdo jsem, místo svého jména
vyslovím: Jsem jen díky, za všechno a stále díky, Tobě dík.
2. Až mi zhasne slunce svit, budu zde končit, v Tobě budu dále žít, na věky
v Tobě žít. A když se mě potom zeptáš, kdo jsem, místo svého jména vyslovím:
Jsem jen díky, za všechno a stále díky, Tobě dík!
247.
VEĎ MĚ CESTOU
/:Veď mě cestou Tvého následování, srdce mé naplň Svým vládnutím!:/ /:Ať se
Tvoje vůle ve mně rozhostí!:/ Ty jsi můj Pán, Ježíši, králů jsi Král nejvyšší, buď
vůle Tvá jenom Tvá, Pastýř jsi dobrý. Ty jsi můj Pán Ježíši, králů jsi Král nejvyšší,
buď vůle Tvá jenom Tvá, jsi dobrý Pán.
248.
VESELÉ VÁNOČNÍ HODY
1. Veselé vánoční hody, zpívejme všichni koledy o tom, co se vskutku stalo, že se
lidem narodilo děťátko.
2. On je světa Spasitelem, Slovo učiněné tělem, Syn Boží a Syn člověka na nějž
tvorstvo věky čeká, děťátko.
3. Jehož Maria počala, v Betlémě ho porodila, položila do jesliček, zavinula do
plenčiček, děťátko.
4. Vůl a oslík nad ním stáli, a svým dechem zahřívali, chudé lidské nemluvňátko,
slavné Boží pacholátko, Děťátko.

ZPĚVNÍK SPOLEČENSTVÍ POZOŘICE 2008
26.
ČERVÍČKU JÁKOBŮV
1. Ó, Pane můj, jsem sláb, raněné, znavené srdce mám. Jak radost Tvou světu
dát, když lidé netouží ji znát. Den za dnem jít světa tmou, potýkat se s lidskou
hluchotou. Proč smrti vstříc spěchají, bez Tebe štěstí své hledají.
R: Červíčku Jákobův, ty nesmíš to vzdát, životem tvým žil jsem i Já, plně mi věř,
žil jsme ho rád. Červíčku Jákobův, Svou sílu ti dám, pravici tvou ve dlani Své přec
já navždy mám. Červíčku Jákobův, Já v péči tě mám, dřív než jsi byl, Já pro tě žil,
na kříži jsem život ti dal. Červíčku Jákobův, klíč k lidem ti dám, ke slovům snad
budou hluší, však na lásku uslyší.
2. Ó, Pane můj, jsem rád, že jsi mým životem žil tak rád. Vím, sílu Svou mi dáš,
ruku mou ve dlani Své, že máš. Vím, v péči Své mě máš, z lásky Tvé život já teď
mám. Klíč k lidem Sám mi dáš, jsou hluší, lásku Tvou uslyší.
R: Červíčku Jákobův, ty nesmíš to vzdát…
27.
ČISTÁ JAK STUDÁNKA
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.
R: Čistá, čistá, čistá jak studánka…
2. Láska to je Tvoje zbraň, tou děti, Ježíši, chraň, ať naše duše jsou jak voňavé
zahrady, ne jako zemdlená pláň.
R: Čistá, čistá, čistá jak studánka…
3. Láska to je Tvoje zbraň, tou naše rodiče chraň, ať jejich duše jsou jak voňavé
zahrady, ne jako zemdlená pláň.
R: Čistá, čistá, čistá jak studánka…
4. Ježíši dej nám Svou zbroj, když ďábel začíná boj, i každé drobné, drobné
drobounké zranění prosíme rychle nám zhoj.
R: Čistá, čistá, čistá jak studánka…
28.
ČTYŘI ADVENTNÍ SVÍCE
1. Už zasvitla zase v tmách všedních dní zář první svíce adventní. Teď snažme se
péči o to jen mít, jak cestu Pánu připravit.
R: Křesťané, slyšte, co dnes zní k nám: blízko, blízko je Pán.
2. Už zasvitla zase v tmách všedních dní zář druhé svíce adventní. Jít za lidmi
s láskou – to je náš cíl. Kéž by nás Bůh v tom posilnil.
R: Křesťané, slyšte, co dnes zní k nám: blízko, blízko je Pán.
3. Už zasvitla zase v tmách všedních dní zář třetí svíce adventní. Ať dobrotu šíří
též každý z nás tam, kde ji spálil krutý mráz.
R: Křesťané, slyšte, co dnes zní k nám: blízko, blízko je Pán.
4. Už zasvitla zase v tmách všedních dní zář čtvrté svíce adventní. Pán určitě
přijde! Proč se tmy bát? Nech svoje světlo vstříc mu plát!
R: Křesťané, slyšte, co dnes zní k nám: blízko, blízko je Pán.

ZPĚVNÍK SPOLEČENSTVÍ POZOŘICE 2008
29.
DÁVÁM TI, PANE
1. Dávám Ti, Pane, všechny touhy, co mám, dávám a věřím, že stačíš jen Ty sám.
R: Chci žít před křížem Tvým nocí i dnem s modlitbou a volat: Dej, Pane, dej Svou
milost všem, kdo na cestách jsou.
2. Dávám Ti, Pane, síly chabé, co mám. Dávám a věřím, že stačíš jen Ty sám.
R: Chci žít před křížem Tvým nocí i dnem s modlitbou…
3. Dávám Ti, pane, dávám Ti, Pane, všechno, co jsem.
30.
DÁVÁŠ MI LÁSKU VZÁCNOU
Dáváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátelství, vždyť mám teď touhu jasnou jít na
Tvé nádvoří, /:chválit Tvé svaté jméno, přebývat v Tvých hlubinách, v srdci mít
lásku Tvou, jenom s Ní žít.:/
31.
DEJ CHLÉB, VÍNO NA OLTÁŘ
Dej chléb, víno na oltář, dej své srdce na oltář, dej svůj život, dar největší, dej Mu i
své bolesti.
32.
DEN JAK DEN
1. Den jak den toužím jít za Tebou, být Tvým, Pane můj, být jen stín v Tobě žít
duší svou, být Tvým, Pane můj.
R: Lásko Ty věčná, s námi zůstávej a dej pokoj svůj všem nám, v pokorné prosbě
ruce spínáme, Ty skloň se milostivě k nám.
2. Den jak den vidíš jen bídu mou, buď se mnou, Pane můj. Touhu mám s Tebou
žít na kolenou, buď se mnou, Pane můj.
R: Lásko Ty věčná, s námi zůstávej a dej pokoj svůj všem nám…
3. Den jak den hojíš má zranění, jsi se mnou, Pane můj. Sílu mám konat své
spasení, jsi se mnou? Pane můj.
R: Lásko Ty věčná, s námi zůstávej a dej pokoj svůj všem nám…
4. Den jak den chceme jít za Tebou, být Tvoji, Pane můj. Sloužit všem, aby též
mohli žít, být s Tebou, Pane můj.
R: Lásko Ty věčná, s námi zůstávej a dej pokoj svůj všem nám…
33.
DÍKY
1. Díky za to krásné ráno, díky za každý nový den. Ó, Pane, díky, za to co už je za
mnou jako těžký sen.
2. Díky za všechny věrné druhy, díky, ó Pane, za tvůj lid. Ó, Pane, díky, že
všechny křivdy, dluhy, mohu odpustit.
3. Díky za moje pracoviště, díky za každý drobný zdar. Ó, Pane, díky za všechno
krásné, čisté, dík za hudby dar.
4. Díky za to, co zarmoutilo, díky za to, co potěší. Ó, Pane, díky, že vedeš mne,
má sílo, cestou nejlepší.
5. Díky, že smím Tvé slovo chválit, díky, že Ducha dáš mi též. Ó, Pane, díky, že
nablízku i v dáli, lidi miluješ.
6. Díky, že jsi všem přines spásu, díky, toho se přidržím. Ó, Pane, díky, že věřím
Tvému hlasu, že Ti patřit smím.
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236.
TY JSI HODEN
1. Ty jsi hoden Pane chvály proto chválím Tě. Ty jsi hoden uctívání, a proto
skláním se. Ty jsi hoden i vzývání, proto vzývám Tě, já chválím Tě a skláním se,
můj Pane, vzývám Tě.
2. Ty jsi hoden, Pane úcty, proto Tě stále ctím. Ty jsi hoden mojí víry, a proto Ti
věřím. Pane, tobě důvěřuji, neboť Ty jsi věrný. Tebe velebím, Tobě věřím a
důvěru v Tobě mám.
3. Ty jsi hoden, Pane, lásky, proto Tě miluji.Ty jsi hoden mít můj život, já ti ho
daruji. Ty jsi hoden, ano hoden, dávám Ti všechno co mám. Jsi má láska, jsi můj
život, já dávám Ti vše, co mám.
237.
TY JSI KRÁL
/:Ty jsi Král, Ty jsi Král, náš Král Ježíš.:/ /:Naše srdce pozvedáme, naše dlaně
otvíráme, Tvému hlasu nasloucháme, chválíme Tě.:/
238.
TY JSI NEJ
/:Ty jsi nejmilovanější, nejžádanější, nejdůležitější, nejvzácnější.:/ /:Žádné poklady
se Tobě nevyrovnají, žádný člověk nemůže zabrat Tvoje místo.:/ /:Ty jsi
nejmilovanější, nejžádanější, nejdůležitější, nejvzácnější.:/ /:Ty jsi první, (jsi první),
jsi první, (jsi první), jsi první, není nikdo před Tebou (před Tebou). Ty jsi jediný, (jsi
jediný), jsi jediný, (jsi jediný), jsi jediný, není nikdo kromě Tebe.:/ /:Ty jsi
nejmilovanější, nejžádanější, nejdůležitější, nejvzácnější.:/
239.
TYS MŮJ SKALNÍ ŠTÍT
/:Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mne pro Své jméno a doveď mne k cíli.:/
Vysvoboď mne z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mne, kéž nejsem
zahanben, když Tě, Hospodine, volám!
240.
TYS ZA NÁS ŠEL
Tys za nás šel na Golgotu a všechny hříchy jsi z nás sňal. Skrze Tvou krev máme
svobodu, dnes Tě za to chválíme, Tys za nás život dal! Volni jsme, buď Tobě dík
Ty jsi náš Pán, volni jsme, dar veliký je v Tobě dán, volni jsme, buď Tobě dík Tys
lásku dal, pánů Pán, králů Král se teď naším Pánem stal. Volni jsme.
241.
UBI CARITAS
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
(Bůh je tam, kde je dobrota a láska.)
242.
ÚŽASNÁ LÁSKA
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.
2. Svou slávy říš opustil's kvůli nám, nemusel's jít a přece chtěl jsi Sám, tvář
přátelskou jsi nikde neviděl, když proklínán jsi k popravišti šel.
3. Tam místo nás život jsi položil, vrátil ses zas, abys ho rozmnožil, vím, abych já
mohl věčný život žít, musel můj Pán tou cestou kříže jít.
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231.
TVÍ JSME MY
1. Tví jsme my, nás nashromáždila v jedno láska Tvá. Náš hlas zní, rodina Tvých
dětí zpívá: „Králi náš!“ Volám: Abba Otče, velká moc je Tvá, Abba Otče, velká
moc je Tvá!
2. Tví jsme my, zpíváme, vždyť nám vládne láska Tvá, náš hlas zní. Rodina Tvých
dětí zpívá Králi náš. Zpívám: Abba Otče, je svaté jméno Tvé, Abba Otče, je svaté
jméno Tvé.
232.
TVOJE JE KRÁLOVSTVÍ A SLÁVA
R: Tvoje je království a sláva, Tvoje je moc! Tvoje je království a sláva, Tvoje je
moc!
1. /:Ty jsi hoden, Ty jsi hoden, Králi králů, Ty jsi hoden, Ty jsi hoden, Pane můj.:/
R: /:Tvoje je království a sláva, Tvoje je moc!:/
2. /:Uctívám Tě, uctívám Tě, Králi králů, uctívám Tě, uctívám Tě, Pane můj.:/
R: /:Tvoje je království a sláva, Tvoje je moc!:/
233.
TVOJE JMÉNO VYZNÁVÁM
1. Tvoje jméno vyznávám, rád Ti zpívám svoji chválu, jsem tak vděčný, že Tě
znám, jsem tak vděčný za Tvou spásu.
R: Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr, dát v oběť Sám Sebe, jak Bůh to chtěl, z
kříže byl's do hrobu dán, třetí den jsi z mrtvých vstal, Tvoje jméno vyznávám.
2. Tvoje jméno vyznávám, rád Ti zpívám svoji chválu, jsem tak vděčný, že Tě
znám, jsem tak vděčný za Tvou spásu.
R: Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr…
R: Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr…
234.
TVŮJ PÁN
1. 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.
R: /:Přidej plamen k plameni a srdce na dlani, náruč dokořán, až tě zavolá.:/
2. Tajemství kříže svou sílu skrývá praskající všechna zrcadla křivá. Vždyť poznat
pravdu, unést ji celou, to nejde jinak než na kolenou.
R: /:Přidej plamen k plameni a srdce na dlani, náruč dokořán, až tě zavolá.:/
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!"
R: /:Přidej plamen k plameni a srdce na dlani, náruč dokořán, až tě zavolá.:/
R: /:Přidej plamen k plameni a srdce na dlani, náruč dokořán, až tě zavolá.:/ Tvůj
Pán.
235.
TVŮJ PLAMEN
/:Tvůj plamen, osvěcuje naši tvář, Tvůj plamen, dává oslnivou zář, Tvůj plamen,
moci Ducha vylitý, Tvůj plamen, máme v sobě ukrytý.:/ /:Dej nám, Otče náš, ten
plamen vznítit v žár. Tak dej nám, Otče náš, být světlem Tvým a hřát.:/
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34.
DÍKY ZA TVŮJ KŘÍŽ
1. Díky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil, když ses nám vydal cele do rukou. Ó Pane
náš, ó Pane náš. Naše skutky zlé ty‘s nám odpustil, přikryl krví Svou, na vše
zapomněl. Děkuji, děkuji!
R: Pane, mám Tě rád, vážně mám Tě rád, stále poznávám, že Ty miluješ nás,
hlubokou radostí těšíš srdce mé, ale největší je to, že mohu znát, Tvou radost z
nás.
2. Pro mé nemoci trpěl‘s, Pane náš, abys vzal náš strach, lásku vyléváš, ó Pane
náš, ó Pane náš. Skončil úkol Tvůj, Tvé je vítězství, teď nám dáváš růst, z vody
živé pít. Děkuji, děkuji!
R: Pane, mám Tě rád…
35.
DIVNÉ TO VĚCI
R: Divné to věci dnes dějou se v údolí, dějou se v údolí, dějou se v údolí. Divné to
věci dnes dějou se údolí, tam dole v údolí.
1. V tom hřbitovním údolí, /:kosti suché zbělely:/ Mrtvé kosti bez duší /:nic a nikdo
nevzruší:/
R: Divné to věci dnes dějou se v údolí, dějou se v údolí, dějou se v údolí….
2. Posel Boží pospíchá, /:aby volal do ticha:/ mocným hlasem pronese: /:Kosti
suché vzbuďte se!:/
R: Divné to věci dnes dějou se v údolí, dějou se v údolí, dějou se v údolí….
3. Žebro, čelist, rameno, /:loket, kotník, koleno:/ už si běží naproti, /:chrastí to a
rachotí:/
R: Divné to věci dnes dějou se v údolí, dějou se v údolí, dějou se v údolí….
4. Už to masem obrůstá, /:od paty až po ústa:/ a ten tam je mrtvý klid, /:srdce zase
začlo bít:/
R: Divné to věci dnes dějou se v údolí, dějou se v údolí, dějou se v údolí….
5. Když Duch Boží zavěje, /:vstane z mrtvých naděje:/ i v tom našem údolí
/:probudí se mrtvoly:/
R: Divné to věci dnes dějou se v údolí, dějou se v údolí, dějou se v údolí….
36.
DLOUHO JIŽ (VOLÁM HALELUJA)
1. Dlouho již hřích Tvým lidem zmítal, dlouho již smrt přinášel, než Tvůj hlas nás
do království vítal, než nám brány otevřel, než nám brány otevřel.
R: Volám haleluja, slyším haleluja, volám haleluja, haleluja, haleluja!
2. Dlouho již lid zraňoval Tvou lásku, dlouho již nenáviděl, život svůj tak snadno
dával v sázku, nářek dětí neslyšel, nářek dětí neslyšel.
R: Volám haleluja, slyším haleluja, volám haleluja, haleluja, haleluja!
3. Dlouho již v beznaději lid se ztrácel, dlouho již Tě odmítal, přišel čas, aby k
Tobě se zas vracel, dík svému Tvůrci, aby vzdal, dík svému Tvůrci aby vzdal.
R: Volám haleluja, slyším haleluja, volám haleluja, haleluja, haleluja!
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37.
DNES JDU K TOBĚ
1. Dnes jdu k Tobě, Pane můj, tak jak Ty mne zveš a chválím Tě. Dnes jdu k Tobě
Pane můj, tak jak Ty mne zveš a chválím Tě. Dnes jdu k Tobě, Pane můj tak jak
Ty mne zveš a vzývám jméno Tvé, chválím Tě, vzývám jméno Tvé.
2. Staré hříchy odhoďme, Ježíš přišel k nám víc chvalme Ho…
3. K Ježíši se přibližme, ruce zvedněme a chvalme Ho…
4. Ježíši Kristus je náš Král, život Svůj nám dal, tak chválím Jej. Ježíš Kristus je
náš Král, život Svůj nám dal, tak chválím Jej. Ježíši Kristus je náš Král, život Svůj
nám dal, i ty mu život dej. Chválím Jej, život svůj mu dej.
5. Zapomeňme na sebe, na Něj hleďme jen a chvalme Jej. Zapomeňme na sebe,
na Něj hleďme jen a chvalme Jej. Zapomeňme na sebe, na Něj hleďme jen a
oslavujme Jej, chvalme Jej, oslavujme Jej.
38.
DO STÍNU KŘÍDEL TVÝCH (Ž 57,2)
Do stínu křídel Tvých se ukrývám, do lásky Tvé, do slitování, do stínu křídel tvých
se ukrývám. Ó Bože náš, Bože náš, chráníš nás Ty sám, Ty sám.
39.
DO TVÝCH STAROSTÍ
/:Do Tvých starostí, smutků, úzkostí, přišel Ten, jenž rád tě má a z nichž tě
vyprostí.:/ /:Pánů Pán, králů Král byl nám bez rozdílu všechněm darován.:/
40.
DOBROŘEČ, DUŠE MÁ, HOSPODINU
R: /:Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé Jeho svatému jménu.:/
1. A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní, On ti všechny tvé nepravosti promíjí,
ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje Svou milostí a slitováním.
R: /:Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé Jeho svatému jménu.:/
2. Já nezapomínám na žádná Tvoje dobrodiní, Ty mi všechny mé nepravosti
promíjíš, ze všech nemocí uzdravuješ tělo mé, Ty mě korunuješ Svou milostí a
slitováním.
41.
DUCH A NEVĚSTA (Zj 22,17)
Duch a nevěsta dí: tak jen pojď, slyšíš-li jej řekni též pojď. A kdo žízeň má, ten ať
přijde též, vodu života zadarmo může pít. Aleluja, tak Pána chval, aleluja, tak
Pána chval, aleluja, tak Pána chval, aleluja, tak Pána svého chval!
42.
DUCHU SVATÝ, PŘIJĎ
Duchu svatý, přijď, (Duchu svatý, přijď,) sestup mezi nás, (sestup mezi nás,) jako
jarní déšť, (jako jarní déšť,) přijď a osvěž nás, (přijď a osvěž nás,) mocí lásky Tvé,
(mocí lásky Tvé,) přijď a naplň nás, (přijď a naplň nás).
43.
EFFATHA (OTVÍREJ NAŠEMU PÁNU) (Mk 7,34)
Otvírej, našemu Pánu, otvírej přichází k nám, otvírej bratřím, sestrám dokořán.
Otvírej svatému Duchu, otvírej přichází k nám, otvírej Božímu slovu dokořán.
Effatha! Effatha!
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4. Noci a dni, noci a dni, temnota i světlo, temnota i světlo, blesky ohnivé, blesky
ohnivé Pána svého chválí.
R: Tobě, Pane, Králi náš…
5. Vrchy a hory, vrchy a hory, rostliny země, rostliny země, ptactvo nebeské,
ptactvo nebeské Pána svého chválí.
R: Tobě, Pane, Králi náš…
6. Národy země, národy země, služebníci Páně, služebníci Páně, všichni tvorové,
všichni tvorové Pána svého chválí.
R: Tobě, Pane, Králi náš…
225.
TOTO JE DEN
Toto je den, (toto je den,) který dal nám Pán, (který dal nám Pán.) Veselme se
(veselme se) a radujme se v Něm (a radujme se v Něm). Toto je den, který dal
nám Pán, veselme se a radujme se v Něm. Toto je den, (toto je den,) který dal
nám Pán.
226.
TOUŽÍM S TEBOU BÝT
Toužím s Tebou být, toužím velebit svaté jméno Tvé, toužím zakusit Tvoji svatost,
tolik, tolik velikou. Pane, přijmi dnes, dlaně mé zvednuté, přijmi dík, přijmi chválu,
Pane, můj Králi nejvyšší. Pane, /:sešli pokoj svůj, Pane sešli uzdravení. Pane, my
Tě chválíme, voláme dnes Ježíš je náš Pán.:/
227.
TVÁ KREV
/:Pane můj, Tys můj Spasitel, přítel můj, Pán a Bůh.:/ /:Pane můj, Tys můj
Spasitel, přítel můj, Pán a Bůh.:/ /:Svatá a mocná Tvá krev, svatá omývá každý
náš hřích.:/ /:Tvá krev i mě omývá, Tvá krev prolitá.:/
228.
TVÉ SVĚTLO
1. Tvé světlo nám Pane v tmách jasně září, v něm oči mé uvidí krásu, pro níž
srdce mé Tebe chválí. Vím, navždy chci s Tebou žít.
R: Tebe Pane chválím, před Tebou se skláním, vyznávám, že jen Ty jsi můj Bůh.
Ty jsi tak plný lásky, hodný uctívání, jsi pro mě ten nejúžasnější.
2. Králi všech dnů v nebesích oslavený, z lásky jsi k nám sestoupil. Bůh, který
sám slovem svým zemi stvořil, kvůli nám se ponížil.
R: Tebe Pane chválím, před Tebou se skláním, vyznávám, že jen Ty jsi můj Bůh…
I. Já sotva vím, cos zaplatil, abys můj hřích na kříži smyl.
R: Tebe Pane chválím, před Tebou se skláním, vyznávám, že jen Ty jsi můj Bůh…
229.
TVÉ SVĚTLO VE TMĚ SVÍTÍ
/:Tvé světlo ve tmě svítí, žádná tma ho nepohltí.:/ /:Proto zvu Tě, Pane, do temnot
mých.:/ /:Proto zvu Tě, Pane, do temnot mých.:/
230.
TVÉ TĚLO, PANE, PŘIJÍMÁM
Tvé tělo, Pane, přijímám, Tvou církev, Pane, přijímám, /:dotýkám se hříchů,
dotýkám se ran, jsou mé jsou Tvé, Pane, přijímám.:/
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220.
TAK, JAK JSI SLÍBIL
Tak, jak jsi slíbil, přišel‘s, tak, jak jsi řekl, jsi zde. My toužíme Ti říci dnes, že ctíme
Tě, milujeme, buď vítán, Pane!
221.
TEĎ SKRYJME SE V PÁNU
1. Teď skryjme se v Pánu, ať můžeme jít, vstříc novému ránu, v němž On nám dal
žít.
2. Proč stále se trápíš? V Něm naději máš. Snad život svůj ztrácíš, když všechno
Mu dáš?
R: Pane, mám Tě rád (mám Tě rád,) Pane, mám Tě rád, (mám Tě rád,) Pane
mám Tě rád, (mám Tě rád,) Pane mám Tě rád.
3. Chceš bohatství získat, chceš v naději stát? Tak pojď k hrobu Krista, ať s Ním
můžeš vstát!
R: Pane, mám Tě rád (mám Tě rád,)…
222.
TICHÁ NOC
1. Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá zem, půlnoc odbila, město šlo
psát, zdřímli dávno i pastýři stád, jen Boží láska, ta bdí, jen Boží láska, ta bdí.
2. Tichá noc, přesvatá noc, náhle v ní jásot zní, vstávej, lide můj, tmu z očí střes,
v městě Betlémě Bůh zrozen dnes, z lásky se člověkem stal, z lásky se člověkem
stal.
3. Tichá noc, přesvatá noc, stín a mráz vůkol nás, v hloubi srdce však Gloria hřmí,
dík, že hříšník se s důvěrou smí u svaté rodiny hřát, u svaté rodiny hřát.
223:
TOBĚ PATŘÍ CHVÁLA
/:Tobě patří chvála, čest a sláva, my zvedáme svoje dlaně, my voláme:"Ty jsi
Pán!":/ Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný, Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti
klaní. /:Tobě patří chvála, čest a sláva, my zvedáme svoje dlaně, my voláme:"Ty
jsi Pán!":/ Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný, Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se
Ti klaní. Neboť Tvé je království, moc i sláva navěky, v Tvém jménu je síla, Ty jsi
Alfa, Omega.
/:Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj.:/
224.
TOBĚ, PANE, KRÁLI NÁŠ
R: Tobě, Pane, Králi náš, toužím zpívat píseň chvály. Tobě, Pane, Králi náš,
poklonit se lásce Tvé.
1. Tvé stvoření, Tvé stvoření, andělé a svatí, andělé a svatí, země i vesmír, země
i vesmír Pána svého chválí.
R: Tobě, Pane, Králi náš…
2. Rosa a déšť, rosa a déšť, slunce a luna, slunce a luna, hvězdy zářící, hvězdy
zářící Pána svého chválí.
R: Tobě, Pane, Králi náš…
3. Oheň a žár, oheň a žár, jíní a sněhy, jíní a sněhy, teplo a chlad, teplo a chlad
Pána svého chválí.
R: Tobě, Pane, Králi náš…
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44.
EJHLE, HOSPODIN PŘIJDE
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: Ejhle, Pán přichází, upravte jemu cestu. Ejhle, Pán přichází, lásku nese nám.
2. Země se otvírá a nebe dává rosu, přichází Hospodin, zástup svatých s ním.
R: Ejhle, Pán přichází, upravte jemu cestu. Ejhle, Pán přichází, lásku nese nám.
3. Archanděl Gabriel zvěstuje Panně zprávu, porodí Ježíše, který spasí svět.
R: Ejhle, Pán přichází, upravte jemu cestu. Ejhle, Pán přichází, lásku nese nám.
R: Ejhle, Pán přichází, upravte jemu cestu. Ejhle, Pán přichází, lásku nese nám.
45.
EL ŠADDAJ
R: El Šaddaj, El Šaddaj, El Eljón na Adonaj, od věků až na věky jméno Tvé se
nemění. El Šaddaj, El Šaddaj, El Eljón na Adonaj, Ty jsi, Bože, veliký, El Šaddaj.
1. Vám, že jsi ho na kříži obětoval za hříchy, milovaný Syn Tvůj nás vysvobodil od
smrti. Ty jsi Bůh, který vidí klečícího před Tebou, z otroků pak svobodné jsou děti
Tvé.
R: El Šaddaj, El Šaddaj, El Eljón na Adonaj, od věků až na věky…
2. Dlouhý čas před Ježíšem Spasitel byl zaslíben, mnohý ještě netušil, že by On
byl Mesiáš, převeliká je moc Tvá, Golgotou nám zjevená, ponížením dokázal Syn
lásku k nám.
R: El Šaddaj, El Šaddaj, El Eljón na Adonaj, od věků až na věky…
46.
EMANUEL
1. Jde nad obzorem nové slunce, dějinami září a rozsvítí i nejtemnější kouty
našich tváří. Už není temno, mizí stíny, světlo lidem hlásá, že bude žít, kdo hledat
Pravdu neodmítááá.
2. Jdem ze všech stran do ulic Říma, kroky vede víra, jsou slyšet ve zdech slova
Písma, ten zvuk neumírá. Zní jásot města, jásot z nebe, jásot všemi ústy, že
mohou lidé bez rozdílu s Ježíšem žít.
R: Jsme tu s Ním ve světle Jeho krásy, pod křížem naši spásy, zpíváme všemi
hlasy: Bůh, Emanuel, Emanuel, Emanuel. Bůh, Emanuel, Emanuel.
3. Tak velký dar Bůh světu dává, Krista, Svého syna. V Něm lidé byli zachráněni,
byla smyta vina. Je plný božství, plný lidství, pokrm lidem dává, Svým Tělem sytí
každou duši, chléb je On Sám.
R: Jsme tu s ním…
4. Věk smrti končí, sílu ztrácí, Ježíš z hrobu vstává. Duch Boží vane do všech
srdcí, smíme volat Sláva! A církev – Panna zasnoubená – za ženichem míří, smí
tvořit spolu s Matkou Boží společenství.
R: Jsme tu s ním…
5. Je nové jaro, doba květů, doba nové síly, je čas, kdy všichni mohou kráčet ke
stejnému cíli. Čas nových šancí, nových činů, doba nové lásky, čas volání, že Bůh
je s námi a my jsme s Ním.
R: Jsme tu s ním…
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47.
EUCHARISTIA (1Kor 11,24)
Toto je moje Tělo. Eucharistia. Toto je kalich mé krve. Eucharistia. A to tělo jsi Ty,
to tělo jsem já a to tělo jsme my. Eucharistia.
48.
EXODUS
1. Napněte provazy, ať duní zem, ať duní zem, ať už duní zem. Zítra už dorazí
žoldáci sem, dorazí sem, zítra přijdou sem. Než ptáci ohlásej, že přišel den, že
přišel den, že je tady den. Dobře se opásej, hůl s sebou vem, hůl sebou vem, hůl
si taky vem.
R: Dál na svolení dál nečekej, první krok a cesta začíná, jen víru odvahu a bude
hej, s námi Bůh a kdo je proti nám? Jen dál, jen dál.
2. Vím, je tu zloby král, nepustí tě, nepustí tě, je to zlobu král. Máš asi obavy, že
zahubí tě, nahání strach, ale čeho by ses bál. Sotva se otočíš za hejnem vran, za
hejnem vran sotva hlavu otočíš. Na krále dopadne nejhorší z ran, nejhorší z ran,
ta rána největší.
R: Dál na svolení dál nečekej, první krok a cesta začíná…
3. Opánky dobrý si na cestu vem, na cestu vem, na cestu si vem. Ať tě do
chodidel nepálí zem, nepálí zem, je tu horká zem. Oblaka a v noci ohnivej sloup,
ohnivej sloup cestu ozáří. Po moři přejdeš a nemusíš plout, nemusí plout, kdo
s vírou přechází.
R: Dál na svolení dál nečekej, první krok a cesta začíná…
49.
FATHER
Father creator of the world, we glorify Your name and thank You that You love us.
Jesus You came to us Living word of grace and truth. Spirit of life come and fill our
hearts. Lead us to worship in true harmony.
50.
HALELUJA, SPASENÍ
/:Haleluja, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, haleluja.:/
1. Protože velké a spravedlivé jsou Jeho soudy, spasení, sláva i moc patří Bohu
našemu, haleluja.
/:Haleluja, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, haleluja.:/
2. Radujme se, jásejme, vzdejme Mu chválu, spasení, sláva i moc patří Bohu
našemu, haleluja.
/:Haleluja, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, haleluja.:/
51.
HALELUJA, VŠICHNI ZPÍVAJÍ
Haleluja, všichni zpívají, haleluja ať tady zní. Vzdejme chválu Bohu našemu, ať
Jeho sláva tento dům naplní!
52.
HLE, HLE TÁMHLE V BETLÉMĚ
1. Hle, hle támhle v Betlémě svítí se tam na seně, nad Betlémem svítí hvězda, to
jest nám neobyčejná, co to tam může býti, musíme to zkusiti.
R: Dudlaj, dudlaj, dudlaj, dudlaj, dudlaj, dudlaj, dudlajda.
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R: Poznají nás po lásce křesťany, křesťany, ano po lásce poznají křesťany.
3. Každý chval Boha Otce, od nějž život pochází, každý chval Syna Jeho, v Němž
vše smysl nachází a každý chval dar Ducha, Jenž svornosti předchází.
R: Poznají nás po lásce křesťany, křesťany, ano po lásce poznají křesťany.
216.
SVÝ KROKY ROZEZPÍVEJ (VZDEJME PÁNU DÍKY)
R: Svý kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej, aleluja, chválama rozezpívej,
rozezpívej, rozezpívej.
1. Vzdejme Pánu díky, vzdejme Pánu díky, za vše co nám dává, za vše co nám
dává, za vše, co nám bere, za vše, co nám bere, patří Pánu sláva, patří Pánu
sláva.
2. Vzdejme Pánu díky, vzdejme Pánu díky, že se stará aby, že se stará aby,
nepropadli smrti, nepropadli smrti, Jeho lidé slabí, Jeho lidé slabí.
R: Svý kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej, aleluja…
3. Vzdejme Pánu díky, vzdejme Pánu díky, novou cestu klestí, novou cestu klestí,
v době, která zná jen, v době, která zná jen, pomíjivé štěstí, pomíjivé štěstí.
4. Vzdejme Pánu díky, vzdejme Pánu díky, křížem přišel říci, křížem přišel říci: Já
jsem cesta, pravda, Já jsem cesta, pravda, osvobozující, osvobozující.
R: Svý kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej, aleluja…
5. Vzdejme Pánu díky, vzdejme Pánu díky, zdroji pravé spásy, zdroji pravé spásy,
doutnající oheň, doutnající oheň, láska neuhasí, láska neuhasí.
6. Vzdejme Pánu díky, vzdejme Pánu díky, jako děti Boží, jako děti Boží, že v
člověku láska, že v člověku láska, lásku stále množí, lásku stále množí.
R: Svý kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej, aleluja…
7. Vzdejme Pánu díky, vzdejme Pánu díky, burcuje Svým slovem, burcuje Svým
slovem, starej svět už umřel, starej svět už umřel, my žijeme v novém, my žijeme
v novém.
8. Vzdejme Pánu díky, vzdejme Pánu díky, mění dávné řády, mění dávné řády,
Bůh už není v dálce, Bůh už není v dálce, Kristus žije tady, Kristus žije tady.
R: Svý kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej, aleluja…
217.
TADY A TEĎ
A Ty to slovo říkáš tady a teď, uzdravuješ, léčíš tady a teď, lásku Svou nám dáváš
tady a teď, Bože náš, Bože náš, jsi tu s námi, slovo Tvé spásu přináší.
218.
TADY U TVÝCH NOHOU
Tady u Tvých nohou, Pane můj, Ty víš, sedávám tak rád. Tady u Tvých nohou,
Pane můj, Ty víš, rád Ti naslouchám.
219.
TAJEMSTVÍ (1 Kor 12,27; Kol 1,27)
Tajemství těla Kristova, tajemství lásky Boží v nás. Tajemství člověka, tajemství
Krista v nás, á... tajemství spásy.
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211.
STUDNA
1. Křišťálem, co rozlévá se, hladina svítí, svět věcí dřív tak významných pryč
náhle se řítí, už nechybí nic z toho, co dřív jsi chtěl mít, vždyť jen kdo v dlani své
nic nesvírá, se může sklonit a pít.
R: Jen kdo se skloní, ten sílu získává. Kdo sám sebe vzdá se, ten sílu získává,
kdo pýchu svou ztratí, ten sílu získává, kdo svého nic nemá, ten sílu získává.
2. Na kolenou před studnou, když hlava se sklání, rty touží kapek dotknout se, co
je popohání? Co oči touží vidět, když žár oslepí? A kdo zná tajemství, proč všední
věc se stává lékem, kdo ví.
R: Jen kdo se skloní, ten sílu získává…
212.
SURREXIT DOMINUS VERE
Surexit Dominus vere. Aleluja, aleluja. Surexit Christus hodie. Aleluja, aleluja.
213.
SVATÝ, SVATÝ
Svatý, svatý, svatý je náš Bůh, svatý je náš Bůh, všemohoucí, který byl, který je, i
který přichází, svatý, svatý, svatý je náš Bůh.
214.
SVĚTLO SVĚTA
1. Ten, koho směly naše oči zřít, Ten, který řekl nám: „Dotkni se mých ran“, Ten,
Jehož hlas nám v uších mohl znít, Ten, který do srdcí Svůj pokoj rozdává. Ať
každá píseň stále o Něm zpívá, svět může poznat Zář, která vchází do všech
stínů.
2. Sám před sebou svět oči zavírá. Jak cestu poznat má, kdo slepý klopýtá? Už
nesmíš déle dřímat, je část vstát, své srdce otevřít a ruce podávat. Pak můžem
spolu projít každou bouří a bdít jak noční stráž, která čeká na svítání!
R: Chci dál světlo nést, být pro zem sůl! Už mizí všechny stíny, teď Láska hoří v
nás! Chci dál světlo nést! Kristus je svící, dnes celá Země září plná lesku Jeho
světla v každém z nás.
3. Tak mnoho lidí hledá pro co žít, jak kroků smysl dát, čím dlaně naplnit. Teď s
úsměvem jim můžeš vyjít vstříc, ať v novém setkání smí Ježíš promluvit. Tím
Světlem, které v hloubi srdce nosíš, máš sílu tišil pláč-místo nářků zajásání.
4. Co osolí sůl chuti zbavená a komu posvítí lampa ukrytá? Jak život dá se bez
Života žít? Přijď, Duchu, obnov nás, přijď vlažné zapálit! Kéž pravá láska znovu
všechny spojí, a víra s nadějí nás vede k zmrtvýchvstání.
R: Chci dál světlo nést a být pro zem sůl! Už mizí všechny stíny, teď Láska hoří v
nás! Chci dál světlo nést! Kristus je svící, dnes celá Země září plná lesku jeho
světla v každém z nás, plná lesku jeho světla v každém z nás.
215.
SVORNI JSME
1. Svorni jsme v jednom Duchu, vede nás jeden Pán, svorni jsme v jednom
Duchu, vede nás jeden Pán, s modlitbou zříme den, kdy rozkol bude překonán.
R: Poznají nás po lásce křesťany, křesťany, ano po lásce poznají křesťany.
2. Půjdeme ruku v ruce, půjdeme k lidem všem, půjdeme ruku v ruce, půjdeme k
lidem všem, společně rozhlásíme, že Bůh přišel v tuto zem.
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2. Mně se, bratři, všechno zdá, že jest dorbá novina, neb tam všechno poskakuje,
radostí tam všechno žije, malí, velcí tam skáčí, líbezně dudy hučí.
R: Dudlaj, dudlaj, dudlaj, dudlaj, dudlaj, dudlaj, dudlajda.
53.
HLEDÁM VÁS
1. Jsme jako kvítí, které někdo zvedá, jsme jako poupě, co vánek žene dál. Jsme
jako svíce, která zasvítí tmou, každý jsme dítě, co hledí za Tebou (hledí za
Tebou).
2. Není to lehké bez lásky usnout, něco nás táhne, něco zní ozvěnou. Hlas už je
blízko, tiše zaznívá v nás, Sám Bůh se sklání a pozvedá nás (pozvedá nás).
R: Jako jsem Já vás miloval láskou, milujte svět, ať ví, že jej hledám, jako jsem Já
vás miloval láskou, milujte svět ať ví, že jej hledám
3. Bůh stále touží ať je nás víc! Stále nám říká: "Jste můj vzácný lid!" Do světa
hříchu světlo přináší, vzdávejme chválu, Ježíš přichází, vzdávejme chválu, Ježíš
přichází!!!!!
R: Jako jsem Já vás miloval láskou, milujte svět, ať ví, že jej hledám…
R: Jako jsem Já vás miloval láskou, milujte svět, ať ví, že jej hledám…
Hmm, že jej hledám.
54.
HOSANA
1. /:Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi!:/ Jméno slavíme Tvé (hosana aleluja),
chválí Tě srdce mé (hosana aleluja), vyvýšen buď, ó Bože náš, hosana Bohu na
nebi!
2. Sláva, sláva, sláva všech králů Králi!...
3. Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane náš!...
55.
HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ
/:Hospodin je můj Pastýř, nic nepostrádám.:/ Má duše Pána velebí, velebí. Má
duše Pána velebí. Můj Bůh je spása má.
56.
HOSPODIN KRALUJE
Hospodin kraluje, oděl Se důstojností, oděl Se Hospodin, mocí Se opásal. Pevně
je založen svět, nic s ním neotřese, Tvůj trůn pevně stojí odedávna, Ty jsi od
věčnosti. /:Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedám i já,
Hospodine, zvedám i já svůj hlas.:/
57.
HOSPODINE, PANE NÁŠ (ŽALM 8)
Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno Tvé. Z úst maličkých mocně
dokazuješ síly Své protivníkům. Já když spatřuji nebesa Tvá, měsíc a hvězdy,
vzdávám Ti chválu a říkám: “Co je člověk, že jej máš tak rád?“
Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno Tvé. Z úst maličkých mocně
dokazuješ síly své protivníkům. Ty jsi pánů Pán, Ty jsi králů Král, ó Pane, Otče
můj. Vzdává Ti mé srdce chválu za všechna dobrodiní Tvá, jež jsi učinil nám
lidem, že jsi nezatratil nás.
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58.
HOSPODINE, PROSÍM NADE MNOU SE SMILUJ
Hospodine, prosím nade mnou se smiluj, zahlaď všechny moje viny a mé srdce
bude čisté. Svého Ducha zas mi daruj, ať je ve mně stále činný, zas mé kroky
budou jisté, zas mé kroky budou jisté, zas mé kroky budou jisté. /:Oblečte člověka
nového, který podle vzoru Božího je stvořený, spravedlivý a svatý.:/ Hospodine,
prosím nade mnou se smiluj, zahlaď všechny moje viny a mé srdce bude čisté a
mé srdce bude čisté.
59.
CHCI JÍT ZA TEBOU
Hledám Tvoji tvář, Pane můj, hledám Tvoji tvář každý den. Po Tobě touží duše,
očekávám slovo Tvé. Chci jít za Tebou, Ježíši, cestou Tvou, chci jít za Tebou,
Ježíši. 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.
60.
CHCI OSLAVOVAT SVÉHO PÁNA
/:Chci oslavovat svého Pána, chci Mu zpívat novu píseň.:/ /:Chci Ho chválit, chci
Mu zpívat novou píseň.:/ Aleluja (aleluja), aleluja (aleluja), aleluja, aleluja!
61.
CHCI, PANE, CHVÁLIT TĚ
1. Chci, Pane, chválit Tě den ode den víc, chci Pane chválit Tě den ode dne víc.
Hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, chci Tebe chválit.
R: Ptáci v oblacích Tobě zpívají, stromy na polích ruce zvedají i já zpívat chci, své
ruce pozvednout k oslavě Tvé.
2. Chci Tebe více znát…
3. Chci k Tobě lásku mít…
4. Jen Tobě sloužit chci…
62.
CHLEBA A VÍNO NESEME
R: Chleba a víno neseme, přijmi ty dary, prosíme.
1. Mám prázdné ruce, Pane, že skutkem jsem je nenaplnil. Mám těžké nohy,
Pane, bližnímu jsem se nepřiblížil.
R: Chleba a víno neseme, přijmi ty dary, prosíme.
2. Mám němá ústa, Pane, vždyť soucit svůj jsem odepřel. Jsem unavený, Pane,
dej, abych všem se otevřel.
R: Chleba a víno neseme, přijmi ty dary, prosíme.
3. Mám v sobě bolest, Pane, že tolik věcí zranilo. Mám také touhu, Pane, aby Tě
srdce poznalo
R: Chleba a víno neseme, přijmi ty dary, prosíme.
63.
CHTÍC ABY SPAL
1. Chtíc aby spal, tak zpívala Synáčkovi, Matka, jež ponocovala, miláčkovi. Spi,
nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh, pěje Ti v lásce celý ráj, pozemský luh.
2. Tobě jsem lůžko ustala, Spasiteli, k chvále Tvé tvory svolala, Stvořiteli! Nebesa
chválu pějí Tvou, slávu a čest, velebí Tebe každý tvor, tisíce hvězd.
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205.
SLYŠÍM
Slyším, slyším Boží slovo, slyším, slyším Tvůj svatý hlas. Já Tě, Pane,
poslouchám. Jdu, Pane, za Tebou a věřím.
206.
SLYŠTE, SLYŠTE
1. Slyšte, slyšte, pastuškové, jaké znějí zpěvy nové v této noční hodině u
betlémské krajině.
2. Andělé se tam zjevují, slávu a čest prozpěvují, pacholátku nadšeně, jež si hoví
na seně.
3. Děťátko, je synek Boží, nemá pozemského zboží. Tak zde leží maličký, synek
chudé matičky.
4. A tam od východu z dáli, pospíchají moudří králi, aby vzdali chválu, čest, tomu
jenž Pán králů jest.
5. I my jdeme k chudé stáji, ta dnes podobá se ráji, zpěv andělský odtud zní, sám
syn Boží bydlí v ní.
207.
SPÁSO MÁ
/:Spáso má, Králi mého srdce, štíte můj, ochránce, nádherné je v Tvém domě
být.:/
208.

SPÍ V JESLIČKÁCH – VIZ 103.KRÁL

209.
SPOJ NÁS V JEDNO, PANE
R: Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem, jenž nemůže být zlámáno.
Spoj nás v jedno Pane, spoj nás v jedno Pane, spoj nás v jedno láskou Svou.
1. Je jen jeden Pán, je jen jedno Tělo, je jen jeden Král, proto zpíváme:
R: Spoj nás v jedno Pane…
210.
SRDCE ČISTÉ
R: Srdce čisté stvoř mi, Bože, aby jen pro Tebe mohlo teď bít, vytrvalost obnov ve
mně, už chci jen pro Tebe naplno žít.
1. Otevři mé rty pro chválu Tvou, buď Pánem mé duše, prosím s pokorou.
R: Srdce čisté stvoř mi, Bože…
2. Všechnu svou radost chci hledat v Pánu. Touhu On vyplní srdci mému.
R: Srdce čisté stvoř mi, Bože…
3. Nauč mě oběti, zapal mě Duchem Svým, myješ i mé nohy, kdy to pochopím?
R: Srdce čisté stvoř mi, Bože…
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199.
SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU
1. Ve stáji děťátko chudé spí, hle jaký to děje se div. Bůh dal mu slávu a
království, svět není už jaký byl dřív.
R: Sláva na výsostech Bohu a lidem na zemi pokoj.
2. To přišel na zem k nám Boží Syn, hle jaký to děje se div, ukázat cestu všem
ztraceným, svět není už jaký byl dřív.
R: Sláva na výsostech Bohu a lidem na zemi pokoj.
3. Pastýři přišli se poklonit, hle jaký to děje se div, na cestu zářil jim nebes svit,
svět není už jaký byl dřív.
R: Sláva na výsostech Bohu a lidem na zemi pokoj.
4. Mudrci poklekli u jeslí, hle jaký to děje se div, svou moudrost v oběť mu přinesli,
svět není už jaký byl dřív.
R: Sláva na výsostech Bohu a lidem na zemi pokoj.
5. Dejme se na cestu k Betlému, hle jaký to děje se div, svěřme své schopnosti
jen Jemu, ať není svět jaký byl dřív.
R: Sláva na výsostech Bohu a lidem na zemi pokoj.

3. Dřímej, to matky žádost je, holubičko, v tobě se duše raduje, ó perličko! Nebesa
chválu pějí Tvou, slávu a čest, velebí Tebe každý tvor, tisíce hvězd.
4. Ó lilie, ó fialko, ó růže má, dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má! Labuti má a
loutno má, slavíčku můj, dřímej, má harfo líbezná, Synáčku můj!
5. Miláčku, spi a zmlkněte andělové, před Bohem se mnou klekněte, národové!
Sestoupil v pravdě Boží Syn na naši zem, přinesl spásu, pokoj svůj národům
všem.

200.
SLÁVA, JEŽÍŠ JE PÁN
/:Sláva, Ježíš je Pán, Ježíš je králů Král!:/

66.
CHVALTE HOSPODINA (Ž117)
/:Chvalte Hospodina všichni národové, velebte Ho všichni lidé.:/ /:Neboť je
rozšířena nad námi milost Jeho a pravda Boha navěky, aleluja.:/

201.
SLÁVA, NÁŠ PÁN JE ŽIV!
Sláva, Náš Pán je živ! Sláva, je vzkříšený. Sám nad smrtí zvítězil, sláva z mrtvých
vstal náš Pán!
202.
SLUNCE
1. 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.
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.
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.
R: 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 svítí, kde jsi Ty.
R: Slunce ať svítí, kde jsi Ty…
203.
SLUNCE KRISTOVY LÁSKY
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.
204.
SLYŠELI JSME V BETLÉMĚ
1. Slyšeli jsme v Betlémě, že tam leží na seně to překrásné pacholátko, roztomilé
Jezulátko. Josef s matkou je hlídá, vůl a osel zahřívá.
2. Přišli jsou tam pastýři, chtěli hráti na dudy, neměli naštemováno, dohromady
zformováno, každej hrál tou svou notou, k tomu si dupal botou.

64.
CHVÁLÍM A VZÝVÁM
Chválím a vzývám jméno Tvé, jméno Ježíš požehnané. Chválím a vzývám jméno
Tvé, jméno Ježíš požehnané. /:Tvé slovo věčné jest, Tvá sláva navždy též, Tvá
moc je zjevná ve jménu Ježíš.:/
65.
CHVÁLÍM TEBE, PANE MŮJ
/:Chválím Tebe, Pane Můj, chválím Tě, můj Ježíši,:/ /:protože Ty, Ty jediný, Ty jsi
hoden uctívání.:/

67.
CHVALTE HOSPODINA Z NEBES
Chvalte Hospodina z nebes, chvalte Ho ve výšinách! Chvalte Ho, všichni Jeho
andělé, chvalte Ho, všechny Jeho zástupy. /:Neboť vyvýšené je Jeho jméno, Jeho
velebnost je nad nebem a zemí.:/
68.
CHVALTE PÁNA
1. Chvalte Pána všichni lidé, velcí, malí, zpívejme, chvalme Pána, všichni lidé,
jeho příchod vítejme! Aleluja (aleluja), aleluja (aleluja), aleluja (aleluja), aleluja
(aleluja)!
2. Ty jsi, Pane, přítel dětí, Ty jsi náš a my jsme Tví, jdeme s Tebou a Ty s námi do
Božího království. Aleluja (aleluja), aleluja (aleluja), aleluja (aleluja), aleluja
(aleluja)!
3. Pane, Ty máš všechny klíče ke všem srdcím dětí svých, kde se šíří Tvoje láska,
mizí sváry, zlo a hřích. Aleluja (aleluja), aleluja (aleluja), aleluja (aleluja), aleluja
(aleluja)!
4. Ty nám, Pane, dáváš radost, dej, ať s námi zůstane, kdo Tě potká a je smutný,
ten ať plakat přestane. Aleluja (aleluja), aleluja (aleluja), aleluja (aleluja), aleluja
(aleluja)!
5. Vše, co dýchá, ať Ti zpívá, kdo má sluch, ať naslouchá, kdo má oči, ať se dívá
na Tvá díla úžasná. Aleluja (aleluja), aleluja (aleluja), aleluja (aleluja), aleluja
(aleluja)!
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69.
CHVALTE SLUŽEBNÍCI
R: /:Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, Jeho jméno, haleluja.:/
1. /:Tam, kde zní pláč srdcí zraněných, Bůh posílá slovo Své.
R: /:Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, Jeho jméno, haleluja.:/
2. /:Pán volá nás k Sobě na Sión, kde přebývá ve slávě Své.:/
R: /:Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, Jeho jméno, haleluja.:/
3. /:Duch svatý Sám padl na Sión, teď hoří v nás oheň Tvůj.:/
R: /:Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, Jeho jméno, haleluja.:/
4. /:Vím, městem tím proudí milost Tvá, pro žíznivé dost vody má.:/
R: /:Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, Jeho jméno, haleluja.:/
5. /:Tam děti Tvé tančí radostí, o jménu Tvém zpívají.:/
R: /:Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, Jeho jméno, haleluja.:/
6. /:Kéž Boží lid slavně zvítězí, vlož ruku Svou na Sión.:/
R: /:Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, Jeho jméno, haleluja.:/
7. /:Bůh otvírá stále náruč Svou, On přichází na Sión.:/
R: /:Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, Jeho jméno, haleluja.:/
8. /:Bůh pro Svůj lid žehná celou zem, pokoj ať má Jeruzalém.:/
R: /:Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, Jeho jméno, haleluja.:/
70.
CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU, PROTOŽE JE DOBRÝ
1. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. (Jeho milosrdenství je věčné)
Chválu vzdejte Bohu bohů. (Jeho milosrdenství je věčné) Chválu vzdejte Pánu
pánů. (Jeho milosrdenství je věčné) Jedině On koná veliké divy. (Jeho
milosrdenství je věčné)
R: /:Jako vysoko je nad zemí nebe,:/ tak se nad námi Tvé milosrdenství klene.
2. Zemi na vodách překlenul oblohou. (Jeho milosrdenství je věčné) Učinil veliká
světla. (Jeho milosrdenství je věčné) Slunce, aby vládlo ve dne. (Jeho
milosrdenství je věčné) Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci. (Jeho milosrdenství je
věčné)
R: /:Jako vysoko je nad zemí nebe,:/ tak se nad námi Tvé milosrdenství klene.
3. Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás. (Jeho milosrdenství je věčné) A
vyrval nás našim protivníkům. (Jeho milosrdenství je věčné) Veškerému tvorstvu
dává pokrm. (Jeho milosrdenství je věčné) Chválu vzdejte Bohu nebes. (Jeho
milosrdenství je věčné)
R: /:Jako vysoko je nad zemí nebe,:/ tak se nad námi Tvé milosrdenství klene.
71.
JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM
1. Já malý přicházím koledovat, co umím o Kristu prozpěvovat, /:že se narodil, v
Betlémě v chlévě, chci zvěstovat.:/
2. Chudý je, nahý je, trpí zimu; kdybych měl, co bych chtěl, dal bych jemu, /:já
malý žáček, plínu i fáček i peřinu.:/
3. Dost málo darujte, groš anebo zlatý, budete po smrti za to vzati /:do nebe jistě,
pravím na místě, mezi svatý.:/
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194.
SAY HALELUJA
R: Say haleluja to the Lord, say haleluja to the Lord, say haleluja, say haleluja, say
haleluja to the Lord.
195.
SAY HALELUJA (SLOKOIDNÍ)
R: Say haleluja to the Lord, say haleluja to the Lord, say haleluja, say haleluja, say
haleluja to the Lord.
1. /:Ježíš za nás zemřel na kříži:/ /:Ježíš za nás zemřel:/ Ježíš za nás zemřel na
kříži.
R: Say…
2. /:Třetího dne Ježíš vstal z mrtvých.:/ /:Třetího dne Ježíš vstal,:/ třetího dne Ježíš
vstal z mrtvých.
R: Say…
196.
SHALOM MARIA
Shalom Maria, Pán buď vždycky s Tebou, shalom Maria, smiř nás mezi sebou,
shalom Maria, pokorou zářící, shalom Maria, u Boha prosící. Shalom, shalom
Maria, Maria, Matko nejdražší. Shalom, shalom Maria, Maria, Matko nejdražší.
197.
SHLÉDNI DNES, PROSÍME
1. Shlédni dnes, prosíme, Pane náš, na dary, které neseme Ti. Nemáme nic jen
to, co Ty nám dáš, to z lásky v oběť dáváme Ti.
2. Na chléb a víno, lásku a bolest, srdce i vůli, ať vše je Tvé. V naději sílu a v Tebe
víru, co dal jsi každému, ať vše je Tvé.
3. Modlitby moje, čas, který zbývá, úsměv i slzy, ať vše je Tvé. Vítězství nad zlem i
nad sebou samým, nad pýchou svou zpívám: ať vše je Tvé.
4. Shlédni dnes, prosíme, Pane náš, na dary, které neseme Ti. Nemáme nic jen
to, co Ty nám dáš, to z lásky v oběť dáváme Ti.
198.
SKRZE NĚJ
R: Skrze Něj, jenom s Ním, jenom v Něm je Bohu čest a chvála nejvyšší. Skrze
Něj, jenom s Ním, jenom v Něm je člověk Bohu nejbližší, je člověk Bohu nejbližší.
1. Měj rovný čelo bez vrásek a oči dokořán a srdce plný radosti, věř, to ti říká Pán;
a nebudeš se v bolesti už víc muset bát, tak obejmi Ho ještě víc a budeš pevně
stát.
R: Skrze Něj, jenom s Ním, jenom v Něm je Bohu čest a chvála nejvyšší…
2. Měj rovný čelo bez vrásek a oči dokořán a srdce plný radosti, věř, to ti říká Pán.
A nebudeš mít starosti, že je tu jen tvůj stan a jeden vedle druhého, nikdo tu není
sám.
R: Skrze Něj, jenom s Ním, jenom v Něm je Bohu čest a chvála nejvyšší…
3. Měj rovný čelo bez vrásek a oči dokořán a srdce plný radosti, věř, to ti říká Pán.
A nebudeš se strachovat, co zítra přijde snad, skrz Ježíše jsme lásce blíž, zlo
končí, má svůj pád.
R: Skrze Něj, jenom s Ním, jenom v Něm je Bohu čest a chvála nejvyšší…
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191.
RYBÁŘI LIDÍ
1. S Petrem a Ondřejem, Janem a Jakubem, chceš mít i z nás rybáře lidí. Sítě
nám podáváš, do světa posíláš, chceš, aby byl rybolov bohatý, bohatý.
R: Aleluja, aleluja, s tebou svět dobývat chcem, aleluja, aleluja, s tebou svět
dobývat chcem.
2. Chceš v našich srdcích žít a mezi námi být, na lidskou nenávist odpovídat
láskou. Na sebe spoléhat nemůže žádný z nás, proto nám Ducha dej a jím nás
provázej, provázej.
R: Aleluja, aleluja, s tebou svět dobývat chcem…
3. Díky za Slovo tvé, za svaté dary Tvé, jež v církvi podáváš všem zdarma s
láskou. Dík, že i v bolestech mužem tě nalézat, vstoupil si do každé, i tam se s
námi setkáváš.
R: Aleluja, aleluja, s tebou svět dobývat chcem…
4. Dík, že Tě každý den v svém bližním potkávám, že i ten nejmenší k tobě je
bránou. Díky, že chceš i mne nádhernou cestou vést, dík, Pane nejdražší, dík
tobě vzdávám, Pane můj.
R: Aleluja, aleluja, s tebou svět dobývat chcem…
192.
ŘEKA RADOSTI
To je ta řeka radosti, mmm, víry, lásky, svornosti, mmm, jenž navždy přinese mír
mezi nás.
1. Poušť mě svírá a duši trýzní mou, tváře skrývá zklamáním a samotou,
procházím temnotou.
2. Pán světlo dává, dává mi sílu vstát, říct všem kolem, na co čeká každý z nás:
„Už nemusíš se bát!“
R: To je ta řeka radosti, teď zaplavila také nás, Boží království v nás působí. To je
ta řeka radosti, víry, lásky, svornosti, jenž navždy přinese mír mezi nás.
3. Být chceme solí, která chuť neztrácí, žít svůj život se vším, co ho provází, s
radostí, s nesnází.
4. Mít chceme oheň, Krista a víru, s níž pomůžeme vybudovat lepší říš, tak pojď a
uvidíš.
R: To je ta řeka radosti, teď zaplavila také nás, Boží království v nás působí…
I. Smíří nás štěstí vodopád, míří do srdcí zas a zas. Ježíš v něm skrývá svou
krásu a zář, svou krásu a zář.
R: To je ta řeka radosti, teď zaplavila také nás, Boží království v nás působí…
193.
S NÁMI JE BŮH
/:Když Bůh je s námi (když Bůh je s námi), kdo je proti nám? (kdo je proti nám):/
Sňal pouta hříchu (sňal pouta hříchu), smrti zlomil zbraň (smrti zlomil zbraň).
Otevřel bránu (otevřel bránu), pozval nás dál (pozval nás dál). Sňal pouta hříchu
(sňal pouta hříchu), smrti zlomil zbraň (smrti zlomil zbraň). Otevřel bránu (otevřel
bránu), dokořán. /:S námi je Bůh, Immanuel. S námi je Bůh, Immanuel.:/
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72.
JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU
Já bych rád k Betlému, k Ježíšku malému. Mám doma křepeličku a pěknou
žežuličku, ty mu odvedu. Bude žežulička vyrážet Ježíška. u hlavičky jeho bude
sedávat, líbezně mu bude kukávat: Ku ku ku! Ku ku ku! Zdráv budiž Ježíšku!
73.
JAK DOBRÉ JE
/:Jak dobré je (jak dobré je) před Tebou být (před Tebou být), jak dobré je s Tebou
žít.:/ /:Přijď, přijď,Duchu svatý, vzýváme Tě, přijď k nám.:/
74.
JAK JSI KRÁSNÉ, NEVIŇÁTKO
1. Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy, nebožátko! Před Tebou padáme, dary
své skládáme.
2. Já Ti nesu dvě kožičky, by zahřály Tvé nožičky, já zas trochu mlíčka, by kvetla
Tvá líčka.
3. Já Ti nesu veselého beránka ze stáda svého. S ním se můžeš hráti, libě
žertovati.
4. A co my Ti nuzní dáme, darovati co nemáme. My Ti zadudáme, písně
zazpíváme.
5. Pastuškové mu dudají, zvuky dud se rozléhají. slavně dudy dují, všichni
prozpěvují.
75.
JAKÁPAK TO ZVĚST
1. /:Jakápak to zvěst nebeská přichází k nám zrovna dneska.:/ /:Přichází dnes
Spasitel k nám stává On se člověkem Sám.:/
2. /:Co za zprávu přeradostnou oznámit nám andělé jdou.:/ /:Do jesliček Svého
Syna, prozřetelnost položila.:/
3. /:Kdopak tomu porozumí, kdopak tohle chápat umí.:/ /:Ukáže nám, jak máme
žít, do království kudy kam jít.:/
4. /:Co jsou to za divné zprávy, ty nemůžou být z lidské hlavy.:/ /:Tak už dávno
Písmo praví, že přijde Ten, kdo nás uzdraví.:/ Nanana…
76.

JÁSOT ZNÍ – viz 4.ALFA OMEGA

77.
JDU S DŮVĚROU
1. Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou. Neselže láska Tvá, jdu s důvěrou. Ať se
třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou. Ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí.
2. Když cestu nevidím, jdu s důvěrou. Vedeš mne slovem Svým, jdu s důvěrou. I
když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou. Vím, že zase postavíš mne
pevně na své skále.
R: Každý den novou milost z Tvých dlaní smím si brát, jako strom v Tvém chrámu,
v pevných zdech Tvé věrné lásky úkryt mám!
R: Každý den novou milost z Tvých dlaní smím si brát…
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78.
JE DOKONÁNO
Je dokonáno, Ježíš je vítěz! Satan je poražen, Ježíš zlomil smrti moc. Ježíš je
Pán, ó haleluja, Ježíš je Král, kraluje na věky. Ježíš je Pán, Ježíš je Pán, Ježíš je
Pán, Ježíš je Pán, Ježíš je Pán, Ježíš je Pán v našem národě. Haleluja, haleluja,
haleluja, haleluja, haleluja, haleluja, sláva Ježíši.
79..
JE KRÁSNÉ BÝT BOŽÍM DÍTĚTEM
1. 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.
2. Je krásné Ježíšem dát se vést a s Ním jen stoupat k nebi blíž. Je krásné znát
matku Marii a u ní před zlem hledat skrýš.
R: A tak každý nový den…
80.
JE STÁLE PŘÍTOMNÁ
Je stále přítomná Tvoje sláva, radostně zpíváme o Tvém díle. Písnička ať zvoní v
každé chvíle, já Tě chválím, Pane můj, jak jenom umím.
81.
JEN TY, PANE MŮJ
R: /:Jen Ty, Pane můj, jen Tys můj štít, má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš.:/
1. /:Mnoho je těch, kteří kolem volají: “V Bohu žádnou pomoc nenajdeš.“:/
R: /:Jen Ty, Pane můj, jen Tys můj štít, má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš.:/
2. /:Volal jsem k Pánu svému v úzkosti a On prosbu moji vyslyšel.:/
R: /:Jen Ty, Pane můj, jen Tys můj štít, má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš.:/
3. /:Ty mi dáváš spánek, novou sílu, v novém dni mne znovu podpíráš.:/
R: /:Jen Ty, Pane můj, jen Tys můj štít, má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš.:/
4. /:Nebudu se bát ani tisíců těch, kdo mne pronásledují.:/
R: /:Jen Ty, Pane můj, jen Tys můj štít, má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš.:/
82.
JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE
Jesus Christ, You are my life, aleluja, alleluia. Jesus Christ, You are my life, You
are my life, alleluia.
83.
JESUS REMEMBER ME
Jesus remember me, when you come into your Kingdom.
84.
JEŽÍŠ JE MÁ SKÁLA
1. Ježíš je má skála (Ježíš je má skála), On je moje spasení (On je moje spasení),
v Něho doufám (v Něho doufám), On je štítem mým (On je štítem mým).
/:Haleluja, On je štítem mým!:/
2. Ježíš je mým Pánem (Ježíš je mým Pánem), nikdy mne neopustí (nikdy mne
neopustí), On je věrný (On je věrný), důvěru mou má (důvěru mou má).
/:Haleluja, důvěru mou má!:/
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3. Jenom v Boží půdě zrno zraje, světlo má i vzduch, úroda pak z něho veliká je,
raduje se Bůh. I když mnohé strasti sužují mě, v Bohu jsem si jist, že přinese
jednou i mé símě stonásobný zisk.
R: Chci, Pane, růst, chci vydat klasy…
189.
ROZTÁHNI KŘÍDLA A LEŤ
/:Roztáhni křídla a leť, naplno roztáhni křídla a leť!:/
Rec1. Jó, to se řekne roztáhni křídla a leť, když jeden má moc práce, druhý málo
času, třetí rodinné důvody, čtvrtý subjektivní potíže, pátého píchá pod lopatkou,
šestý vyletěl od zkoušky, pan docent mu přistřihnul křidýlka a sedmý má už všeho
dost, ale pro všechny stejně však platí slovo : Naplno roztáhni křídla a leť.
R: Pán zve tě výš a výš, zve tě výš a výš, zve tě výš a výš, s Ním závrať necítíš,
závrať necítíš, závrať necítíš.
Rec2. Když ono vysezený hnízdečko je vysezený hnízdečko. Je v něm pohodlí a
bezpečí a zázemí a závětří. A tatínek a maminka no zkrátka celá rodinka.
Bedýnka s obrázky, v ledničce klobásky. A v ložnici vyhřátá postýlka áááááách.
Ale navzdory tomu však slyšíš, naplno roztáhni křídla a leť.
R: Pán zve tě výš a výš, zve tě výš a výš, zve tě výš a výš…
Rec3. Seber svoji odvahu a svůj strach, svoji povahu své ach. Zvedni křídlo pravý,
zvedni křídlo levý. Pěkně se uvolni, zhluboka se nadechni. Máš-li závrať zavři oči,
nohy švihnou, hop a skočíš do božího prostoru. A pak jen máváš, máváš, máváš,
máváš, máváš, máváš.
/:Roztáhni křídla a leť, naplno roztáhni křídla a leť!:/
Roztáhni křídla a leť!
190.
ROZŽÍHÁ
R: Rozžíhá Maria svíce v nás, temnotou s Marií projdem snáz, rozžíhá Maria svíce
v nás, temnotou s Marií projdem snáz.
1. Jí patří dík, že mrtvým lánům dal život Boží Syn,že světlo vešlo do míst, kde
dlouho ležel stín.
R: Rozžíhá Maria svíce v nás..
2. Jí patří dík, že země k nebi se znovu přiklání, že padla vláda nocí a přišlo
svítání.
R: Rozžíhá Maria svíce v nás…
3. Jí patří dík, že zvláštní cestou si vede národ náš, kéž rozezní se Ave, až přijde
Mesiáš.
R: Rozžíhá Maria svíce v nás…
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185.
RÁJEM
R: Rájem jednou chtěl bych jít, chci se smát a být, tam, kde je můj Pán. Rájem
zpěv až bude znít, smím tolik lásky vzít, kolik mám jí sám.
1. Střípky Božího království, které na svět seslal Pán, sbírat chci srdcem svým
vychladlým. Rájem až přijde čas, abych mohl snést tu krásu a ten žár, jímž je Bůh.
R: Rájem jednou chtěl bych jít…
2. Abych se učil žít, proto Pán mi život dal, abych uměl mít rád, jak si přál. Když
nebudu lásku mít, nedokážu žít, snést krásu a ten žár, jímž je Bůh.
R: Rájem jednou chtěl bych jít…
186.
RADOST NESEME VÁM
R: Radost neseme vám, nad námi píseň zní, pojďte s ní. Má se stát zázrak století.
Radost neseme vám, kam přijdem, taje sníh poslední. Vezem smích z dálky od
dětí.
1. Za mořem u jeslí blonďatá hvězda hlásí, že ten chlév čistý je jak chrám. A to
dítě, co spí, do snů pastýřů vchází, nese lásku a mír i nám, i vám.
R: Radost neseme vám, nad námi píseň zní, pojďte s ní…
2. Krajem zní jásání, končí pláč, končí bída. Křesťan dál, každý pospíchá. Zítřejší
svítání blonďatá hvězda hlídá. Cesta směr dostává i cíl už má.
R: Radost neseme vám, nad námi píseň zní, pojďte s ní…
3. A tak spí, ještě spí, láska v nás ještě dřímá, každý den větší sílu má. Pojďme žít
vedle ní, ať je čistá a bílá, jako sníh betlémský, aleluja, aleluja, aleluja.
187.
ROZDÁVEJME LÁSKU SVOU
R: Rozdávejme lásku svou, ať pozná svět, kdo žije v nás. Láska vítězí nad zlou
pýchou, láska boří k lidem hráz.
1. Láska přišla k nám v těch chudých jeslích, jako dítě, v lidském těle Bůh. Lásce
učil Sám, odpouštěl hřích, spustil sítě, to přál si Otec Bůh.
R: Rozdávejme lásku svou…
2. Z lásky k nám se dal přibít na kříž, zemřel v mukách lidmi souzen Bůh. Třetí
den však vstal, dal poznat Svou říš, dal Ti Ducha, to přál si Otec Bůh.
R: Rozdávejme lásku svou…
R: Rozdávejme lásku svou, ať pozná svět, kdo žije v nás. Láska vítězí nad zlou
pýchou, láska boří k lidem hráz.
188.
ROZSÉVAČ
1. Poručil Bůh kdysi pustým pláním, aby rodily, po zemi nás rozsel ze Svých dlaní
jako obilí. Jako rozsévač nás rozsel všude na kulatou zem, ví o všem, co bylo, je a
bude, čeká na sklizeň.
R: Chci, Pane, růst, chci vydat klasy, slovo Tvých úst je slovem spásy, chci, Pane,
růst a dobře vím, slovo Tvých úst je sluncem mým.
2. Jedno zrno padlo na kraj cesty, nevzklíčilo však, nevydalo žádné ratolesti,
sezobl je pták. Jiné padlo na skálu, kde trny zadusily je, beze světla klíček
nepatrný dlouho nežije.
R: Chci, Pane, růst, chci vydat klasy…
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85.
JEŽÍŠ JE PÁN PÁNŮ
/:Ježíš je Pán pánů a Král králů, aleluja.:/ /:Ježíš - Kníže míru, sláva, aleluja!:/
86.
JEŽÍŠ, JEŽÍŠ JE PÁN
/:Ježíš, Ježíš je Pán, jediná, jediná cesta k životu, k pravdě, k vítězství, jediná
naděje.:/ Kéž na mě sestoupí Tvé milosrdenství. Kéž na mě sestoupí i Tvá spása.
Nikdy nezbavuj má ústa pravdy, já dál teď poběžím jen cestou Tvou.
87.
JEŽÍŠ, NEJKRÁSNĚJŠÍ
1. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, Ježíš slyší hlas můj každý den, ó Ježíš mě v
mém pádu pozvedá, ó Ježíš krásné jméno má.
2. Ježíš, chválu vzdává srdce mé, Ježíš stále stejný včera dnes, ó Ježíš zemřel
též za hříchy mé, ó Ježíš nejkrásnější z jmen.
3. Ježíš, přijde brzy jako Král,Ježíš přines lásku na zem k nám, ó Ježíš, Jemu
chválu zazpívám, ó Ježíš krásné jméno má.
88.
JEŽÍŠI, MŮJ PANE, TY JSI KRÁLŮ KRÁL
/:Ježíši, můj Pane, Ty jsi králů Král, Tys za mě život svůj dal.:/ /:Velebíme, Tvoje
svaté jméno, Ty jsi Bůh náš a Pán.:/
89.
JEŽÍŠI, TY JSI CHLÉB ŽIVÝ
/:Ježíši, Ty jsi chléb živý, který sestoupil na tuto zem, za pokrm hladových duší
Tělo Tvé dává se všem.:/ Spatří slávu Tvou, kdo Tvé Tělo jí, Pane, posiluj mou
duši ke spasení.
90.
JEŽÍŠI, TY JSI MŮJ PÁN
Ježíši, Ty jsi můj Pán, Ježíši, Ty jsi můj Král. Dávám Ti celé srdce své, dávám Ti
celý život svůj. Vládni mi, Ježíši, vládni mi, stvoř mi nové srdce, Ty jsi Pán. Ježíši,
vládni mi, Ježíši, vládni mi, můj život patří teď už jen Tobě.
91.
JEŽÍŠI, UKŘIŽOVANÝ
Ježíši, ukřižovaný, lituji, hříchů lituji. Ježíši ukřižovaný. Kyrie eleison.
92.
JSEM VŠECHNO, CO NEMÁŠ
R: Jsem všechno, co nemáš, jsem všechno, co hledáš, /:řekni to lidem všem.:/
Řekni, že v srdci tvém byla tma, černá noc, uprostřed noci té vyšla hvězda na
pomoc.
1. Neměl jsem sílu se s životem rvát, na půli cesty vždy zůstal jsem stát, zvedal
jsem zoufale svůj těžký kříž, náhle jsem uslyšel jméno Ježíš.
R: Jsem všechno, co nemáš…
2. Nikdy jsem nevěděl, co je to hřích, poznal jsem v světě jen slzy a smích, až
když jsem, Pane můj, našel Tebe, viděl jsem jasně, jak hřích můj zebe.
R: Jsem všechno, co nemáš…
3. Vezmi svůj kříž a pojď po cestě Mé, dej mi své trápení, my dojdeme, tohle mi
Ježíš řek a já jsem šel, dneska už dobře vím, že pravdu měl.
R: Jsem všechno, co nemáš…
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93.
JSME DĚTI TVÉ
Jsme děti Tvé, jsme děti království, ve jménu Ježíš máme vítězství. Před Boží
svatostí ďábel pryč utíká, ve světle Tvém je krásné žít. Haleluja, haleluja.

180.
PŘINÁŠÍME CHLÉB
Přinášíme chléb, přinášíme víno, přinášíme svoje trápení, přinášíme i svůj hřích.
/:A Ty nás, Bože, přijímáš, přijímáš, každého a bezvýhradně přijímáš.:/

94.
JSME TVŮJ LID
/:Jsme Tvůj lid, jsme Tvá nevěsta, tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat.:/ /:Ať
láska Tvá vždy mezi námi přebývá a pokoj Svůj znovu vylej mezi nás!:/

181.
PŘIŠLI JSME TĚ VZÝVAT
1. Do tmy na svět, přišlo k nám světlo světa, otevř' mi zrak, ať vidím, krásu lásky,
která srdcem Ti zpívá, sláva a moc Ti patří.
R: /:Přišli jsme Tě vzývat, přišli jsme se sklánět, přišli jsme Ti vyznat, jsi náš Bůh.
Jsi dokonalá láska, dokonale svatý, dokonale nádherný jsi k nám.:/
2. Král jsi všech dní a též nejvyšší vládce, slavnější nad nebesa. Ponížil ses, přišel
na zem, co stvořil‘s, slávy ses vzdal z lásky k nám.
R: Přišli jsme Tě vzývat, přišli jsme se sklánět, přišli jsme Ti vyznat, jsi náš Bůh…
I. /:Já nemám dost, slov popsat všem, cenu kterou Tě můj hřích stál.:/
R: Přišli jsme Tě vzývat, přišli jsme se sklánět, přišli jsme Ti vyznat, jsi náš Bůh…

95.
JUBILATE DEO (RADUJTE SE V PÁNU )
Jubilate Deo, jubilate Deo, aleluja!
96.
JUFE 2007
R: Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu, s hledáním se lopotím,
snad na cestu zlou neuhnu.
1. Pán má možnosti i tam, kde dávno žádné nevidíš! Jeho pomoc uvítám, pojď se
mnou, pramen uvidíš!
R: Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu…
2. Pravou studnu pak spatříš a milost Boží obdržíš; točit rumpálem musíš a tak
svou žízeň uhasíš!
R: Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu…
Í
97.
K PÁNU RUCE POZVEDÁM
/:K Pánu ruce pozvedám, On je hoden našich chval. S Ním vždy zvítězím nad
nepřáteli, k Pánu ruce pozvedám.:/ /:Můj Bůh žije, On je můj pevný hrad, skála
má, proto vzývám Jeho jméno.:/
98.

K PŘIJÍMÁNÍ – viz 272.ZŮSTAŇ MI BLÍZKO

99.
KAŽDÝ DEN
Každý den Pán mi sílu dává, písní mou je můj Pán. On se stal mým spasením,
když kráčím s Ním nemusím se bát, když kráčím s Ním, nemusím se bát.
100.
KDE SE KŘESŤANÉ
1. /:Kde se křesťané spolu scházejí ve jménu Tvém, v lásce jednotní, právě tam jsi
zaslíbil, že budeš přítomný. Dnes víme, náš Bůh je na tomto místě přítomný.:/
R: /:Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní, svému Bohu
zpívejme a hrajme píseň spasených.:/
2. /:Kde se křesťané spolu scházejí ve jménu Tvém, v lásce jednotní, právě tam jsi
zaslíbil, že budeš přítomný. Dnes víme, náš Bůh je na tomto místě přítomný.:/
R: /:Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní, svému Bohu
zpívejme a hrajme píseň spasených.:/

182.
PŘIZNEJ PÁNU JEHO MOC A ČEST
1. Přiznej Pánu Jeho moc a čest, vyznej Ho ústy a chval Ho srdcem svým.
R: Náš Bůh je slitovný a spravedlivý, přímý a laskavý je Pán.
2. Vždyť Bůh dává dary své a moc všem toužícím, (a) těm, kdo poprosí.
R: Náš Bůh je slitovný a spravedlivý, přímý a laskavý je Pán.
183.
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
1. Půjdem spolu do Betléma, duj-daj, duj-daj, duj-daj, dá!
R: Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolébati, Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolébat !
2. Začni Kubo, na ty dudy: duj-daj, duj-daj, duj-daj, dá!
R: Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolébati, Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolébat !
3. A ty, Janku, na píšťalku: duj-daj, duj-daj, duj-daj, dá!
R: Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolébati, Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolébat !
4. A ty, Mikši, na housličky: duj-daj, duj-daj,duj-daj, dá!
R: Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolébati, Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolébat !
5. A ty, Vávro, na tu basu: duj-daj, duj-daj, duj-daj, dá!
R: Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolébati, Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolébat !
184.
RADOST NESEME VÁM
R: Radost neseme vám, nad námi píseň zní, pojďte s ní. Má se stát zázrak století.
Radost neseme vám, kam přijdem, taje sníh poslední. Vezem smích z dálky od
dětí.
1. Za mořem u jeslí blonďatá hvězda hlásí, že ten chlév čistý je jak chrám. A to
dítě, co spí, do snů pastýřů vchází, nese lásku a mír i vám, i vám.
R: Radost neseme vám, nad námi píseň zní, pojďte s ní…
2. Krajem zní jásání, končí pláč, končí bída. křesťan dál, každý pospíchá. Zítřejší
svítání blonďatá hvězda hlídá. Cesta směr dostává i cíl už má.
R: Radost neseme vám, nad námi píseň zní, pojďte s ní…
3. A tak spí, ještě spí, láska v nás ještě dřímá, každý den větší sílu má. Pojďme žít
vedle ní, ať je čistá a bílá, jako sníh betlémský, aleluja, aleluja, aleluja.
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173.
PŘICHÁZÍ ZA NÁMI PÁN
R: Přichází za námi Pán, Svou náruč otvírá nám, a kdo v Pánově náručí zatouží
žít, kdo přebývá v Ní, ten se má.
1. Světem chci jít jenom s Ním, štěstím i utrpením, Jeho milost je silná a
nespoutaná, kde sílu načerpat, vím.
R: Přichází za námi Pán…
2. Trápení, starosti mám, často se zdá, že jsem sám, Jeho láska je velká a
nekonečná, Pánu se do rukou dám.
R: Přichází za námi Pán…
174.
PŘIJĎ DUCHU SVATÝ K NÁM
/:Přijď Duchu svatý k nám, přijď se svým dotykem, svou náruč otvírám před Tvým
vlídným pokojem.:/ /:Přijď do všech mých zmatků, přijď do všech mých obav, přijď
do všech mých nejistot, přijď do všech mých neklidů.:/ Přijď!
175.
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176.
PŘIJĎ, PANE, DO NAŠICH SRDCÍ
Přijď, ó Pane, přijď do našich srdcí, přijď, ó Pane, přijď mezi nás. Přijď, ó Pane,
přijď do našich srdcí a rozsviť světlo Svojí lásky v nás.
177.
PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ, MY TĚ ZVEME
Přijď, Duchu svatý, my Tě zveme, přijď, Duchu svatý, my Tě zveme, přijď, Duchu
svatý, my Tě zveme, tak přijď, Duchu svatý, my Tě zveme, my Tě zveme, my Tě
zveme, přijď k nám. Přijď dary dát, zbuduj církev Svou. Přijď s pravdou Svou, ať je
slaven Pán. Buď průvodcem, ukaž směr, pojď s námi dál. Přijď dary dát, zbuduj
církev Svou. Přijď s pravdou Svou, ať je slaven Pán. Buď průvodcem, ukaž směr,
pojď s námi dál.
178.
PŘIJĎ, PŘIJĎ DUCHU BOŽÍ
Přijď, přijď duchu Boží, přijď, vždyť Ti teď nabízím srdce své. Přijď a dej napít
vody duši mé, přijď Ty, vánku Boží.
179.
PŘIJMI, PANE
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Díky že jsi přijal úkol svůj, že‘s šel plnit vůli Otce svého, z lidí že Tvůj čin sejmul
tíhu vin, každý člověk je teď Boží syn.
R: Ty jsi, Pane, Sám pravý vinný kmen…
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101.
KDYBY BŮH BYL JEDEN Z NÁS
1. Kdyby jméno měl Bůh, jak by se jmenoval a co bys Mu řek, kdybys Ho mohl
potkat tváří v tvář, když by ses mohl zeptat pouze jednou… Jé, jé, pouze jednou,
jé jé, pouze jednou, jé, jé, jé, jé, jé.
R1: Co když Bůh byl jeden z nás? Jaký já a každý z nás? Co když s námi strávil
čas lidmi nepochopený…
2. Kdyby Bůh měl tvář, jak by moh‘ vypadat a chtěl bys Ho znát? Když by to
znamenalo vzít jako fakt, že Bible pravdu má, že Ježíš je Pán, co za mě zemřel…
Jé, jé, za mě zemřel, jé, jé za mě zemřel, jé, jé, jé, jé, jé.
R2: Bůh byl vážně jeden z nás, měl Své jméno i Svou tvář, Jeho příchod odvál
čas, jsou to dvě tisíciletí, když se tu Ježíš narodil, žil jako my a měl svůj cíl, Svůj
život za nás položil.
I. Jé, jé, pouze jednou, jé, jé, za mě zemřel, jé, jé, jé, jé, jé.
R2: Bůh byl vážně jeden z nás, měl Své jméno i Svou tvář, Jeho příchod odvál
čas, jsou to dvě tisíciletí Když se tu Ježíš narodil, žil jako my a měl svůj cíl, Svůj
život za nás položil. Jsou to dvě tisíciletí Když se tu Ježíš narodil, žil jako my a měl
Svůj cíl, Svůj život za nás položil.
102.
KDYBY NÁS BŮH NEMĚL RÁD
R: Kdyby nás Bůh neměl rád, nestvořil by zemi krásnou. Kdyby nás Bůh neměl
rád, nezjevil by nám Svůj řád.
1. Svůj řád zrození, kdy nám se zrodil v chlévě, svůj řád zrození, kdy ráj nám
v srdci zní.
R: Kdyby nás Bůh neměl rád, nestvořil by zemi krásnou…
2. Svůj řád v onen den, kdy kázal radost bídným, svůj řád v onen den, kdy lásku
nesl všem.
R: Kdyby nás Bůh neměl rád, nestvořil by zemi krásnou…
3. Svůj řád v onu noc, kdy sám se potil krví, svůj řád v onu noc, kdy sám lkal o
pomoc.
R: Kdyby nás Bůh neměl rád, nestvořil by zemi krásnou…
4. Svůj řád páteční, kdy z kříže rozepjal náruč, svůj řád páteční nad bídnou
lidských dní.
R: Kdyby nás Bůh neměl rád, nestvořil by zemi krásnou…
5. Svůj řád sváteční, kdy z brány hrobu povstal, svůj řád sváteční velkého
Vzkříšení.
R: Kdyby nás Bůh neměl rád, nestvořil by zemi krásnou…
103.
KRÁL
1. Spí v jesličkách, tiše spí malý Král, na svých tvářičkách růžovou rozjásal .
R: Že přinese nám z Božích dlaní vodu co konečně dá se pít, odpověď dá na
zeptání a dovolí všem zvonům znít.
2. Dál, kde je stáj, tiše Král malý spí, sen zdá se nám o velkým svítání.
R: Že přinese nám z Božích dlaní…
3. Tmou při svíčkách tiše zní dětský pláč, ve svých slzičkách znamení ukrývá.
R: Že přinese nám z Božích dlaní…
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104.
KRÁLI, MILOST NÁM DEJ
Králi, milost nám dej, přijď, a uzdrav naši zem, očisť ji Svým Duchem, uzdrav
dotykem, klaníme se, vzýváme jméno Tvé, ó Pane, přijď s láskou Svou sem k
nám.
105.
LÁSKA KRISTOVA
Láska Kristova je tak nádherná. Láska Kristova je tak nádherná. Láska Kristova je
tak nádherná, láska nádherná. Vysoká že ji nepřejdeš, hluboká že jí neprojdeš,
široká že jí neunikneš, láska nádherná!
106.
LÁSKY HRAD
1. Pán s velkou námahou staví lásky hrad. Pomáhá mu jenom ten, kdo chce ho
milovat. V podhradí začíná se cesta trnitá, ke hadu nedojde, kdo lásku odmítá.
R: On dává růst, On má tě rád, On vítězí, On staví velký lásky hrad.
2 .Běž, brácho, neváhej, i ty máš úkol svůj: Stavěj tam, kde chce náš Pán, běž,
Krista následuj. I v temné noci svítí světlo měsíční, podívej, jak věž hradní tu do
výšky ční.
R: On dává růst, On má tě rád, On vítězí, On staví velký lásky hrad.
107.
LAUDATE OMNES GENTES
/:Laudate omnes gentes, laudate Dominum.:/
(Zpívejte národové, zpívejte Pánu! Zpívejte národové, svou chválu Pánu.)
108.
LAUDATO SII
R: Laudato sii, o mi Signore, Laudato sii, o mi Signore, Laudato sii, o mi Signore,
Laudato sii, o mi Signore!
1. Dík za všechno, co stvořil's, Pane, dík za teplo, když slunce plane, dík za
hvězdy a vánek svěží, dík za vodu, za hudbu z věží.
R: Laudato sii, o mi Signore…
2. Dík za vesmír, planetu Zemi, dík za chvíle, kdy dobře je mi, za přírodu, když
všechno vzkvétá, moře, hory, za krásu světa.
R: Laudato sii, o mi Signore…
3. Za to všechno dík Ti vzdáme, spolu s bratry žalmy zpíváme, ať každý z nás z
blízka i z dáli, celým srdcem, Tě, Pane, chválí.
R: Laudato sii, o mi Signore…
109.
LIDÉ VŠECH NÁRODŮ TLESKEJTE V DLANĚ
/:Lidé všech národů tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně!:/ /:Hospodin
nejvyšší vzbuzuje bázeň, On je Král velký nad celou zemí.:/
110.
MÁ SÍLO (Ž 59)
Má sílo, k Tobě vzhlížím, má sílo Tobě zpívám, neboť Ty, Bože, jsi útočiště mé.
Pane můj, Lásko má, Ty, Bože, jsi útočiště mé.

ZPĚVNÍK SPOLEČENSTVÍ POZOŘICE 2008
-2. víno Ti přinášíme.
-3. dary Ti přinášíme.
169.
PRÁVĚ TEĎ
1. Právě teď je chválit Pána čas. Být svatyní Jeho svatého Ducha. Svou důvěru
slož u Něj a chválu Bohu vzdej, sláva Páně toto místo naplní.
R: Pána chval, (Pána chval,) Pána chval (Pána chval)!
2. On přebývá ve chválách Svého lidu, má rád, když Jeho jméno vzýváme. Svou
důvěru slož u Něj a začni chválit Jej, sláva Páně toto místo naplní.
R: Pána chval, (Pána chval,) Pána chval (Pána chval,) tak Pána svého chval!
170.
PROČ JEN MLČÍŠ, PANE?!
R: Proč jen mlčíš, Pane, když zloba lidská život maří? Proč se nezastane pravdy
tvá moc?
1. Když tě jako lotra zatýkali, moh's je o Své síle přesvědčit, Petra v dlani meč teď
přímo pálí, a přec jsi mu zakázal se bít.
R: Proč jen mlčíš, Pane, když zloba lidská život maří?...
2. Zakusil jsi, Pane, strašná muka, když ti důtky záda rozbily, zakusil‘s, co umí
lidská ruka, když člověka pravda rozčílí.
R: Proč jen mlčíš, Pane, když zloba lidská život maří?...
3. Poznal‘s, Pane co je přízeň davu, v této chvíli žádá život Tvůj, když Ti včera
provolával slávu, po změnu dnes křičí „ukřižuj“.
R: Proč jen mlčíš, Pane, když zloba lidská život maří?...
4. Dnes jako dřív nad světem kříž stojí, na tom kříži umírat Tě zřím, a odpověď na
otázku svoji, z Tvé zsinalé tváře vyčíst smím.
R: Proč jen mlčíš, Pane, když zloba lidská život maří?...
5. Vidím, že kříž neznamená krach Tvůj, otevírá bránu vzkříšení, v Tobě najdu sílu
unést kříž svůj, kříž je pevné víry znamení.
R: Proč jen mlčíš, Pane, když zloba lidská život maří?...
171.
PROSBA K DUCHU SVATÉMU (PŘIJĎ JIŽ)
1. Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli, Duchu smíření. Přijď již a proměn svět náš celý v
nové stvoření.
R: 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.
R: Duchu svatý, nás Svou mocí v lásce obnovuj…
3. Probuď svědomí otupené, sbližuj národy, zavěj a přiveď zotročené v říši
svobody.
R: Duchu svatý, nás Svou mocí v lásce obnovuj…
172.
PŘICHÁZÍ NÁŠ PÁN
Přichází náš Pán, přichází náš Král, přichází mezi nás Ježíš. Mistr náš, přítel náš,
přichází mezi nás Ježíš.
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163.
POJĎ KE MNĚ BLÍŽ
1. /:Pojď ke mně blíž a poslouchej, nesu ti radostné poselství.:/ /:Bůh si vzpomněl
na své slovo, splnil dávná proroctví.:/
2. /:Ten, který byl, Ten, který je, Ten, který bude až na věky:/ /:poslal světu
Mesiáše, jak zněl příslib odvěký.:/
3. /:On přišel sem na naši zem kázat o lásce a pokání:/ /:Svou krev prolil za nás
všechny, zve nás k následování.:/
4. /:Já za ním jdu, pojď také ty, půjdou nás zástupy, já to vím,:/ /:cestou úzkou,
která vede do Kristova království.:/
164.
POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI (Mt 11,28-29)
1. Pojďte ke Mně všichni ááá, kdo jste obtíženi ááá, pojďte ke Mně všichni ááá,
kteří pracujete!
R: /:Já Vám, praví Pán, já Vám odpočinek dám.:/
2. Vemte svoje břímě ááá, učte se ode Mě ááá, vemte svoje břímě ááá, učte se
ode Mě!
R: /:Já Vám, praví Pán, já Vám odpočinek dám.:/
165.
POKÁNÍ ČIŇTE
1. /:Pokání čiňte, blízko je království,:/ /:blízko je království Boží.:/
2. /:Kdo věří v Boha, obdržel život věčný,:/ /:Ježíš je život věčný:/
3. /:Poznáte pravdu – pravda vás osvobodí,:/ /:Ježíš vás osvobodí:/
4. /:Poznáte lásku – láska vás promění,:/ /:Ježíš vás láskou promění.:/
5. /:Přijmete Ducha – budete svědkové,:/ /:budete svědkové Boží.:/
6. /:Vejdete v slávu města Jeruzalém,:/ /:vejdete v Jeruzalém.:/
7. /:Budete chválit po celou věčnost Boha,:/ /:zpívati haleluja.:/

ZPĚVNÍK SPOLEČENSTVÍ POZOŘICE 2008
111.
MARIA (MÁŠ V DUŠÍ PÍSEŇ)
1. Máš v duší píseň andělských zvonů, náš v duši bolest těch nejkrásnějších tónů.
Máš v sobě sílu, po které se touží, máš v sobě naději pro ty, co se souží.
R: Maria, s Tebou, Maria, království lásky se otvírá, Maria, s Tebou, Maria
království lásky se otvírá.
2. Máš v duši příslib nebeského štěstí, máš v sobě naplnění spasitelných zvěstí,
máš v sobě lásku, pro ty, kdo Tě hledají, máš v sobě lásku, pro ty, kdo Tě volají.
R: Maria…
3. Požehnej mé kroky, požehnej má ústa, žehnej každé písni, ve struhách mých
zůstaň, kytice veršů nejkrásnějších květů, patří tobě, Maria, Božímu světu.
R: Maria…
112.
MARIA (VÁNOČNÍ)
1. 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, Maria, Maria.:/
2. Josef stojí zas u dveří, má 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 jen pár vět.
R: /:Maria, Maria, 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 vždy vedou, do střech tiše sednul
chlad. Dej mi ruku jsem tu s tebou, dnes jen láska smí nás hřát.
R: /:Maria, Maria, Maria, Maria.:/
113.

166.
POKOJ VÁM
Pokoj vám, žehnáme vám pokojem v Ježíši, pokoj vám, žehnáme vám pokojem
skrze Kristův kříž, pokoj vám!
167.
POŽEHNANÝ
1. Požehnaným, požehnaný, požehnaný, víc Tě toužím znát. Požehnaný,
požehnaný, požehnaný, Tebe uctívám.
2. Milosrdný
3. Trpělivý
4. Shovívavý
5. Lásky plný
6. Stále věrný
7. Dokonalý
168.
POŽEHNANÝ JSI, BOŽE
Požehnaný jsi, Bože, na věky, z Tvé ruky všechno máme. Požehnaný jsi, Bože
veliký,
-1. chléb Ti zde přinášíme.
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114.
MÉ DLANĚ ZVEDNUTÉ (Ž 141,2)
Mé dlaně zvednuté přijmi teď, Bože můj, tak jako večerní obětní dar. Modlitba má
ať k Tobě stoupá, tak jako vůně kadidlová.
115.
MĚL BYCH MÍT BÍLOU HŮL
R1: /:Měl bych mít bílou hůl a na oči dát pásku, protože nevidím, jak vroucně má
Bůh rád.:/
1. Tu krásu květů, bohatství života, i hloubku vesmíru, i slunce žár, miridády světů,
to všechno z lásky jen učinil Pán.
R1: /:Měl bych mít bílou hůl a na oči dát pásku, protože nevidím, jak vroucně má
Bůh rád.:/
2. A ještě mnohem víc lásky měl k nám, když nám to nejdražší zatoužil dát, chtěl
z nás mít děti své, tak poslal Syna nám, jak nás má rád!
R2: /:Nechci mít bílou hůl a na očích mít pásku, já toužím prohlédnout, jak vroucně
má Bůh rád.:/
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116.
MNOHEM DŘÍV NEŽ JÁ TEBE, PANE
/:Mnohem dřív než já Tebe, Pane, mnohem víc než já Tebe, Pane, mnohem dřív a
mnohem víc hledal´s mne.:/ /:Dík, Tobě dík, Pane můj, Pane můj.:/
117.
MOJŽÍŠ
1. Řek jednou Mojžíš lidu svému: Přišel čas, dnes v noci tiše vytratí se každý
z nás zem. Mává, mává nám všem svobodná zem.
R: /:Kdo se bojí vodou jít, ten podle tónů faraónů musí žit! Mává, mává nám všem
svobodná zem.:/
2. Až první krůček bude jednou za námi, tak nikdo nesmí zaváhat, dát na fámy.
Mává, mává nám všem svobodná zem.
3. Pak tenhle vandr všem potomkům ukáže, ze šanci má jen ten, kdo má dost
kuráže. Mává, mává nám všem svobodná zem.
R: Kdo se bojí vodou jít, ten podle tónů faraónů musí žit! Mává, mává…
4. Ten starý příběh z bible vám tu vykládám, ať každý ví, že rozhodnout se musí
sám. Mává, mává nám všem svobodná zem.
R: Kdo se bojí vodou jít, ten podle tónů faraónů musí žit! Mává, mává…
118.
MOU DOBROU ZPRÁVU HLÁSEJ
R: Mou dobrou zprávu hlásej, vrátil se den, kdy píseň zní, mou dobrou zprávu
hlásej, vítej čas vánoční.
1. Pojď úvozem i strání, teď vím už, kam se dát. Dál hvězdná zář nás chrání a v
dálce slyším hrát: Aleluja!
R: Mou dobrou zprávu hlásej…
2. Dál půjdem cestou známou, jít s námi každý smí, k té stáji kryté slámou, kde
dítě malé spí. Aleluja!
R: Mou dobrou zprávu hlásej…
119.
MŮJ BŮH DÁVÁ MI LÁSKU
/:Můj Bůh-dává mi lásku, dává mi naději, že mohu zas žít.:/ /:Můj Bůh-dává mi
lásku, dává mi naději, že mohu zas žít.:/
120.
MŮJ BŮH JE MŮJ ŠTÍT
/:Můj Bůh je můj štít, je mou písní, já vím, On mi odpoví a mocí Svého jména
vysvobodí.:/ Chci žít ve stínu křídel Tvých, spěchám do stínu křídel Tvých, smím
žít ve stínu křídel Tvých. Teď smím jít v pokoji dál, vím, že jsi mi blízko, aleluja.
121.
MŮJ KRÁLI, MÁ SPÁSO
Můj králi, má Spáso, nikdo není jako Ty, za činy Tvé, z lásky mocné, životem chci
chválu vzdát. Můj králi, má Spáso, bezpečný přístav jsi můj, ať vším co jsem, a
vším co mám, nepřestanu chválit Tě. Tobě ať jásání z úst našich zní, sláva i moc
Tobě jen náleží. Vrcholky hor se sklání před Tebou, moře chválí sílu Tvou. Před
jménem Tvým s radostí Tobě zpívám, jsi moje láska, Tebe uctívám, navždy mi
zůstane úkrytem náruč Tvá.
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2. Zmizela zář, zmizel i hlas, pastýři vstávají a za hvězdou se dávají. Ten divný
hlas, ohlásil čas, kdy slova proroků se skutkem stávají.
R2: Neváhali a k Betlému spěchali, čekali, že uvidí něco co svět neviděl. Vidí
stejně, jen dítě obyčejné,ale v tom Boží pokoj všechny obestřel.
3. Aleluja, aleluja začala právě nová kapitola v dějinách, láska se nám narodila a
kdo jí uvěří, ten nemusí mít strach.
R1: Neváhejte, do města pospíchejte, uvidíte tam něco, co svět ještě neviděl…
R2: Neváhali a k Betlému spěchali, čekali, že uvidí něco co svět neviděl…
161.
PÍSEŇ SPASENÝCH
/:Hoden je Beránek nejvyšší chvály, On nás vykoupil Svou krví.:/
/:Jenom Ty jsi navěky král, jenom Tobě patří sláva, Pane náš.:/
Budeme jásat nad Tvým vítězstvím, prapory pozdvihnem ve jménu svého Boha.
162.
POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS
1. Pochválen buď Ježíš Kristus, milej Matěji! Aź na věky! Kam pospícháš, bratře
Ondřeji? Já do Betléma běžím, co se tam stalo, nevím, prosím, bratře, vrať se se
mnou, něco ti povím.
2. Naši hoši v noci pásli blízko Betléma, velká jasnost o půlnoci jako den byla:
andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi, že se narodil Spasitel, vpravdě zvěděli.
3. V tom obecném chlévě leží v seně v jesličkách, a matičku má chudičkou, v
mizerných plénkách. On prý tak překrásný je, na každého se směje, kdo se na
něho podívá, radost nabude.
4. Nechoďme tam jako blázni, milý Ondřeji, abychom tam přišli prázdni, když nic
nemají: pojďme pro kamarády, naberem s sebou dary, až toho hodně shledáme,
pudem spěšněji.
5. Vzhůru, bratři, kamarádi, rychle vstávajte ! Narodil se nám Spasitel v Betlémě,
věřte: dary rychle chystejte, sestřičkám to oznamte, ať' každý něco nachystá, s
námi pospěšte.
6. Nyňčko půjdem na koledu k pánum sousedům, Ježíšek ráčí požehnat Váš
příbytek, dům. Ježíšek nám povídal, kdo by nám koledu dal, že se s ním o to
rozdělí, třebas mnoho dal.
7. Jen my Ježíška milujme, jej poslouchejme, jeho svaté přikázání zachovávejme:
by on k nám šel, žádáme, my ho hned přivítáme, jako betlémští měšťané tvrdí
nebuďme.
8. Ježíšku, králi nebeský, k tobě voláme, chraň nás ode všeho zlého, tebe
žádáme:
pro tvé bídy, trápení, chudobu zde na zemi, uděl nám tedy pokoje na naší zemi.
9. Uděl svatého pokoje nám všem křesťanům, ať je svornost mezi lidem, dej pokoj
stavům, ať Tě můžem chváliti, v pokoji živu býti, potom Tobě v nebi věčnou chválu
vzdávati.
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157.
PANE, TY JSI HODEN
R: /:Pane, Ty jsi hoden přijmout všechnu slávu, čest, Beránku zabitý za můj
hřích.:/
1. /:Ty jsi Bůh a Král, Emmanuel, Ty jsi zvítězil, Kníže pokoje. Jenom v Tobě jsme
skutečně svobodni!:/
R: Pane, Ty jsi hoden přijmout všechnu slávu, čest…
2. /:Abba, Otče, prosíme Tě, více Ducha svatého, vlej do našich srdcí i na církev
svou.:/
R: Pane, Ty jsi hoden přijmout všechnu slávu, čest…
158.
PÁNU AŤ ZNÍ PÍSEŇ CHVAL
R: Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja.
1. Pánu ať zní píseň chval, Pánu ať tady zní: Sláva! Jméno má vyvýšené, jen On
na věky vládne. Králů Král, králů Král, pánů Pán, pánů Pán.
R: Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja.
2. Jako jeho vojsko budeme stát, Pánu ať tady zní: Sláva! Dej Svou moc, Pane,
požehnej nám, kéž naše země Tvou slávu zná. Králů Král, králů Král pánů Pán,
pánů Pán.
R: Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja.
3. Pánu ať zní píseň chval, Pánu ať tady zní: Sláva! Jméno má vyvýšené, jen On
na věky vládne. Králů Král, králů Král, pánů Pán, pánů Pán.
R: Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja.
4. Jako jeho vojsko budeme stát, Pánu ať tady zní: Sláva! Dej Svou moc, Pane,
požehnej nám, kéž naše země Tvou slávu zná. Králů Král, králů Král pánů Pán,
pánů Pán.
R: Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja.
R: Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja.
159.
PÁSLI OVCE VALAŠI
1. Pásli ovce Valaši při Betlémské salaši.
R: /:Hajdom, hajdom, tydlidom, Hajdom, hajdom, tydlidom.:/
2. Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal.
R: /:Hajdom, hajdom, tydlidom, Hajdom, hajdom, tydlidom.:/
3. Vstaňte hore a choďte, Pána Krista najdete.
R: /:Hajdom, hajdom, tydlidom, Hajdom, hajdom, tydlidom.:/
4. On tam leží v jesličkách, zavinutý v plenčičkách.
R: /:Hajdom, hajdom, tydlidom, Hajdom, hajdom, tydlidom.:/
5. Maria ho kolébá, svatý Josef mu zpívá.
R: /:Hajdom, hajdom, tydlidom, Hajdom, hajdom, tydlidom.:/
160.
PASTÝŘI
1. Noc plná hvězd, pastýřů šest, mrazivá pláň a kolem ovcí stádo spí, najednou
zář, laskavý hlas k pastýřům vyděšeným takto hovoří:
R1: Neváhejte, do města pospíchejte, uvidíte tam něco, co svět ještě neviděl. V
chudé stáji, nad kterou hvězda stojí,na seně leží všeho světa Spasitel.
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122.
MUŽ MOUDRÝ
1. /:Muž moudrý stavěl dům svůj na skále,:/ muž moudrý stavěl dům svůj na skále,
až přišel velký mrak. /:Déšť padal a voda stékala,:/ déšť padal a voda stékala a
dům tam pevně stál.
2. /:Muž hloupý stavěl dům svůj na písku,:/ muž hloupý stavěl dům svůj na písku
až přišel velký mrak. /:Déšť padal a voda stoupala,:/ déšť padal a voda stoupala a
dům se rozsypal.
3. /:Kdo staví život na Pánu Ježíši,:/ kdo staví život na Pánu Ježíši, ten staví na
skále. /:Když bouře zlá se na něj oboří,:/ když bouře zlá se na něj oboří, tak dům
ten bude stát.
123.
MY JSME ZDE
/:My jsme zde ve jménu Krále králů, my jsme zde ve jménu Ježíše. My jsme zde
ve jménu Syna Božího, my jsme zde ve jménu Tvém.:/ /:Ať každá bytost na nebi,
ať každá bytost na zemi, ať každá bytost pod zemí to ví, že jsme Tví.:/
124.
NA CESTU S NÁMI VYJDI, PANE
1. Na cestu s námi (na cestu s námi) vyjdi, Pane (vyjdi, Pane), my nesmíme (my
nesmíme) na místě stát (na místě stát). Když zbloudíme (když zbloudíme), podej
ruku (podej ruku), když upadneme (když upadneme), pomoz nám!
R: A do srdce (a do srdce) Svého doveď (Svého doveď) doveď nás!
2. Zažeň smutek (zažeň smutek), navrať radost (navrať radost), oslabeným
(oslabeným) dodej sil (dodej sil) bychom jiným (bychom jiným) nést pomohli (nést
pomohli) tíhu kříže (tíhu kříže) přes ten svět.
R: A do srdce (a do srdce) Svého doveď (Svého doveď) doveď nás!
3. Když k Ježíši (když k Ježíši) odejdeme (odejdeme), ať nepláče (ať nepláče) pro
nás žádný (pro nás žádný) vždyť my přece (vždyť my přece) žít s ním chceme (žít
s ním chceme) k Jeho chvále (k Jeho chvále) navěky žít.
R: A do srdce (a do srdce) Svého doveď (Svého doveď) doveď nás!
125.
NA HLUBINU ZAJEĎ
R: Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu. Bůh tolik miloval, kapkou krve,
krůpějí potu Ježíš tebe kupoval.
1. /:On tě miloval prvý,:/ /:On tě kupoval krví.:/
R: Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu…
2. /:Tíhu lidské viny,:/ /:vzal na Sebe jiný.:/
R: Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu…
3. /:Lékař je duší i těla,:/ /:Jemu se odevzdej zcela.:/
R: Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu…
4. /:Na vysoké hoře v tichu:/ /:poznáš tíhu svého hříchu.:/
R: Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu…
5. /:Vírou zajeď na hlubinu,:/ /:má sílu uzdravovat rakovinu.:/
R: Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu…
6. /:On tě miloval prvý,:/ /:On tě kupoval krví.:/
R: Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu…
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126.
NÁM, PANE, DAL JSI SLOVO SVÉ
R: Nám, Pane, dal jsi slovo Své, Ducha Svého dej nám též! Ať Tebe vždycky
přijmeme, Ducha Svého dej nám též!
1. Zůstaň, Pane, s námi všechny dny až na věky, Ducha Svého dej nám též. Ty jsi
cesta, Ty jsi život pro nás pro všechny, Ducha Svého dej nám též.
R: Nám, Pane, dal jsi slovo Své…
2. Všechny moci světa, když nás Pane týrají, Ducha Svého dej nám též, ve víře
nás přece Boží síla provází, Ducha Svého dej nám též.
R: Nám, Pane, dal jsi slovo Své…
3. Stále znovu zpívám Pane: Dej nám Ducha též, Ducha Svého dej nám též, který
srdce, mysl zarmoucenou pozdvihne, Ducha Svého dej nám též.
R: Nám, Pane, dal jsi slovo Své…

3. Boží hlas nás hledá, (otevřte brány Vykupiteli), pokoje nám nedá, (otevřte brány
Vykupiteli), tak kdo ještě čeká? (Otevřte brány Vykupiteli)! Jde o život světa!
(Otevřte brány Vykupiteli)!
R: Nebojte se, otevřete brány srdce svého Kristu Ježíši…

127.
NAPLŇ, PANE
Naplň, Pane, naplň mne, naplň, Pane, mocí Svou dnes srdce mé. Jsem jen Tvůj,
jen Tvůj, chci dělat, co chceš Sám, tak mne naplň, Pane, žádám, tak mne naplň,
Pane, žádám.

152.
PÁN DÁ POŽEHNÁNÍ (ŽALM 29)
R: /:Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. Pán dá požehnání a pokoj svému
lidu.:/
1. Vzdejte Hospodinu Boží synové, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte
Hospodinu slávu hodnou Jeho jména.
R: Pán dá požehnání a pokoj svému lidu…
2. Hospodinův hlas nad vodami. Hospodin nad spoustami vod- Hospodin, jak je
mocný. Hospodin, jak je velkolepý.
R: Pán dá požehnání a pokoj svému lidu…
3. Vznešený Bůh zaburácel hromem, v Jeho chrámu všichni volají „Sláva“!
Hospodin trůnil nad potopou. Navěky bude jako Král.
R: Pán dá požehnání a pokoj svému lidu…

128.
NAPLŇUJ MNE DUCHEM SVÝM
Naplňuj mne Duchem Svým, naplňuj mne Duchem Svým, nechci být prázdný
džbán, plň mne Ty, Pane, Sám! Naplňuj mne Duchem Svým, naplňuj mne
Duchem Svým, prosím Tě, naplň mě, ať Duchem přetékám.
129.
NARODIL SE BOŽÍ SYN
Narodil se Boží Syn, nebe se raduje s Ním, miminko začalo žít, Boží slovo zkouší
pít. Učí se radovat, v životě kralovat, s trápením za Otcem jít.
R: Boží láska nádherná, čistá jako sníh, zapálila plamínek Ducha v očích tvých.
Otec tvůj tě miluje, Bůh tě drží v rukou Svých, před chvílí bylo zapsáno tvé jméno
v nebesích, andělé se radují nad každým spaseným, haleluja zpívají, tančí
radostí. Boží láska zvítězí, ať to každý ví, cestu lidem ukazuj do Jeho království.

150.

OTVÍREJ – viz 43.EFFATHA

151.
PAMPELIŠKY
1. Pam, pam, pampelišky v žlutém klobouku, prý si posedaly ráno na louku,
nakláněli k sobě zlaté hlavinky, jsou to malé děti velké maminky.
2. Cink, cink, cinkilinky, modré zvonky zas k písni Konvalinky přidaly svůj hlas.
Chceme s nimi zpívat v jitru zářivém: Pán Bůh stvořil lidi, nebesa i zem.

153.
PANE BOŽE, PŘIJĎ K NÁM
/:Pane Bože, přijď k nám ve Své moci a slávě, přebývej mezi námi, navštiv lid
Svůj. Přijď Ježíši k nám, Ty jsi hlava Své církve, jsi našim Králem, Ty jsi úhelný
kámen. Jsi požehnaný Bůh, pevná skála, požehnaný na věky, požehnané je Tvoje
jméno, požehnaný Syn Otce Svého.:/ Pane Bože přijď k nám.

130.
NARODIL SE KRISTUS PÁN
1. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z
života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.
2. Jenž prorokován jest, veselme se, Ten na svět poslán jest, radujeme se. Z
života čistého…
3. Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti na Se, radujme se. Z života čistého…
4. Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se. Z života
čistého…

155.
PANE, PŘIJĎ
Pane, přijď s mocí Svou, Pane, přijď. Čekáme slávu Tvou, Pane, přijď. Buď vůle
Tvá vždy zjevená, posvěť Se v nás. Vystroj nás k službě Své, Pane, žehnej nám.

131.
NÁŠ BŮH JE SKVĚLÝ BŮH
/:Náš Bůh, On je skvělý Bůh, On vládne z nebeské výše moudrostí, silou a láskou.
Náš Bůh je skvělý Bůh!:/ Nebe bylo bez hvězd v temnotě noci, náš Bůh je skvělý
Bůh, promluvil mocné slovo a světlo stvořil, náš Bůh je skvělý Bůh. On soudil i

156.
PANE, TY JSI…
1. Pane, Ty jsi nádherný, nádherný, nádherný, nádherný, Ty jsi nádherný,
nádherný, nádherný, Ty jsi nádherný, nádherný, nádherný. Ty jsi nádherný.
R: Proto Tě chválím, proto Tě chválím, proto Tě chválím. Ty jsi nádherný.

154.
PANE MILOSTIVÝ
Pane milostivý, Pane milostivý, Ty jsi hoden chvály, Pane milostivý, Pane
milostivý, Tobě patří dík.
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145.
OTČE CHVÁLÍM
/:Otče chválím jméno Tvé posvěcené, Tvé jméno chválím, ať je navěky
vyvýšené.:/ /:Haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé.:/
146.
OTEVŘETE BRÁNY (HRADEB KAMENNÝCH)
1. Otevřete brány hradeb kamenných, otevřete brány hradeb srdcí svých,
otevřete, aby mohl dál. Nechte všeho, nechte obav, starostí, připravujte cestu
Jeho Království, připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král.
R: To kvůli Králi, Králi, připrav každý cestu, cestu svou, to kvůli Králi, Králi, naprav
každý cestu, cestu křivou, cestu zlou.
2. Pozdvihněte svoje srdce znavená, posilněte klesající kolena, otevřete, aby mohl
dál. Není doba k spánku, je čas nabrat sil, pominula noc a den se přiblížil,
připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král.
R: To kvůli Králi…
147.
OTEVŘI, PANE, ÚSTA MÁ
R: Otevři, Pane, ústa má a budu Tě chválit, otevři Pane oči mé a budu Tě chválit,
otevři Pane srdce mé a budu Tě chválit.
1. Novou mě píseň naučíš, já ji pak zazpívám, chválím Tě, Pane Nejvyšší, čest a
díky vzdám.
R: Otevři, Pane, ústa má…
2. Ukaž mi krásné dílo Tvé, přírodu, slunce jas, jež mne k Tvé chvále stále zve,
dnes a zítra zas.
R: Otevři, Pane, ústa má…
3. Do srdce vlož mi ruku svou, nauč mně milovat, do světa půjdu písní svou, lásku
rozdávat.
R: Otevři, Pane, ústa má…
148.
OTEVŘME PÍSMO
Otevřme Písmo a poslouchejme, promluví Bůh, Mistr a Pán. Otevřme Písmo a
poslouchejme. Amen.
149.
OTEVŘTE BRÁNY VYKUPITELI
R: Nebojte se, otevřete brány srdce svého Kristu Ježíši. Vždyť On vás zná,
všechny rád má, záchranu dá On vám v nouzi nejvyšší.
1. Zoufalství nás učí, (otevřte brány Vykupiteli), žijem s prázdnou duší, (otevřte
brány Vykupiteli), Boží hlas nás ruší, (otevřte brány Vykupiteli), lidé však jsou
hluší, (otevřte brány Vykupiteli)!
R: Nebojte se, otevřete brány srdce svého Kristu Ježíši…
2. Málo je nám jasné, (otevřte brány Vykupiteli), máme ruce prázdné, (otevřte
brány Vykupiteli), kde to všechno vázne, (otevřte brány Vykupiteli)! A co až to
začne? (Otevřte brány Vykupiteli)!
R: Nebojte se, otevřete brány srdce svého Kristu Ježíši…
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zlobu vylil na Sodomu, ale nám dal milost a lásku na kříži. Jeho příchod je blízko,
tak přijmi Ježíše, náš Bůh je skvělý Bůh.
132.
NEBOJTE SE
Nebojte se, radujte se, Kristus, slavný vítěz z hrobu vstal.
133.
NEDĚLNÍ CHVALOZPĚV
1. Vítězi k poctě zpívejme, velebme Jej hned zrána, v radosti spolu slavme dnes
den vzkříšeného Pána.
R: Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.
2. Obětí kterou dokonal tam na oltáři kříže, kněz pravý Bohu nazpět dal, co držel
světa kníže.
R: Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.
3. Anděla zhoubce tato noc srazila v jeho pýše. Vyvedla nás ven z poroby
faraonovy říše.
R: Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.
4. Úzkostmi moře Rudého prošli jsme v Jeho síle. Beránek zve nás k hostině,
oblečme roucho bílé.
R: Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.
5. Proniká temnem světla svit, bázeň zahání víra. Tvé jméno chválí Boží lid, ó
Tvůrce všehomíra!
R: Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.
134.
NESEM VÁM NOVINY
1. Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte. /:Slyšte je
pilně a neomylně:/, rozjímejte.
2. Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána, /:jej ovinula a
zavinula:/, plenčičkama.
3. Andělé nebeští k němu přišli a také pastýři hned se sešli, /:jeho vítali, jeho
chválili:/, dary nesli.
4. My také, křesťané, nemeškejme, k těm svatým jesličkám pospíchejme, /:Ježíše
svého, Pána našeho:/, přivítejme.
5. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, který ses narodil z čisté Panny, /:pohlédni na
nás a přijmi od nás:/, tyto dary.
6. Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky, krásné Jezulátko, kvítku rajský /:jak jsi
spanilý a ušlechtilý:/, celý krásný.
7. Přijmi ty nábožné dary od nás, milostivý králi a Pane náš, /:svoje poddané, tobě
oddané:/, ty dobře znáš.
8. Děkujem ti za tvé narození, které nám přineslo vykoupení, /:na které jistě čekalo
lidské:/, pokolení.

ZPĚVNÍK SPOLEČENSTVÍ POZOŘICE 2008
135.
NESEME NA STŮL
1. Neseme na stůl chléb a kalich spásy. Přijmi, Pane, tyto dary. Neseme na stůl
radost z čisté krásy. Přijmi, Pane, tyto dary.
R: Žízní má duše po Bohu pravdy jasné, prahne mé srdce po Bohu lásky krásné.
2. Neseme také touhu svého srdce. Přijmi, Pane, tyto dary. Neseme starost otce
farní obce. Přijmi, Pane, tyto dary.
R: Žízní má duše po Bohu pravdy jasné, prahne mé srdce po Bohu lásky krásné.
3. Neseme všechny prosby našich bratří. Přijmi, Pane, tyto dary. Neseme vše, co
Tobě v oběť patří. Přijmi, Pane, tyto dary.
R: Žízní má duše po Bohu pravdy jasné, prahne mé srdce po Bohu lásky krásné.
136.
NESEME, PANE, CHLÉB A VÍNO
Neseme, Pane, chléb a víno, neseme celý život náš. Neseme, Pane, chléb a víno
a hledáme Tvou tvář, Tvou tvář, Tvou svatou tvář.
137.
NYNÍ POKLOŇME SE PŘED KRÁLEM
/:Nyní pokloňme se před Králem, klekněme před naším Stvořitelem,:/ vždyť On je
náš Bůh a my jsme ovce pastvin Jeho, stádem jež On Sám vodí, rukou Svou Bůh
nás vodí.
138.
O MILOSTI
/:O milosti Tvé budu zpívat, o milosti Tvé budu zpívat, o milosti Tvé budu zpívat až
na věky!:/ /:Neboť velká a spravedlivá jsou Tvá milosrdenství, jsou lepší než
život.:/
139.
Ó PANE, OTEVŘI MÉ RTY
/:Ó Pane, otevři mé rty, ó Pane, otevři mé rty, ó Pane, otevři mé rty, ať má ústa
zvěstují Tvou chválu!:/ /:Jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří naše chvála, jsi
velký a mocný Bůh, jen Tobě patří chvála.:/ Amen!
140.
ON JE PÁN
On je Pán, On je Pán, Ježíš Kristus z mrtvých vstal a On je Pán. Každé koleno ať
poklekne a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán.
141.
OSLAVUJME HOSPODINA (Ž 107)
1. Oslavujme Hospodina dobrý je, oslavujme Hospodina dobrý je, oslavujme
Hospodina dobrý je, sláva haleluja chvalme Jej.
2. Stále o tom vypravují vykoupení ...
3. Když volají z úzkosti je vytrhuje ...
4. Posílá nám slovo Své a uzdravuje ...
5. Proměňuje pouště v prameny vod ...
6. Vyvodí nás z temnoty a ze smrti ...
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142.
OTAZNÍKY
1. Co ode mě nejvyšší tady vlastně chce-vždyť položil mi k nohám takřka celý
svět, co si Pán Bůh ode mě vlastně vyžádá, cesta k smrti, k tajné lásce je prý
složitá, úúú, složitá.
2. Jaké tu má Stvořitel se mnou záměry, pokoušel jsem Jeho nervy, zřejmě
nevěří, že přitáhnu si uzdu, zkrotím nepokoj, zpomalit a neblbnout-je můj věčný
boj, úúú, věčný boj!
R: Pane Bože, prosím, můžeš naznačit, kam mám dále putovat a kde mám dále
být? Před Tebou jsem navěky celkem donaha, hrávat s Tebou o život-to by byla
krásna námaha.
3. Co má se mnou nejvyšší vlastně za účty, čeká, že se konečně asi poučím, jen
kdyby mi prozradil za kolik to mám, vstoupil bych už do sebe a vyčistil si chrám,
úúú, ten svůj chrám!
R: Pane Bože, prosím, můžeš naznačit, kam mám dále putovat…
I. Ještě můžu, já vím, někde mám to už spočítané, spousta pádů a hříchů-všechny
zúčtované.
R: Pane Bože, prosím, můžeš naznačit, kam mám dále putovat…
II. Jako blázen, ještě můžu, já vím, někde mám to už spočítané, spousta pádů a
hříchů-všechny zúčtované.
R: Pane Bože, prosím, můžeš naznačit, kam mám dále putovat...
III. Hrávat s Tebou, jako blázen, hmm…
143.
OTČE MŮJ DRAHÝ
1. /:Otče můj drahý, svaté je jméno Tvé, kéž je zjevná Tvoje sláva na zemi,:/ můj
nejvyšší.
R: /:Buď vůle Tvá na nebi, buď vůle Tvá na zemi, buď vůle Tvá v životě mém,
Ježíši,:/ můj nejvyšší.
2. /:Ježíš, ó Ježíš, v Jeho jménu je moc, kéž je zjevná Jeho sláva na zemi,:/ můj
nejvyšší.
R: Buď vůle Tvá na nebi, buď vůle Tvá na zemi…
144.
OTČE NÁŠ NEBESKÝ
R: Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé, přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.
1. Tam, kde Tvůj lid se probouzí, tam, kde roste Tvůj chrám, v srdcích všech dětí
Tvých /:ať vítězí vůle Tvá.:/
R: Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé, přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.
2. Tam, kde Duch svatý přichází, dary Své rozdává. Jaká je teď vůle Tvá? /:Co dal
jsem ti, předávej dál.:/
R: Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé, přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.
3. Někdy mne zkoušky tak svírají, padám a prohrávám, řekni, jak vůle Tvá zní?
/:Bojuj až do vítězství.:/
R: Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé, přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.
4. Pane, můj bratr mě nemá rád, za zády mě pomlouvá, toužím teď vůli Tvou znát.
/:Odpusť mu tak jako já.:/
R: Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé, přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.

