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Tento zpěvník je určen pro studentské mše 

svaté ve Zlíně. 

 

Studentské mše sv. ve Zlíně probíhají každé pondělí            
v 18:30 hodin v akademickém roce v kostele sv. Filipa                      
a Jakuba ve Zlíně. 
 
Na stole s dary naleznete prázdné lístky, na které můžete 
napsat své úmysly. Tyto úmysly jsou potom v košíku 
přineseny v obětním průvodu, s prosbou o vyslyšení. 

Každá studentská mše sv. je na konkrétní téma, které je 
napsané na webu nebo se sděluje v ohláškách na další týden. 
Na tato témata můžete pokládat otázky.  

Písničky, které zde naleznete, zpívá při mši svaté schola, která 
je tvořena z mladých lidí toužících svým zpěvem obohacovat mši 
svatou a skrze hudbu přiblížit více sebe i druhé k Bohu. Většina 
písniček je z Hosan či Koinonie, ale i od zlínské rodačky Hanky 
Svobodové a některých členů scholy. 

Budeme rádi, když se k nám přidáte svým hlasem z lavice díky 
tomuto „Mládežníčku“. Též vás srdečně zveme do schóly.  

Zkoušky zp ěvu probíhají každé pond ělí přede mší sv.                    
v 17 hod. v sále fary. T ěšíme se na vás ☺ 

www.rr49.cz 
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RR49  “Right Road 49” 

Společenství především vysokoškolských studentů ve Zlíně 
s názvem RR49 vzniklo v červnu 2006.  

Proč RR49? „Right Road“ znamená v překladu z angličtiny „správná 
cesta“ a číslo 49 představuje číslo silnice protínající město Zlín. 
Jsme společenstvím, které má za cíl ukazovat „správnou cestu“ 
v centru této komunikace R49, tohoto města, této společnosti. 

Tvoříme společenství nejenom skrze studenské mše sv.,      
ale organizujeme i jiné pravidelné duchovní akce (adorace, 
růženec, Večery chval, modlitbu Taizé, setkávání nad Biblí, 
minipoutě), ale i pravidelné či tématické akce (přednášky        
a besedy, čajovny, filmové večery, víkendovky a další…)  

 

Informace o všech akcích a kontaky najdete                               
na webových stránkách www.rr49.cz. 

 

Většina akcí po studentských mších sv. probíhá v klubu           
Pod Kánoí, který se nachází za kostelem sv. Filipa a Jakuba 
ve Zlíně. Je součástí římskokatolického farního úřadu, umístěn 
za garáží. Vstup do klubu je přes hlavní vchod farního úřadu. 
Neváhejte se přijít podívat.  

 
Vyrobeno pro vnitřní potřebu RR49, o.s. 

a farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. 

Neprodejné! 
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1. Zpívej haleluja (HM 282) 
 

1. Zpívej haleluja, zpívej haleluja,  
zpívej, spasení mé je Ježíš.  
Koupil mne svojí Krví, drahou nevinnou Krví,  
koupil mne svojí Krví Ježíš, Ježíš. Amen. 

2. Jásej haleluja, jásej haleluja,  
jásej, smíření dal mi Ježíš.  
Zmíral za moje viny, on sám tolik nevinný,  
zmíral za moje viny Ježíš, Ježíš. Amen. 

3. Tančím haleluja, tančím haleluja,  
tančím, vzkříšení dal mi Ježíš.  
Přijde, on mi to slíbil, přijde, vždyť mi to slíbil,  
přijde s mocí a slávou Ježíš, Ježíš. Amen. 

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. 

 

2. Žalm 15 (HZ 326) 
 

® Kdo smí pobývat v tvém stanu, Hospodine, dobrý Bože,  
kdo smí bydlet na tvé hoře, Pane můj? 

1. Ten, kdo žije bezúhonně,  
ten, kdo jedná spravedlivě,  
ten, kdo žije stále v pravdě, Pane můj. 

2. Ten,kdo druhé nepomlouvá,  
ten, kdo nedělá nic zlého,  
ten, kdo vykoná, co slíbil, Pane můj. 

3. Ten, kdo všechno toto koná,  
ten, kdo vidí v každém bratra,  
ten, kdo žije ve tvé lásce, Pane můj,  
ten, kdo žije ve tvé lásce, Pane můj. 

 
 

„Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, 
chvalte ho zpěvem,…“    (Žalm  117,1) 
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3. Neseme, Pane, chléb a víno (HM 446) 
 

Neseme, Pane, chléb a víno, neseme celý život náš.  
Neseme, Pane, chléb a víno a hledáme tvou tvář, tvou tvář, 
tvou svatou tvář.  
 

4. Apoštolská (HM 7) 
 

1. Prosíme tě, dej nám, Pane, 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,  
jak se utápíme v starostech,  
bez tebe by svět byl jenom pouští,  
bez tebe by život neměl vůbec žádný cíl. 

3. = 1. 

 

5. Rozžíhá (HM 225) 
 

® [: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. 

2. Jí patří dík, že země k nebi se znovu přiklání,  
že padla vláda noci a přišlo svítání. 

3. Jí patří dík, že Věčné Světlo nám hoří v kostelích  
a nebýt Matky Boží, kdo znal by Knihu knih? 

4. Jí patří dík, že Kristův oheň nás nenechává spát,  
že rozehřívá ledy a v teplo mění chlad. 

5. Jí patří dík za všechna díla, co chrání pláštěm svým,  
dík za posilu v nouzi, za pomoc trpícím. 

6. Jí patří dík, že zvláštní cestou si vede národ náš,  
kéž rozezní se Ave, až přijde Mesiáš.  
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6. Volám haleluja (HM 272) 
 

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. 

® 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. 

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. 

 

7. Boží Beránku (HZ 20) 
 

[: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. 

 

8. V ten den, kdy Pán (HM 404) 
 

1. [:V ten den, kdy Pán zas přijde k nám, :] 
též já chci býti při tom, v 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 ... 

 

 „Já jsem cesta, pravda a život.“ (Jan 14,6) 
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9. K přijímání (HZ 409) 
 

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 tebou 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. 

® Zůstaň mi blízko, jak jen můžu tě vnímat, hm, 
ať chápu, kdy mám dávat a kdy přijímat, hm, 
nauč mě na druhé se jako ty dívat, hm. 

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 svém pro mě místo máš 
a kdybys všude byl jen odmítán, 
ty u mě taky místo máš, já rád tě mám. 

 

10. Rozdávejme lásku (HM 223) 
 

® Rozdávejme lásku svou, ať pozná svět kdo žije v nás,  
láska vítězí nad zlou pýchou, láska boří v lidech hráz. 

1. Láska přišla k nám v těch chudých jeslích,  
jako dítě, v lidském těle Bůh.  
Lásce učil nás, odpouštěl hřích, spustil sítě, to přál si Otec 
Bůh. 

2. Z lásky k nám se dal přibýt na kříž, zemřel v mukách, lidmi 
souzen Bůh. Třetí den však vstal, dal poznat svou říš, dal ti 
Ducha, to přál si Otec Bůh. 
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11. Požehnaný jsi, Bože (HM 200) 
 

1. Požehnaný jsi Bože na věky, z Tvé ruky všechno máme,  
požehnaný jsi Bože veliký, chléb ti zde přinášíme.  

2. ... víno ti přinášíme. 
3. ... dary ti přinášíme. 

 

12. Dnes jdu k tob ě, Pane můj (HM 49) 
 

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 vzývám jméno tvé, chválím tě, vzývám jméno tvé. 

2. [:Staré hříchy odhoďme, Ježíš přišel k nám,  
víc chvalme ho:]  
Staré hříchy odhoďme, Ježíš přišel k nám,  
víc oslavujme ho, chvalme ho, oslavujme ho. 

3. [:K Ježíši se přibližme, ruce zvedněme a chvalme ho:]  
K Ježíši se přibližme, ruce zvedněme  
a oslavujme ho, chvalme ho, oslavujme ho. 

 

13. Jako řeka (HM 439) 
1. Jako řeka, která teče v dál, jako vítr na horách,  

zpívám si o svobodě své,  
šťasten budu žít v nesmírnosti Tvé. 

2. S tebou žití vždy je radostné,  
všechen smutek vyprchá,  
zpívám si o svobodě své,  
šťasten budu žít v nesmírnosti Tvé. 

3. Láska, štěstí, to jsou dary tvé,  
kdo jde s Tebou, ten je zná,  
zpívám si o svobodě své,  
šťasten budu žít v nesmírnosti Tvé. 

 

 „Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať      
o tom ví celá země!“        (Izajáš  12,5) 
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14. Tobě patří chvála (Z 260) 
 

1. [: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:]. 

2. 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:]. 

 

15. Tvůrce (Z 265) 
 

1. Ty jsi Tvůrce této Země, Slunce, mléčných drah,  
Tobě patří Velký, Malý vůz, Orion, Drak.  
Celý vesmír, všechny světy, jsou jen dílem Tvým,  
to jsi všechno dal nám, kdy to pochopím, můj Pán, můj Bůh. 

® Pane, Ty víš všechno, Ty víš i to, že Tě miluji  
a svých hříchů, nedostatků, chyb se varuji,  
neopouštěj mne můj milý Kriste Ježíši,  
i když Ty jsi nejvýš a já nejnižší, můj Pán, můj Bůh. 

2. Tak jsi Pane miloval svět, že ses mu vydal,  
abys mě člověka šťastným učinil.  
Těžký kříž jsi z lásky ke mě na Golgotu vzal  
a já bídný tvor se tolik provinil, můj Pán, můj Bůh. 

 

16. Vyvyšuji tebe, Pane (HZ 299) 
 

Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto dnem.  
Vyvyšuji tebe, Pane, nad každým člověkem.  
Vyvyšuji tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest.  
Vyvyšuji tebe, Pane, i nad svým životem.  
 [:Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno:]. 
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17. Boží království 
 

1. Všechno, co mám, je od Tebe, Pane můj.  
Dáváš nám jen to nejlepší, za co prosíme, máme mít. 

® 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. 

3. Pane Ježíši, Ty jsi láska, řeknem to lidem všem.  
Jen ať jsme světlem a solí země, k tomu nám sílu dej. 

 

18. Effatha (HM 58) 
 

® 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,  
chválu ti, Pane Nejvyšší, čest a díky vzdám. 

2. Ukaž mi krásné dílo tvé, přírodu, slunce jas,  
jež mne k tvé chvále stále zve, dnes a zítra zas. 

3. Do srdce vlož mi ruku svou, nauč mě milovat,  
do světa půjdu písní svou lásku rozdávat. 

 

19. Všichni jsme jedno t ělo (HZ 295) 
 

® 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.:] 

2. [:Ve jménu Ježíše poklekne každý z nás,  
On je všech králů Král a brzy přijde zas.:] 

3. [:Cestou a Pravdou jsem, Beránek nejtišší,  
jsem oběť jediná, jsem oběť nejvyšší.:]   

 

„Odpusť svému bližnímu, pokud ti ukřivdil; až ty budeš 
jednou prosit, budou i tobě hříchy odpuštěny.“ (Sir 28,2) 
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20. Svorni jsme (HM 249) 
 

1. [:Svorni jsme v jednom Duchu, vede nás jeden Pán:] 
s modlitbou zříme den, kdy rozkol bude překonán. 

® Poznají nás po lásce křesťany, křesťany,  
ano, po lásce poznají křesťany. 

2.  [: Půjdeme ruku v ruce, půjdeme k lidem všem :] 
společně rozhlásíme, že Bůh přišel v tuto zem. 

3.  Každý chval Boha Otce, od nějž život pochází,  
každý chval Syna jeho, v němž vše smysl nachází, 
a každý chval dar Ducha, jež svornosti předchází. 

 

21. Můj přítel Ježíš 
 

1. Můj přítel Ježíš dávno řekl mi:  
Pojď se mnou žít věčnost na zemi.  
Hladové sytím to přece dávno víš,  
dlouho tu čekám, kdy už mi uvěříš. 

® Přicházím z Golgoty, kde jsem plnil úkol svůj,  
kalich utrpení pil, abych tebe zachránil,  
tak nech se vést světlem i tmou,  
sílu ti dám cestou křížovou. 

2. K dalekým obzorům oči své upírám,  
horami údolím nepůjdu nikdy sám.  
Ježíš mě pozvedá, sytí mě každý den,  
na má proč odpoví: Láska je důvodem. 

 

22. Mé dlaně zvednuté (HM 137) 
 

Mé dlaně zvednuté přijmi teď, Bože můj,  
tak jako večerní obětní dar.  
Modlitba má ať k Tobě stoupá, tak jako vůně kadidlová. 

 



Mládežníček 

 

 
 

23. To, co nav ěky již mám 
 

1. Byl jsem zmámen a zmítal mnou zármutek, žal, 
když mne můj Spasitel našel sám. 
Uchopil srdce mé, pokoj svůj pak mi dal,  
pokoj svůj, který navěky již mám. 

2. „Důvěřuj,“ řekl Pán, splnil svůj slib, co dal,  
když jsem na kolenou se jemu kál. 
Všechen hřích, všechen strach zmiz jak stín, byl jsem sám. 
Zůstal mír, který navěky již mám. 

3. Svět mě dál zmítat chtěl, bouří svou chtěl mě sklát, 
Satan svou kladl léč tisíckrát. 
Vždy však zvítězil jsem, neboť v mé duši dlel  
tichý mír, který navěky již mám. 

4. Roky jdou, spěchají, jeho vůle je mou, 
dokud svou žití pouť neskonám. 
Zaznívá věčností se slavnou radostí: 
[: „To je mír, který navěky již mám.:] 

 

24. Žalm 8 (HZ 324) 
 

[:Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší 
zemi:]  

Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Ústy nemluvňat 
a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům 
a zastavil nepřítele planoucího pomstou. 

Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů. Měsíc a hvězdy, jež jsi tam 
upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, 
že se ho ujímáš? 

Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho 
slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem 
svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš:  

všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské 
a mořské ryby i netvora, který se prohání po mořských 
stezkách. 

 

„Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí                   
ve světle tvé tváře, Hospodine.“    (Žalm 89, 16) 
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25. Zase k tob ě volám (HM 279) 
 

1. Zase k tobě volám, Pane můj, 
zas si nevím rady, počkej stůj. 

® Jedině ty můžeš pomoc dát, jedině ty umíš bolest brát, 
jedině ty dáváš víru, no tak přijď a dej mi sílu. 

2. Zase pokoj nemám, Pane můj,  
zase je to tady, počkej, stůj. 
Jedině ty znáš, jak bolí hřích, jedině ty víš, co umí smích, 
jedině ty dáváš víru, no tak přijď a dej mi sílu. 

3. Zas na něco čekám, Pane můj,  
co zas bude zítra, počkej, stůj. 
Jedině ty vidíš, jak je nám, jedině ty poznáváš, kdy jsem 
sám, jedině ty dáváš víru, no tak přijď a dej mi sílu. 

4. Zase něco hledám, Pane můj,  
ztratil se mi úsměv, počkej, stůj. 
Jedině ty najdeš, co hledám, jedině ty dáš mi, co nemám, 
jedině ty dáváš víru, no tak přijď a dej mi sílu. 

 

26. Připravujte cestu (HM 214) 
 

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. 

® 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. 
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27. Uslyším (HM 258) 
 

Uslyším slovo Boha živého, uslyším Boží hlas.  
Uslyším slovo Pána svého, uslyším jeho hlas. 

 

28. Nám, Pane, dal jsi slovo své (HM 421) 
 

® 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 bratry, Ducha svého ... 

2. Všechny moci světa když nás, Pane, týrají, Ducha svého … 
Ve víře nás přece Boží síla provází, Ducha svého … 

3. Stále znovu zpívám, Pane, dej nám Ducha též, Ducha  …  
který srdce, mysl zarmoucenou pozdvihne, Ducha svého … 

 

29. Maria (HM 131) 
 

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

® [: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. 

3. Požehnej mé kroky, požehnej má ústa,  
žehnej každé písni, ve strunách mých zůstaň,  
kytice veršů nejkrásnějších květů,  
patří tobě, Maria, Božímu světu.  

 
 

„U Boha je možné všechno.“ (Marek 10, 27) 
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30. Otče náš (HZ 169) 
 

® [: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:] 

2. Někdy mne zkoušky tak svírají, padám a prohrávám,  
řekni jak vůle Tvá zní - [:“Bojuj až do vítězství!“:] 

3. Pane, můj bratr mne nemá rád, za zády mne pomlouvá,  
toužím teď vůli Tvou znát - [:“Odpusť mu tak jako já!“:] 

4. Tam, kde Duch svatý přichází, dary své rozdává,  
jaká je teď vůle Tvá - [:“Co dal jsem ti předávej dál!“:] 

 

31. Milostiplná  
 

Milostiplná, Pán s tebou, Ave Maria.  
Milostivá Madono, ó matko Boha. 
Ty jsi, Pane, Pane ty sis vybral zde Marii,  
by se stala matkou tvou, Maria. 
Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. 
Požehnaná, požehnaná jsi ty mezi všemi,  
jediná, matko Boha, Maria. 
Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. 
[:Ó, svatá matko Boží, oroduj za nás :], oroduj za nás. 
 

32. Duch a nev ěsta (HM 55) 
 

1. 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. 

2. Aleluja, tak Pána chval! (4x) 
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33. Přijď, přijď Duchu Boží (K 98) 
 

Přijď, přijď Duchu Boží, přijď, vždyť Ti teď nabízím srdce své,  
přijď a dej napít vody duši mé, přijď Ty vánku Boží. 

 

34. Vejdi pod st řechu (HM 267) 
 

1. Vejdi pod střechu, Pane můj, toužím po dobrém příteli,  
jsem zarmoucen,v zármutku mém trpkém ty jsi pro mne lék. 

2. Vejdi pod střechu, Pane můj, toužím po ruce mateřské,  
jsem nemocen, v bolesti mé těžké ty jsi pro mne lék. 

3. Vejdi pod střechu, Pane můj, toužím po slově upřímném,  
jsem tolik sám, v samotě mé lidské ty jsi pro mne lék. 

 

35. Díky za Tvůj kříž (K 77) 
 

1. Díky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil,  
když ses nám vydal cele do rukou. [: ó Pane náš :] 
Naše skutky zlé Tys nám odpustil,  
přikryl krví svou, na vše zapomněl. Děkuji, děkuji. 

® 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 trpěls, Pane můj,  
abys vzal náš strach, lásku vyléváš, [: ó Pane můj :]  
Skončil úkol Tvůj, Tvé je vítězství,  
teď nám dáváš růst, z vody živé pít. Děkuji, děkuji. 

 

36. Ave crux (HM 10) 
 

Ave crux, spes unica.  
[Zdráv buď, kříži, jediná naděje.] 

 

„Haleluja. Chval, duše má, Hospodina!“ (Žalm  146,1) 
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37. Vděčnost (HZ 278) 
 

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! 

 

38. Přijď, Duchu svatý (HZ 215) 
 

[:Přijď, Duchu svatý, my tě zveme,:] tak 
přijď, Duchu svatý, 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.:] 

 

39. Přicházíme (HZ 211) 
 

® [:Přicházíme k tobě, Pane, se srdcem plným radosti  
a společně ti chceme poděkovat.:] 

1. Za dny, které nám dáváš, ti děkujeme, 
za všechny plody země ti děkujeme. 
A též za práci, za radosti života ti děkujeme. 

2. Za všechna tvoje slova ti děkujeme, 
za dar chleba a vína ti děkujeme. 
A též za církev, která nás pojí, ti děkujeme. 

3. Že jsi nám dal svůj život, ti děkujeme, 
za radost této chvíle ti děkujeme. 
I naším zpěvem a touto písní ti děkujeme. 
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40. To může za to Bůh (HZ 261) 
 

Rájem voní zem, to když slavíci zpívaj 
a já pod stromem vím, jak na svět se dívaj,  
je beru do dlaní, snad to taky ví,  
stejně šeptám jim, [:[:to může za to Bůh:]:] 

Dík, že nejsem sám, nový den mám s kým vítat,  
zpívat komu mám a duše mohou si lítat,  
brát květy do dlaní, snad to taky ví,  
stejně šeptám jim, [:[:to může za to Bůh:]:] 

Pane, to, že jsem, to mi říká, že jsem tvým obrazem,  
to mi říká, tvým velkým Božím lásky zázrakem,  
to mi říká, že jsem tvůj, jsem tvůj. 

Rájem voní zem, to když slavíci zpívaj 
a já pod stromem vím, jak na svět se dívaj,  
je beru do dlaní, snad to taky ví,  
stejně šeptám jim, [:[:za lásku může Bůh:]:] 

 

41. Můj Bůh je můj štít (HZ 143) 
1. 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. 

2. [:Teď smím jít v pokoji dál, vím, že jsi mi blízko, haleluja:]. 

 

42. Králi, milost nám dej (K 37) 
 

Králi, milost nám dej, přijď a uzdrav naši zem.  
Očisti svým Duchem, uzdrav dotykem,  
klaníme se, vzýváme jméno tvé,  
[:ó, Pane, přijď s láskou svou sem k nám:]  

 
 

„Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo 
nemá, tomu bude odňato i to, co má.“ (Matouš 13,12) 
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43. Lajlaj d ůdap tabidybam (HZ 115) 
 

® [:Lajlaj důdap tabidybam, lajlajdů, lajdý. 
Lajlaj důdap tabidybam, lajlajdý:] 

1. Na cestách před časem Pána cest potkal jsem,  
zrovna hnízdil ve mně smutek a žralo napětí. 
Na cestách před časem Pána cest potkal jsem, 
řekl: "Víš co lidem schází?" A spustil vzápětí: 

2. Tkaničky kuráže písnička rozváže, 
k nebeskýmu telefonu připne novej drát. 
Tkaničky kuráže písnička rozváže, 
tak se nenechte víc prosit a zkuste zazpívat! 

3. Tleskání, dupání z končetin vyhání  
všechno nepříjemný revma, nepříjemnej chlad. 
Tleskání, dupání z končetin vyhání 
různý zápecnický choutky. Tak zkuste zatleskat! 

4. Tleskání, dupání z končetin vyhání  
všechno nepříjemný revma, nepříjemnej chlad. 
Tleskání, dupání z končetin vyhání 
různý zápecnický choutky. Tak zkuste zadupat! 

 

44. K pramen ům lásky 
 

1. K pramenům lásky, ke zdroji odpuštění já chci se prodat 
z močálu viny. Já tebe, Pane, zradil jsem políbením, 
namísto lásky jsem plný špíny! 

® Já blázen opustil pramen vody živé, srdce mi zpustlo 
v cisternu rozpukanou. Tvé dary prodal jsem, zbyla mi jen 
žízeň, chci domů vrátit se, prosím tě na kolenou. 

2. K pramenům lásky, ke zdroji odpuštění já chci se prodrat 
z močálu viny. Já tebe, Pane, vydal za měšec hlíny, 
namísto lásky jsem plný špíny.  

3. K pramenům lásky, ke zdroji odpuštění já chci se prodrat 
z močálu viny. 
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45. Volá nás (HM 270) 
 

1. Až ti jednou bude nejhůř, až tě člověk opustí,  
až pocítíš, že jsi sám, až tě potká neštěstí,  
zamýšlíš se nad tím, zda je život marností,  
chceš-li zbytečností žít či radostí. 

®1: Volá nás věčný Pán, oporou všem je nám,  
 volá nás, volá nás, volá náš věčný Pán. 

2. Kdyby každý člověk věděl, co je láska, sobectví,  
kdyby na druhého hleděl s úctou jen, ne závistí,  
nepoznal by marnost, krutý beznadějný žal,  
kdyby věřil, stojí za ním mocný Král. 

®2: Volá nás věčný Pán, oporou všem je nám,  
 ten, kdo všechno kolem stvořil, od atomu po vesmír,  
 jenom on je věčné štěstí, věčný mír. 

3. Tak jen neváhej a zpívej píseň, která nekončí,  
kde je radost, tam se přidej, tam je láska, přátelství.  
Ať tě matka chová nebo ať máš šedej vlas,  
život opři o tu nejpevnější hráz. 

®2  + ®1 

 

46. Je krásné být Božím dít ětem (HZ 87) 
 

1. Je krásné být Božím dítětem a v Bohu svého Otce mít.  
On stále vítězí nad světem a já smím v jeho péči žít.  

® 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 výš,  
je krásné znát matku Marii a u ní před zlem hledat skrýš. 

 

„Nuže, neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se 
pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.“ (Sk 22,16) 
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47. Tichý Betlém (HZ 259) 
 

1. Tichý Betlém v dálce spí, netuší, kdo přišel k nám.  
Jenom Josef s Marií, s nimi já jsem zván. 

® Dnes už vím, že přišel Pán, aby vším nám byl,  
u jesliček poklekám, přijímám Boží mír. 

2. Žádný palác, chudá stáj, pastýřů pár ví: 
bohatý je tento Král, nebe nám přiblíží. 

3. Všechnu bolest, kterou mám, každý hřích a pád 
u jesliček nechávám, toužím jen milovat. 

 

48. Žalm 8 (HZ 323) 
 

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. 

 

49. Dávám ti, Pane (HZ 38) 
 

1. Dávám ti, Pane, všechny touhy, co mám,  
dávám a věřím, že stačíš jen ty sám. 

® 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. 

3. Dávám ti, Pane, dávám ti, Pane, všechno, co jsem. 
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50. Naplňuj mne Duchem svým (HM 156) 
 

[: Naplňuj mne Duchem svým, :] 
nechci být prázdný džbán, plň mne ty, Pane sám.  
[: Naplňuj mne Duchem svým, :] 
prosím tě, naplň mne, ať Duchem přetékám. 

 

51. Ó, Pane, otev ři mé rty (HZ 176) 
 

Ó, Pane, otevři mé rty (3x), 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. :] 

 

52. Ty jsi úto čiště mé 
 

® Ty jsi útočiště mé, pevná tvrz a skrýše má, ty jsi, Pane, mé 
spasení. 

1. Hospodine, ty jsi život můj, dej mi znát, jak zní teď vůle tvá. 
Veď mě, Pane, tvojí stezkou, já chci dát ti všechno, co sám 
mám,  tady jsem a vyznávám, vyznávám: že … ® 

2. Přicházím skrýt rvář ve dlaních tvých, tam kde tiše zní tvé: 
„Mám tě rád“. Když ti zpívám svoji píseň, bereš každou 
tíseň na svůj kříž, v poznání vždy přicházíš, přicházíš. 
Vždyť… ® 

 

53. Ave Maria (HM 11) 
 

1. Ave Maria, Pán buď s tebou. Ave Bůh má tě rád.  
Tobě nebude dítě kletbou, dívko, přestaň se bát.  
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.  
Služebnice svého Pána požehnaná. Ave, ave, ave Maria. 

 

„Jděte a naučte se, co znamená: Milosrdenství chci                         
a ne oběť.“      (Matouš 9, 13) 
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54. Prosba k Duchu svatému (HM 205) 
 

1. Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli, Duchu smíření.  
Přijď již a proměn svět náš celý v nové stvoření. 

® Duchu svatý, nás svou mocí v lásce obnovuj,  
nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj. 

2. Probuď svým dechem kosti suché, zažeň temnotu,  
najdi zbloudilé, oslov hluché, žehnej životu. 

3. Probuď svědomí otupené, sbližuj národy,  
zavěj a přiveď zotročené v říši svobody. 

 

55. Zvěstuj dál Boží lásku (HZ 319) 
 

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 dál ze všech sil, ať celý svět ji zná. 

® Boží lásku k nám zvěstuj dál, tu největší, jakou poznal svět,  
hledej v něm a všechny 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.  
Tak jako mne Otec dnes i já vás posílám.  
Zkuste odemknout brány srdcí a přijmout lásku mou,  
změnit svůj život a změnit svět, který potácí se tmou. 

® 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 zvěstuj dál,  
lásku k nám zvěstuj dál. 
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56. Effatha (HM 444) 
 

Otvírej našemu Pánu, otvírej přichází k nám,  
otvírej bratřím, sestrám dokořán.  
Otvírej svatému Duchu, otvírej přichází k nám,  
otvírej Božímu slovu dokořán. Effatha! Effatha! 

 

57. K tob ě, Pane, s díkem p řicházím (HZ 113) 
 

1. K tobě, Pane, s díkem přicházím,  
lásku, pokoj v duši nacházím. 

® Tobě se znovu odevzdávám,  
ty jsi můj Pán, buď vůle tvá.  
Chvála Jezu, Spasiteli, chvála. 

2. Krok za krokem kráčím za tebou,  
v dáli hledám správnou cestu svou. 

3. Když zaváhám ve své slabosti,  
podpíráš mě mocí milosti. 

 

58. Skála  
 

1. Jsem jenom skálou kamennou, prosím tě, udeř holí svou,  
ať vytryskne pramen v hloubi ukrytý.  
Stačí jedno slovo tvé, odejmi srdce kamenné,  
a dej mi srdce, které lásku zná. 

® Ty jsi nám slíbil pomoc svou, k tobě kroky mé ať jdou,  
ať vidím lásku, kterou potkávám,  
ty jsi nám živou vodu dal, která tryská z hloubi skal,  
i život je tvůj dar, Pane náš. 

2. U kříže skláním srdce své, zas Pane hříchem zkažené,  
po vodě Tvé se žízeň nevrací,  
tu vodu stále toužím pít, neznal bych, co je žízeň mít,  
neznal bych trýzeň žízně palčivé.  

  

„Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina, chval, Sijóne, 
svého Boha!“       (Žalm  147,12) 
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59. Přijmi Pane (HM 468) 
 

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.  
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. 

® Ty jsi, Pane, [: sám pravý vinný kmen.  
V plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :] 

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

 

60. Maria bez nápadných div ů (HM 130) 
 

1. Maria bez nápadných divů, Maria bez kázání.  
Maria bez velikých činů, Maria bez boje. 

® Maria veliká je tím, že řekla Bohu celým svým životem: 
„Ano“. 

2. Maria dala světu Krista a zachránila s ním svět,  
Maria v čele všeho lidstva vede nás Bohu vstříc. 

3. Maria Matka, ty to věříš, je také Matkou tvojí,  
máš tutéž Matku jako Ježíš, z ní stal se jedním z nás. 

4. Maria, to je přece ona, která ti může přispět,  
aby do srdce Ježíšova tvůj život zakotvil. 

5. Maria, ta na prvním místě umožnit může lidstvu,  
aby šlo rozhodně a jistě v bratrské lásce vpřed. 
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61. Právě teď je chválit Pána čas (HZ 205) 
 

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. 

® 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. 

® Pána chval, Pána chval. Tak Pána svého chval. 

 

62. Tady u tvých nohou (HM 250) 
 

Tady u tvých nohou, Pane můj, ty víš, sedávám tak rád.  
Tady u tvých nohou, Pane můj, ty víš, rád ti naslouchám. 

 

63. Slunce Kristovy lásky (HM 234) 
 

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. 

 

64. Přítomnost (HM 215) 
 

1.  Žijme tedy přítomnost, více lásky dejme druhým,  
možností je vždycky dost,to, co přijde [: ví jen Pán :] 

2.  Už moc času nezbývá, dluhů v lásce máme tolik, 
ať se každý podívá, jak svět štěstí [: hledá dál :] 

3. Proč se honit za cílem, který nemá žádnou cenu,  
vždyť je naším úkolem dávat vše, co [: můžem dát :]  

 

„U tebe je pramen žití.“ (Žalm  36,10)  
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65. Vzácný jsi 
 

1. [: Vzácný jsi pro mě, Pane můj. :] 
® [: Tebe mám, Tebe mám rád, Tebe mám rád.  

Ty sám‘s mě dřív měl rád. :] 
2. [: Láska Tvá je vzácná, to vím. :] 
3. [: Vůle Tvá je správná, to vím. :] 
4. [: Cestou Tvou já navždy chci jít. :] 

 

66. Boží synové (HM 26) 
 

® Synové, slyšte Boží hlas, kterým Otec k sobě volá vás,  
jezte, pijte pospolu, mějte lásku Kristovu,  
alelu, alelu, alelu, aleluja. 

1. Bratři, sestry, jedno jsme, nový život začněme,  
duchem mladí budeme, na věky žít můžem. 

2. Pána zpěvem vítejme, hlasitě jej oslavme,  
slíbil nám svou odměnu, že budem žít věčně. 

3.  Přikázání Ježíš dal, abych bližní miloval,  
než odejdu do země, kde budu žít věčně. 

4.  Jestli chceme život s ním, musí zemřít sobectví,  
pak jsme šťastni na vždycky, budeme žít věčně. 

5.  Udělejme jeden svět, jednu velkou rodinu,  
spatříme tvář Otcovu, budeme žít věčně. 

6. S církví Krista čekejme, jeho příchod blízko je,  
v jeho jménu vstaneme, budeme žít věčně. 

 

67. Velebím Tě (HZ 280) 
 

Velebím tě, Otče, Pane nebes i země,  
[: že jsi tyto věci skryl před moudrými, :]  
[: a zjevil jsi je maličkým. :] 
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68. Alfa i omega (K 65) 
 

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. (On je náš Pán). 

 

69. Kanadský Ot čenáš 
 

® Náš Otče na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království 
tvé, buď vůle tvá na nebi i na zemi. 

1. Každý den nám dej náš chléb a odpusť nám všechno zlé, 
tak jako i my jak odpouštíme všem všem našim viníkům. 

2. A neuveď nás do pokušení a vysvoboď nás ode všeho 
zlého. Amen. 

 

70. Do stínu k řídel tvých (HM 51) 
 

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. 

 

71. Chleba a víno neseme (HM 473) 
 

® 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. 
2. Mám němá ústa, Pane, vždyť soucit svůj jsem odepřel,  

jsem uzavřený, Pane, dej, abych všem se otevřel. 
3. Mám v sobě bolest, Pane, že tolik věcí zranilo,  

mám také touhu, Pane, aby tě srdce poznalo. 

 

 

„Uslyšíš-li to ve spánku, probuď se, celým svým životem 
miluj Hospodina a vzývej ho pro svou spásu.“ (Sir 13,14) 
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72. 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. 

 

73. Vše, co mohu dát (HM 271) 
 

[: 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 mne Tvá ruka dotýká, Duch svatý přichází.  
Před Tvou tváří padá na mne sláva Tvá,  
pozvedám svůj hlas, pozvedám svůj hlas. 

 

74. 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. 

® [:Přidej plamen k plamen a srdce na dlani,  
náruč do kořán, až tě zavolá.:]  Tvůj Pán. 

2. Tajemství kříže, svou sílu skrývá,  
praskají všechna, zrcadla křivá.  
Vždyť poznat pravdu, unést ji celou,  
to nejde jinak, než na kolenou. 

3. Tak podej ruce těm kolem sebe,  
tvůj strach se ztrácí, zvoní smích z nebe.  
My nikdy nejsme úplně sami,  
On řekl jasně: „Zůstanu s vámi!“ 
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75. Den jak den (HM 42) 
 

1. Den jak den toužím jít za tebou, být tvojí, Pane můj. Žít 
s tebou, tobě dát duši svou, být tvojí, Pane můj. 

® Lásko ty věčná s námi zůstávej a dej pokoj svůj všem nám. 
V pokorné prosbě ruce spínáme. Skloň se milostivě k nám. 

2. Den jak den vidíš jen bídu mou, buď se mnou, Pane můj. 
Touhu dej s tebou žít na kolenou, buď se mnou, Pane můj.  

3. Den jak den hojíš má zranění, jsi se mnou, Pane můj.  
Sílu mám konat tvé spasení, buď se mnou, Pane můj. 

4. Den jak den chceme jít za tebou, být tvoji, Pane náš.  
Sloužit všem, aby též mohli žít, být s tebou, Pane náš. 

 

76. Vzývám jméno Tvé 
 

Vzývám jméno Tvé, Pane můj, lásko má,  
vzývám jméno Tvé, Ježíši, zvítězil‘s. 
 

77. Rájem (HM 219) 
 

® 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,  
ráje až přijde čas, abych mohl snést  
tu krásu a ten žár, jímž je Bůh. 

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. 

 
 

„Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby 
už vzplanul!“       (Lukáš 12, 49) 
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78. Zpívej Dál (HM 470) 
 

1. [: Zpívej dál, zpívej dál, zpívej dál píseň svou  
zpívej dál, nač se ptát, píseň svou: mám tě rád. :] 

® Otevírá klíčkem lásky Bůh své království  
velké věčné království. 

2. Přátelství, přátelství, přátelství nabízí 
dobrý Bůh lidičkám, šlapej dál, nejsi sám. 

3. Důvěřuj, důvěřuj, v trápeních důvěřuj. 
Všechno zlé pomíjí, důvěřuj Marii. 

4. Rozlévá, rozlévá, rozlévá, rozlévá 
všemocný světů Pán lásky své oceán. 

5. Ty a já, ty a já, dál už jen ty a já, 
s námi ten, který jest, s námi Pán, cesta cest. 

 

79. Přijď, Duchu svatý (HZ 213) 
 

® Veni Spiritus, veni Spiritus, veni Sancte Spiritus.  
Veni Spiritus, veni Spiritus, veni Sancte Spiritus. 

1. Přijď, Duchu svatý, a naplň nás,  
ohněm své lásky posvěť nás,  
tak přijď Duchu svatý, a naplň nás,  
ať září tvůj plamen uprostřed nás.  
[:Tak přijď, tak přijď, tak přijď, tak přijď k nám:] 

2. Přijď, Duchu svatý, a naplň nás,  
křivé cesty i mysl srovnej zas,  
přijď, Duchu svatý, a naplň nás,  
svými velkými dary potěš nás.  
Tak přijď … 

3. Přijď, Duchu svatý, a naplň nás,  
dej mi sílu, když nevím, kudy dál,  
přijď, Duchu svatý, a naplň nás,  
pokoj, lásku do duše daruj nám.  
Tak přijď … 
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80. Stojím p řed Tebou (HM 242) 
 

1. Stojím, před Tebou stojím, Ty můj jsi Bůh a Pán.  
Slyším, v své duši slyším, Tvá láska volá k nám.  
[:Vidím, v tvých očích vidím, že hřích je noc a klam.:] 

2. Bože, můj dobrý Bože, já Tebe opustil,  
zradil, Tvou lásku zradil pro záblesk lačných chvil.  
[:Otče, vstříc mi pojď , Otče, bys moji vinu smyl.:] 

3. Ztrácím, stále jen ztrácím Tvé světlo na zemi,  
vracím, Tvým rukám vracím své cesty i své dny.  
[:Toužím, najít Tě toužím, přijď, Pane, vrať se mi.:] 

4. Pro mne, každý den pro mne Ty vyléváš svou krev,  
voláš, v mém srdci voláš: „Pojď ke mně, hříchů nech!“  
[:Pro mne, každý den pro mne Ty vyléváš svou krev.:] 

5. Krásný, nesmírně krásný jsi pro mne stvořil svět,  
zpívám, všem lidem zpívám, jak umíš odpouštět.  
[:Dobrý, jak Ty jsi dobrý chci světu povědět.:] 

6. Za kříž, Pane můj, za kříž Tě musím milovat,  
lásku, všechnu svou lásku chci Ježíši Ti dát.  
[:Zůstaň, v mé duši zůstaň, jen s Tebou mohu dál.:] 

 

81. Uzdrav málo lásky 
 

1. Do mých stínů přichází světlo tvé, Pane můj.  
Málo lásky žije v nás, málo síly stavět hříchu hráz.  

® A tak prosím: uzdrav málo lásky láskou svou,  
ve slabosti oporou buď nám. 

2. Stezky mé hledají pokoj Tvůj, Pane můj.  
Málo ohně, co by hřál, aby šířil teplo lásky dál. 

3. Léta jdou život nám ubíhá, hledá věčnost Tvou.  
Málo víry žije v nás, málo síly stavět hříchu hráz. 

® A tak prosím: uzdrav málo síly silou svou,  
ve slabosti oporou buď nám. 

 
 

„Začněte chválit mého Boha při bubnech, zpívejte 
Hospodinu při cymbálech, vyvyšujte a vzývejte jeho 
jméno!“          (Júdit  16,1) 

“ 



Mládežníček 

 

 
 

82. De profundis 
 

1. Z hloubi volám k Tobě, Pane, vyslyš prosím prosbu mou, 
sám jsi řekl: těm, kdo tlučou, těm se dveře otevřou. 

® Já vím, že mě vyslyšíš, vždyť už dávno znám moc Tvou,  
v bouřích v loďce mé když spíš,  
vítr, vlny, déšť na Tvé slovo poslechnou,  
na Tvé slovo poslechnou, tak zachraň, Pane, loďku mou. 

2. Odvrať, Pane, oči mé, ať jen marnost nevidí, 
naplň srdce znavené, ať vždy tónem lásky zní. 

 

83. Vcházím 
 

1. Vcházím v nepoznanou zem,  
stopy Boží vedou dál za obzory snů,  
kříž nesen člověkem, kdysi vešel do mých dnů. 

® Boží lásko, málo znaná, ten, kdo hledá, najde pramen Tvůj.  
Boží lásko, zneuznaná pro člověka spásu při mně stůj. 

2.  Vcházím v nepoznanou zem,  
na kolenou před Tvou tvář, na rtech s modlitbou,  
kříž vede za Pánem on je světlem cestě tmou. 

3. Vcházím v nepoznanou zem,  
přestávám žít už já, žije ve mně Pán,  
slávou jeho zastíněn, nic už není, jen Bůh sám … 

 

84. Ty jsi chléb živý (HZ 267) 
 

1. [: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. 
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85. Ježíš můj Pán (HM 84) 
 

1.  Přišel na zem konat dílo spásy  
a lidem bídným s láskou pomáhal,  
ke svobodě zval zotročené hříchem, můj Pán. 
Světem šel a lidskou nesl bídu,  
byl bičován a na smrt odsouzen,  
na kříži mřel, však třetí den vstal z hrobu, můj Pán. 

® Ježíš, můj Pán, mě miloval, až na smrt šel, mé hříchy sňal. 
Ježíš, můj Pán, dnes tebe zve: pojď domů, vrať se zpět. 

2. Stále jeho láska rány hojí 
a otvírá ke spáse náruč svou, 
dnes jako dříve bouři upokojí, můj Pán. 
Stále ještě jeho milost trvá, 
chce smířit lidi s Bohem, Otcem svým, 
krev svoji dal všem nám na vykoupení, můj Pán. 

 

86. Přijímám (HZ 218) 
 

Tvé tělo, Pane, přijímám, tvou církev, Pane, přijímám.  
Dotýkám se hříchů, dotýkám se ran,  
jsou mé, jsou tvé, Pane, přijímám.  

 

87. Pán je má síla (HZ 187) 
 

1. Pán je má síla a hrad můj, on mi prostírá plný stůl,  
on dává sílu v čase zlém, dává všem i nám,  
dává tam, kde se čeká v modlitbách. 

 Tak pojďme za ním všichni, služme s radostí,  
život nový žijme v jeho blízkosti. 

2. On slovo pravé dává nám, vždyť žádný z nás už není sám,  
on dává lásku v dobu zlou, dává lásku svou,  
dává tam, kde se čeká s pokorou. 

 
 

„Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den 
bere na sebe svůj kříž a následuje mě.“  (Lukáš 9, 23) 
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88. Dnes tebe volá Pán  
 

® Dnes tebe volá Pán, abys mládí své  
Bohu otevřel tak, jako květ se rozvíjí,  
dnes tebe volá Pán, abys písní svou  
Bohu k slávě žil a dobrým byl na cestách všech. 

1. A kdyby přišel jednou den a řek ti: tak už dost,  
co vlastně na Ježíši máš, v něm není budoucnost,  
vzpomeň si! 

2. A kdyby jiné učení ti namlouvalo snad,  
že bratří sbor máš opustit a víru odvolat, vzpomeň si! 

3. A kdyby slunce, voda, vzduch, ač je v nich plno krás  
a kdyby touha po dálkách zastřely Boží hlas, vzpomeň si! 

 

89. Trním, blátem jsi šel (HM 110) 
 

1. Trním, blátem jsi šel s křížem těžkým jak kov.  
Co přijde sám jsi věděl, smrt přijal jsi beze slov.  
Ve tváři pot v dlaních krev, pod bičem Tě pacholek hnal.  
Ty usmál ses na každý hněv, Tys dokázal, kdo je Král. 

® Zavřu oči svý, vidím kříž a na něm tělo Tvý,  
On mi odpoví, proč máme tu žít. 

2. Nepřátel máš na tisíc, že řekls, jak odvrátit chlad,  
řekls, kdo chudý je má mnohem víc,  
že má mít člověk člověka rád.  
A na všechny kolem se směj a nechtěj sám pro sebe žít  
a co máš rád někomu dej a radost sám budeš pak mít. 

 

90. Do tvých starostí (HZ 53) 
 

Do tvých starostí, smutků, úzkostí přišel ten, kdo má tě rád 
a z nich tě vyprostí. 
Pánů Pán, králů Král je nám bez rozdílu všechněm zvěstován. 
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91. To já, ó, Pane m ůj 
 

® To já, ó, Pane můj, půjdu, když mě posíláš,  
to já, ó, Pane můj, půjdu, když mě posíláš. 

1. Koho pošlu, kdo se hlásí, je tu cesta má,  
půjdu, když mě posíláš,  
chceš jít za mnou, strach ti brání dát i kůži svou,  
půjdu, když mě posíláš. 

2. K svému knězi, k svému vládci, a tak půjdu já,  
půjdu, když mě posíláš,  
k těm, co soudí, co vše vědí, a tak půjdu já,  
půjdu, když mě posíláš. 

3. K těm, co myslí, že jsi mrtev, a tak půjdu já,  
půjdu, když mě posíláš,  
k těm, co tvoří tvoji církev, a tak půjdu já,  
půjdu, když mě posíláš. 

 

92. Píseň sv. Františka (HM 192) 
 

Buď veleben, ó Pane můj, nejvyšší Králi,  
vše ať zní k chvále tvé.  

Za dary dík z tvé dlaně otcovské.  
Za slunce zář, co dává radost všem,  

tisíce hvězd na nebi jiskřivém.  
Za větru zpěv i mlhu podzimní.  
Za vodu čistou teď můj dík ti zní,  

za ohně svit, co noci tmu zahání.  
Též, Pane, dík za zemi mateřskou,  

za plodů dar, co na ní vyrostou,  
že hýčká dál a živí děti tvé.  

Tvé děti, když stále v lásce zůstanou,  
sám nejvyšší jim budeš korunou. 

 

 

„Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! 
Uvádějte národům ve známost jeho skutky.“ (Ž 105, 1) 
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93. Chvalozp ěv (HM 71) 
 

1. Neskládejte v mocné naději, v síle jejich, která skály láme.  
Ochabne dřív nebo později, nedoufejte v zdání,které klame. 

® Ty jsi hoden žehnání a chvály, tvoji moc a sílu slavíme.  
Před tebou se, Pane Kriste, králů Králi,  
dobrovolně skláníme. 

2. Vláda jeho není na chvíli, pravda věčně platí v jeho říši. 
V jeho panství není násilí, blaze tomu, kdo hlas jeho slyší. 

3. Žíznivým dá napít z pramene, nedolomí nalomenou třtinu. 
Proměňuje srdce kamenné, odpustí i zbloudilému synu. 

4. Znaveným on síly dodává,uvězněným snímá pouta z rukou. 
Stojí při těch, kdo jsou bez práva, otevírá všem těm, kteří 
tlukou. 

 

94. Řekni sám (HZ 231) 
 

1. Řekni sám, jak málo zbývá ke štěstí, jak blízko bývá,  
řekni sám, že stačí se jen rozhlédnout.  
Řekni sám, už jen pár kroků,  
řekni sám, že tolik roků vyrůstám pro velké sblížení.  

® Dálkou vesmírnou za láskou nesmírnou,  
dávno mě v rukou má a dávno mě spoutává stále víc. 

2. Řekni sám, můj cit se mění,  
chci být tam, kde pro mě prázdno není,  
ke komu smím bez ohlášení;  
řekni sám, že každou chvíli, řekni sám, mám blíže k cíli, 
řekni sám, co neumím už říct. 

3. Cítím sám, můj svět se mění, toužím najít vykoupení, 
k dálce mám už stále blíž a blíž.  
Cítím sám, mizí vše, co tíží, cítím sám, že ráj se blíží,  
[: nevnímám už nic krom lásky v nás. :] 
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95. Až na k říž (HM 16) 
 

® Až na kříž šel Pán Ježíš z lásky k nám,  
ten kříž je náš 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 mi nabízíš svůj kříž. 

2. O svém hříchu proti Tobě vím,  
zbavit se ho stále neumím.  
Zdá se mně, že klesám stále níž  
a proto mně nabízíš svůj kříž. 

3. Čekám, Pane, že mně sílu dáš,  
ty však říkáš: Sílu v kříži máš,  
jenom křížem život naplníš  
a proto ti nabízím svůj kříž. 

4. Já jsem jenom proto z mrtvých vstal,  
že jsme napřed kříž na sebe vzal.  
Věčný život jinak nespatříš  
a proto ti nabízím svůj kříž. 

 

96. Já jsem s vámi (HZ 78) 
 

1. Já jsem s vámi, já jsem s vámi stále víc, stále víc,  
zástup věrných z vírů černých zvednu k slávě, vítězství. 

2. Já jdu s vámi, já jdu s vámi dálkou cest, dálkou cest,  
v moři, v poušti neopouští Bůh svůj národ Izrael. 

3. Já jsem s vámi, já jsem s vámi víc jak dřív, víc jak dřív, 
světu v tváři pravda září, já jsem vítěz nad tmou, lží. 

4. Pán je s námi, Pán je s námi stále víc, stále víc,  
v ostnech drátů sešlých států zjeví pravdu s nadějí. 

5. Pán je s námi, Pán je s námi, víc jak dřív, víc jak dřív,  
v ostnech drátů mrtvých států zjeví pravdu, vítězství. 

 

„Bděte a modlete se v každé době.“ (Lukáš 21,36) 
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97. Úžasná láska (HM 261) 
 

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 moh věčný život žít,  
musel můj Pán tou cestou kříže jít. 

 

98. Kameny chrámové (K 126) 
 

Kameny chrámové leží na sobě, všechny nás pojí jedna víra,  
nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo z nás sám sobě neumírá, 
aleluja. 
Ať žijeme, cokoliv děláme, našimi skutky je oslaven Pán,  
ať jásáme, ať strádáme, tvoříme jedno tělo, jeden Boží chrám, 
aleluja. 

 

99. Maria, ty úžasný kv ěte (HZ 130) 
 

1. Maria, ty úžasný květe, který z lidstva vykvétá.  
Ty, která vždy chápeš, ty nám všechnu milost předáš.  
Maria, ty plna jsi Boha, o tobě se nikdy dost nepoví. 

® Ave Maria, ave, ty stala ses pro Boha rájem, ave. 
2. Maria, ty jsi Matka, na tvém tichu promluvil Bůh.  

Tvoje srdce je jako pevnost, přístavem jistým bude nám.  
Maria, v tobě je život, zpívá o tobě vše, co je stvořené. 
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100. Salve Regina 
 

Salve Regina, Madre di misericordia, Salve Madre, vita, 
dolcezza, speranza nostra salve! Salve Regina. 

A tericorriamo esuli figli di Eva. A te sospiriamo, piangenti in 
questavalle di lacrime.  

Avvocata nostra volgi a noi gli occhi tuoi,  
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno Gesu. 

Salve Regina, Madre di misericordia, Salve Madre,  
o clemente, o pia, o dolce vergine Maria, salve Regina, 
Salve Regina, salve, salve, salve, salve, salve. 

 

101. Vzdejme Pánu díky (HM 275) 
 

1. Vzdejme Pánu díky, za vše, co nám dává,  
za vše, co nám bere, patří Pánu sláva.  
Vzdejme Pánu díky, že se stará, aby  
nepropadli smrti jeho lidé slabí. 

® Svý kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej,  
chválama rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej. 

2. Vzdejme Pánu díky, novou cestu klestí  
v době, která zná jen pomíjivé štěstí.  
Vzdejme Pánu díky, křížem přišel říci,  
já jsem cesta pravda osvobozující. 

3. Vzdejme Pánu díky, zdroji pravé spásy,  
doutnající oheň láska neuhasí.  
Vzdejme Pánu díky jako děti Boží,  
že v člověku láska lásku stále množí. 

4. Vzdejme Pánu díky, burcuje svým slovem:  
Starej svět už umřel, my žijeme v novém.  
Vzdejme Pánu díky, mění dávné řády,  
Bůh už není v dálce, Kristus žije tady. 

 
 

„Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte                         
a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami                 
a zpěvem, jak vám dává Duch.“    (Koloským 3, 16) 
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102. Všichni sejdeme se v nebi (HM 274) 
 

® Všichni sejdeme se v nebi, kde je Bůh,  
Král a Pán a Otec náš,  
všichni sejdeme se v nebi, kde je Bůh, už za krátký čas. 

1.  Nás doprovodí k Otci Kristus Pán tam v nebi, tam v nebi. 
Nás doprovodí k Otci Kristus Pán už za krátký čas. 

2. Tam přivine nás k sobě Otec Bůh... 
3. I Maria nás všechny přivítá.... 
4. Duch svatý radostí nás naplní.... 
5. Proto žijme, ať se všichni sejdeme.... 

 

103. Hosana zní (HZ 64) 
 

1. [: Hosana, hosana, hosana Pánu zní. :] 
® Sláva Kristu přísluší, zemřel, však hrob mu nesluší,  

zvítězil, je prázdný hrob, Ježíš je živý Pán.  
Zvítězil, je prázdný hrob, jsi mocný Pánů Pán. 

2. [: Slavíme, slavíme, Ježíši jméno tvé. :] 

 

104. Matko má 
 

1. Matko má, pod Tvůj plášť se skrývám,  
dnes bouře zuří zlá a nevidím na krok dál.  
Matko má, Tobě píseň zpívám,  
vždyť vím, jak nesmírná je pomoc Tvá. 

® Jak vyzpívat tu krásu, kterou záříš, milostiplná,  
milostiplná, tys uzdravení nemocných a bídných;  
Růže tajemná, Růže tajemná. 

2. Matko má, k Tobě volám jako dítě,  
vždyť dobrá rada Tvá světlo mi dá, 
Matko má, vím že tíseň přiblíží Tě, 
Tvá pomoc přímluvná je úžasná. 
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105. Boží láska (HM 24) 
 

® [:Boží láska je jako slunce, ta je vždycky všude přítomná:] 
1. Otevři své srdce a vem si jí, kolik chceš. 
2. Nikdy mrak nezastíní, tu lásku, kterou má Bůh k nám. 
3. Dej tuto lásku i dále, také tomu, který nechce tě mít rád. 
4. Změnit může i tebe, když svolíš ještě i dnes. 

 

106. Maria, jsi královnou 
 

® Maria, jsi královnou, jsi královnou mou. 
1. Velebí s tebou má duše Pána, jeho je síla oslavována,  

na tebe shlédl, jsi, Maria, teď nebes brána. 
2. Když hledám lásku, naději, víru, najdu ji s tebou,  

Královno míru, od dětí zvána, Maria, jsi nebes brána. 
3. Bůh si tě vybral za matku Pána, obdivuhodnou Matkou jsi 

zvána, na věky věků, Maria, jsi nebes brána. 

 

107. S tebou sílu mám 
 

1. S Tebou sílu mám, Pane můj, Pane můj, jít i tmou.  
Ty jsi pastýř můj, pastýř můj laskavý,  
já jsem ovcí Tvou, ovcí Tvou.  

® Kdo z vás ovce nehledá, i když skály strmé jsou,  
tak já hledám ovci svou, každou ovci ztracenou, ztracenou.  

2. S Tebou, Pane můj, Pane můj, na pastvách chodím 
k vodám pít, k vodám pít. Jsi mou útěchou, z pramenů, 
z Tvých pramenů budu věčně žít, věčně žít. 

3. S Tebou, Pane můj, slíbenou, slíbenou zemi nacházím, 
nacházím. Veden holí Tvou, holí Tvou v bezpečí jsem před 
noční tmou, noční tmou. 

 
 

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ 
(Matouš 5,7) 
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108. 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 mým nejistot, přijď do všech mých neklidů. :] 

 

109. Ty jsi m ůj velký Pán  
 

[: Ty jsi můj velký Pán, předobrý králů Král,  
Tobě chválu svoji zpívám, Tebe celým srdcem ctím. :] 
Já vím, Ty jsi ten, který útočiště dává,  
já vím, Ty jsi ten, který spravedlnost má,  
Ty mě vždycky ochráníš svojí mocnou perutí,  
ve Tvém jménu pomoc mám, jsi Síla má. 

 

110. Lidé všech národ ů (Ž 47; 1-4) 
 

[: Lidé všech národů tleskejte v dlaně,  
hlaholte Bohu, plesejte zvučně :] 

[: Hospodin nejvyšší vzbuzuje bázeň,  
On je Král velký nad celou zemí:]    

 

111. Ježíši, Ty jsi m ůj 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. 
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112. Chválím Tebe 
 

[: Chválím Tebe, Pane můj, chválím Tě, můj Ježíši :] 
[: protože Ty, Ty jediný, Ty jsi hoden uctívání. :] 

 

113. Tys můj skalní štít (Ž 31; 4,16,18) 
 

[: 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!     

 

114. I když fíkovník nevypu čí 
 

I když fíkovník nevypučí, réva výnos nevydá,  
i když pokrm z pole nevzejde mi, nezrodí se oliva.  

I kdyby z ohrad zmizel všechen brav,  
i kdyby v chlévech dobytek nebyl.  

Já budu jásat stále, zpívat k Boží chvále,  
Hospodinu píseň zazpívám.  

Já oslavím ho písní, dal mi radost v tísni,  
jenom Hospodin je spása má. 

 

115. Ježíš je má skála 
 

1. Ježíš je má skála, On je moje spasení,  
v Něho doufám, On je štítem mým. 

® [:Aleluja, On je štítem mým:]. 
2. Ježíš je mým Pánem, nikdy mě neopustí,  

On je věrný, důvěru mou má. 
® [:Aleluja, důvěru mou má:]. 
  
„Zpívejte Bohu našemu, všichni jeho služebníci, kteří se 

ho bojíte, malí i velicí.“         (Zjevení Janovo  19,5) 
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116. Žalm 86 (HM 289) 
 

1. Za vše, cos mi daroval, přijmi, Pane, dík,  
za to, že jsi požehnal dnům i krokům mým,  
žes mi cestu přichystal, přijmi, Pane, dík,  
celým srdcem, Bože můj to chválu vzdávat chci  
a tvé jméno veliké slavit navěky.  

® Chci volat díky, můj Pane, díky,  
s radostí, s láskou zpívat chci díky,  
s vděčností v srdci šeptat chci díky,  
jen tobě díky, můj Pane, díky. 

2. Za to, že jsi z hrobu vstal, přijmi, Pane, dík,  
za to, že jsi duši mou z bran smrti vykoupil, 
žes mi nový život dal, přijmi, Pane, dík, 
se mnou je tvé veliké milosrdenství 
až z nejhlubšího podsvětí jsi vyrval duši mou. 

3. Ukázals mi cestu svou, přijmi, Pane, dík, 
chci žít podle pravdy tvé, podrž kroky mé, 
vždy mě vedeš za sebou, přijmi, Pane, dík, 
na bázeň svého jména soustřeď mysl mou, 
na bázeň svého jména soustřeď mysl mou. 

 

117. Na oltá ř (HM 451) 
 

Na oltář, na oltář, chléb a víno patří na oltář.  
Na oltář, na oltář, trápení a radost přece patří na oltář,  
na oltář, patří na oltář. 

 

118. Eucharistia (HM 452) 
 

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. 
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119. Červíčku Jákob ův (HM 34) 
 

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. 

® Červíčku Jákobův, ty nesmíš to vzdát,  
životem tvým žil jsem i já, plně mi věř, žil jsem 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 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. 

 

120. Zemi pokryl šedej stín (HZ 311) 
 

[:Zemi pokryl šedej stín,:] [:nad krajinou zjev se stal.:] 
[:Kdo se zbaví bídných vin,:] kdo má právo žít si dál.  
[:Svět jenom kříž,:] ti za tvou lásku dal.  
[:Svět jenom kříž,:] pro tebe měl.  
[:Teď hledá skrýš,:] před tím, co kdy udělal, á- aby zapomněl. 
Lála … 
[:Z opony teď zůstal cár,:] [:duše má už k Otci blíž.:] 
[:Věrných přátel zbylo pár,:] spoutává je zemská tíž. 
[:Bijem se dál:] s láskou, která krvácí,  
[:bijem se dál:] za štěstí v nás. 
Někdo to vzdal, jiný se smál,  
někdo se domů nevrací, á…, bijem se dál. Lála … 
Svět jenom kříž … aby zapomněl.  

  

„Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude 
nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy 
žíznit.“           (Jan 6, 35) 
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121. Jsme chrámy 
 

® Jsme chrámy, jsme chrámy lásky Tvé, Bože náš. 
Jsme chrámy, jsme chrámy, ve kterých přebýváš. 

1. Dík, že má stavba osaměle nestojí, 
dík, že k mým zvonům ostatní se připojí,  
dík za chrámy Tvé. 

® Jsme chrámy … 
2. Vím, postavil jsi chrám Duchem svým, 

já hříchem každý den Tě vyháním, 
dík za nový smír. 

® Jsme chrámy … , ve kterých přebýváš, chrámy Tvé. 

 

122. Boží bojovník (HZ 25) 
 

1. Zlých andělů voj rozpoutal v nebi boj, proti Bohu stál anděl. 
Bůh sám pokyn dal a první z knížat vstal, Boží archanděl. 

® Michael, meč boží v rukou má,  
Michael, smetl pýchu satana na zem. 

2. Mocnou silou svou srazil pýchu nezkrotnou, z nebe spadla 
na zem. 
Satan zvedl pěst k Stvořiteli hvězd,hrozí pomstou všem. 

3. Duch zla stíhá lid, chce duše zahubit, a vše, co lásku má. 
Meč tasí Michael, když Bůh zlo uviděl, a do boje se dal. 

4. Kdo se Bohu postaví, o lásku se připraví, v pýše bude stát. 
Kdo vzývá Boží jméno, ochránce má svého, už nemusí se 
bát. 

5. Dnes svět je plný zla, to je satanova msta, výsměch k nebi 
stoupá. 
My, Bože, prosíme, ať tvůj anděl povstane a zlé moci 
ztrestá. 

6. Na konci všech dní, až se rozední, bude kníže bojovat. 
Marii k nohám dá hlavu satana, Bůh zruší smrti řád. 
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123. Nevymizí chvála tvá  
 

1. Za dar písně děkuji, Pane můj,  
chci Tě v písni chválit, vždyť jsem Tvůj, 
za dar víry, za dar lásky chválu vzdám,  
za naději, kterou v Tobě mám. 

® Nevymizí chvála Tvá z úst mých,  
hrobem prázdným přemohl jsi hřích, 
opásals mě radostí, proto chvály Tobě zní, aleluja, aleluja. 

2. Za život Ti děkuji, Pane můj,  
chci Tě chválit, navěky jsem Tvůj, 
za bolest i za radost Ti chválu vzdám,  
vždyť naději v Tobě, Pane mám. 

3. Děkuji Ti za odpuštění, chvála Tvého jména jen ať zní, 
hřích jsi smazal, s Tebou znovu začít smím,  
na Tvých cestách, Pane, zvítězím. 

 

124. Pane, co jsem já 
 

1. Svět se hroutí, říše padají, mocní králové odchází.  
Jenom Ježíš stejný zůstává,  
stejně jako  dřív pevný základ dá těm, kdo věří, že je Pán. 
Láska prýští z jeho ran a léčí nás. 

® Pane, co jsem já, žes za mne zamřít chtěl,  
kolik lásky Tvé jsem cestou poztrácel,  
svět bez  Tebe jde černým údolím,  
vítězství je Tvé, to vím. 

2. Někdy jsou chvíle bolesti, kdy tma obklopí život náš,  
právě tenkrát Ježíš pomáhá,  
když svá trápení odevzdáš jeho dlaním.  
On je Pán, láska prýští z jeho ran a léčí nás. 

® Pane, co jsem já … vítězství je Tvé, to vím.  
Vítězství je Tvé, to vím. Vítězství je Tvé, já vím. 

  

„Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den 
ze dne jeho spásu.“       (Žalm  96,2) 
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125. Mé srdce zpívá (HM 480) 
 

® M: Mé srdce zpívá, radostí srdce zpívá,  
mé srdce zpívá, že v něm vládne Pán.  
Nic neukrývá, v tvář Páně jen se dívá,  
nic neukrývá, zpívá do všech světa stran. 

1. V: Teď je chvíle radosti,  
teď je chvíle věčnosti, Ježíši, 
nejsi teď Bůh neznámý,  
jsme tu s tebou, ty s námi, Ježíši. 
M: V soustu chleba bílém, je  
V: tvá i naše sláva,  
M: když sám Bůh se svým dětem dává. 
V: Tys volal, jdem k tobě změnit se k tvé podobě,  
Ježíši, ty jsi náš Bůh! 

2. V: Všichni spolu v domě tvém, 
my jsme dům a ty jsi v něm, Ježíši 
Mír a láska nejsou snem 
ve tvém světě radostném, Ježíši. 
M: S tebou jdeme světem, 
V: i když se všude stmívá, 
M: s tebou každá duše si zpívá. 
V: Dětem všech národů dáváš pravou svobodu,  
Ježíši ty jsi náš Bůh! 

 

126. Ave 1989 (HZ 13) 
 

® Ave, ave, ave, ave Maria. 
1. Já hledal každý den znova, jak život svůj žít, Maria, Maria. 

Bloudil a padal, když chtěl jsem za láskou jít, Maria, Maria. 
Oroduj za nás.  

2. Dnes už dík tobě tu správnou cestu znám, Maria, Maria. 
Radíš všem, dělejte, co můj syn řekne vám, Maria, Maria. 

3. Tvůj syn je jedinou nadějí našeho světa, Maria, Maria. 
Tvůj syn je v zimě jistotou krásného léta, Maria, Maria. 
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127. Pouš ť je krásná 
 

1. Poušť je krásná, že někde studnu skrývá nám  
a já žízeň mám.  
Tisíc hvězd nade mnou, kolem jen láska Tvá,  
která k pramenům chce přivést,  
která k pramenům chce přivést dítě své, dítě své. 

2. Klečím před Tebou sám v písku pouště své,  
vždyť víš, tuším studny lásky Tvé. 
Tisíc hvězd nade mnou, veď mě dál, Pane můj,  
vím, že k pramenům chceš přivést,  
vím, že k pramenům chceš přivést dítě své, dítě své 

3. Dík za vodu Tvou v poušti ukrytou, teď dál můžem jít. 

 

128. Spěchám za vít ězstvím  
 

1. Díky, Pane, žes mi život dal, za něj dík, žiju rád. 
Díky, Pane, díky za Tvůj kříž, za to dík, že Tě můžu znát. 

® Pane, Ty jsi větší, než srdce mé,  
tak naplň mě svým pokojem, ať radost šířím k lidem všem. 
S Tebou se nebojím kráčet smrti údolím,  
prosím, Pane, buď mi vším, manou Tvou se nasytím,  
tak spěchám za vítězstvím. 

2. Díky, Pane, že jsi z mrtvých vstal, vstanu též, za to dík.  
Lásku svou žes křížem dokázal, smrtí svou a vzkříšením. 

 

129. Hosana (HM 66) 
 

1. [: Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi. :] 
® Jméno slavíme tvé, chválí Tě srdce mé,  

vyvýšen buď, ó Bože náš, hosana Bohu na nebi. 
2. Sláva, sláva, sláva všech králů Králi.  
3. Chvála, chvála, chvála Tobě Pane náš.  

 

„Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou 
Boží synové..“     (Římanům 8, 14) 
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130. Tvé jméno, Lásko  
 

1. Tvé jméno, lásko, je Bůh, zrozený z Tvých doteků.  
Chci také láskou být, do písní svých Tě skrýt nestačím. 

® Však vím, Tvá zář se jednou zjeví nám,  
to až přijde Pán, začne vláda Tvá, zničíš pouta zlá,  
jméno Tvé však věky přetrvá. 

2. Tvé jméno, lásko, je Bůh, jméno mé Ty znáš,  
ve jménu Tvém chci žít, do písní svých Tě skrýt nestačím. 

3. Tvé jméno, lásko, je Bůh, to jméno čas zastaví,  
veď kroky mé, kam jít, do písní svých Tě skrýt nestačím. 

 

131. Stále, stále 
 

® Stále, stále zůstávej s námi, Pane. Stále, stále a neopouštěj 
nás. O krok dále na cestě nás veď, stále teď a v každý čas. 

1. Půjdu, kam mě pošle Pán, nebojím se nejsem sám, pro něj 
dýchat chci a žít. Pokoj v srdci nést, lidi v bratry proměnit, 
hlásat blahou zvěst. 

2. V bouři ani v temnotách, nebojím se, nemám strach, věřím 
v slunce nad mraky. Z našich těžkých chvil, Kristus činí 
zázraky, ukazuje cíl. 

 

132. 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.:] 

Oblečte člověka nového,  
který podle vzoru Božího je stvořený, spravedlivý a svatý. 
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133. Lásku tvou  
 

1. Lásku tvou chtěl bych, Pane, mít,  
i když těžko pochopím ten žár.  
Pouze vím, pod dotekem tvým život náš se mění v dar.  

® A tak zůstávej, lásko zůstávej, když na hoře Tábor Ježíš 
září jako král, když pod křížem stojím, na kterém on umíral, 
zůstávej se mnou dál. 

2. Vím, že znáš, všechny cesty mé, i tou nejtěžší jsi šel.  
Když jsem po sté podal v noci zlé,  
o vzkříšení kříž mi vyprávěl. 

 

134. Slunce svítá (HZ 234) 
 

1. Někdy člověk ani netuší,  
že mu pýcha vůbec nesluší,  
že zapomíná z dlaní vodu pít,  
že nenachází smysl, pro co žít.  
Sám to člověk stěží pochopí,  
kde a v čem má hledat štěstí svý,  
komu svoje srdce odevzdá,  
kterým směrem za láskou se dá. 

® Slunce svítá, Pán nás vítá, Boží království je dokořán,  
stačí víra s láskou jen, věřit, žes‘ byl vykoupen a dál.  
Slunce svítá, Pán nás vítá, už nám otvírá tu náruč svou, 
jako táta dětem svým, dává cestu za štěstím a dál. 

2. Kéž se člověk učí Boha znát,  
kéž má všechny lidi kolem rád, 
nebude pak muset jenom snít, 
ale pravý život lásky žít. 
Ten, kdo pravou víru v srdci má, 
ten už svého Pána dávno zná, 
kdo zanechal už marné váhání, 
ať připraví se na to setkání. 

 

 

„Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, 
můžete prosit, oč chcete, a dostanete to.“ (Jan 15, 7) 
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135. Přijď, Pane, do našich srdcí (HZ 214) 
 

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. 

 

136. Loretská hymna (Projdu temnotou) 
 

Projdu temnotou až uvidím ráno,  
půjdu tam, kde Tvoje svíce nocí zazáří.  
Projdu temnotou s Tebou, Maria,  
svým dětem, Matko, vléváš radost do tváří 

Bůh Ti v malé chudé chýši tiše dává znát své plány  
a Ty šeptáš: „Pane, díky, jak krásné je Tvé přání.“  
Půjdu za Tebou s chudákem i králem,  
s těmi, kteří léta hledají náruč Tvou.  
Všechno soužení, jež svět dětem dává,  
přečti si v mých očích, když kráčím za Tebou.  

Bůh žil s Tebou v chudé chýši, jako dítě znal Tvou péči.  
Já zpívám: Matko díky, za Tvou lásku, za cit Tvůj.  

[: S písní jdu vstříc slávě jména Maria.  
Každý národ Tě chválí, celá Evropa zpívá: jsi požehnaná.:] 

Půjdu stejnou cestou, po níž Ty jsi šla Maria.  
Na volání Boží chci kývnout s pokorou.  
Jdeme stejnou cestou, na rtech Tvoje slavné: „Staň se“, 
pomoz, ať v nás květy pravdy nevadnou.  

Bůh se sklání k lidským chýším, jeho láska smývá rány.  
Já volám: Pane díky, mohu zpívat, jsem Ti blíž.  

[: Blíž chci Ti být, vzorem je mi Maria.  
Každý národ ji chválí, celá Evropa volá: je požehnaná. :] 

Volá: je požehnaná, Ty jsi požehnaná. 
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137. Vánoční (Poslouchej) 
 

1. Poslouchej, Ježíš přišel k nám,  
poslouchej, přišel světů král,  
poslouchej, vítěz lásky v chudé stáji teď spí,  
nejkrásnější poselství vánoční. 

2. Poslouchej, celý kraj to ví, každá z hvězd o tom vypráví, 
poslouchej, anděl z výšin Gloria zazpíval,  
že Bůh syna svého dal, aby hřích překonal.  
Vítěz lásky v chudé stáji teď spí,  
nejkrásnější poselství vánoční. 

3. Poslouchej, Bůh k nám přišel blíž,  
poslouchej, kdy to oceníš,  
poslouchej, anděl z výšin Gloria zazpíval,  
že Bůh syna svého dal, aby hřích překonal.  
Vítěz lásky v chudé stáji teď spí,  
nejkrásnější poselství vánoční. 

 

138. Bohu chválu vzdej 
 

1. Jako obraz Boží člověk stvořen byl,  
zahradou lásky směl jít,  
aby svého Tvůrce hrou a písní oslavil  
za radost, za štěstí žít. 

® Bohu chválu vzdej, proto Bohu chválu vzdej,  
chval ho písní, kterou můžeš s anděly na věky hrát.  
Bohu chválu vzdej, proto Bohu chválu vzdej,  
chval ho písní za vítězství, s Ním nemusíš se tu bát 

2. Zahradu lásky hřích pak lidem vzal,  
je těžké věřit svítání,  
milosrdný Bůh však přesto dál svět miloval,  
děti své křížem zachrání. 

® Bohu chválu … Jako obraz Boží člověk stvořen byl,  
aby svého Tvůrce oslavil. 

 
 

„U Boha není nic nemožného.“ (Lukáš  1,37) 
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139. Povolání (HZ 203) 
 

1. Kdo ruku na pluh položíš, neohlížej se víc, 
kdo ruku na pluh položíš, věz, že Pán dá ti víc.  

 Tvůj Pán, má s tebou plán, za boží nástroj byls vybrán. 
2. Neohlížej se zpět, vždyť opustil jsi svět, 

život světa je jen dým a ty smíš přebývat v něm. 
3. Už nestrachuj se víc, co máš světu říct, 

už nestrachuj se víc, duch Boží ti jde vstříc. 
4. Kdo ruku na pluh položíš, život Kristův zakusíš: 

cestu kříže s trápením, i radost se vzkříšením. 

 

140. Píseň králi 
 

1. Velkou úzkost mám, v boji stojím sám,  
proto srdcem svým o pomoc volám.  
Uslyšel to Ježíš král, přišel a sám bojoval,  
v temnotách jako světlo plál.  

® Králi můj, v srdci mém panuj!  
Bránu otvírám, jsi hradu mého Pán.  
Vítězství tvůj trůn zdobí,  
jsi nejvýš vznešený, Bože jediný. 

2. Už nebojím se víc, nepřátel na tisíc, 
protože můj Král spěchá mi vstříc. 
V záři světla přichází, odpůrce své rozrazí 
jak slunce, můj Pán, k radosti mé vychází. 

 

141. Hle, stojím u dve ří (HM 65) 
 

Hle, stojím u dveří a tluču pusť mě dál.  
Stojím u dveří a toužím s Tebou být,  
stojím u dveří a tluču, praví Pán. 
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142. Obrácení (HZ 163) 
 

1. Dlouho hrách na stěnu už házel, dlouho jsem se potloukal, 
jak často Bůh mě při všem scházel, to těžko dnes bych 
spočítal. Když Ježíše jsem s davy viděl, jak slova lásky 
promlouval, už nemá za co bych se vůbec styděl, já za 
Ježíšem půjdu dál. 

® Chceš-li žít, chceš-li žít, můžeš jít, můžeš jít,  
tam kde slunce září, nejsou lháři, tam můžeš srdce otevřít; 
rozhodnout rozhodnout, můžeš hned, můžeš hned,  
jít ke kterému Pánu, Bohu nebo ďáblu,  
až vydechneš na posled. 

2. Vlci sice zuby cení, když snad nechceš s nimi být,  
bázeň však se v radost změní, když za Ježíšem toužíš jít. 
Snadno totiž potom poznáš, komu na tě záleží,  
vlčí kůži vždycky lehce prodáš, nos tu, co ti náleží. 

 

143. Plný rozpor ů (HZ 193) 
 

1.  Z otázek a odpovědí, jako v mlze oči hledí,  
tak tohle je ten svět, co hledáš tolik dní.  
Někde v dálce tiše brečí, kdo nechápe tu spoustu řečí 
o míru, bezpečí, když kolem zbraně zní. 

® Plný rozporů, jedni chtějí lásku, druzí nenávidí,  
někdo bohatý nechce věřit, že slepý je, když nevidí,  
zlo se nezdráhá o práva se hlásit, když se dobro stydí,  
že pravda vyhrává, platilo dřív,  
dneska mocný úspěch sklidí. 

2. Taky někdo ze tmy volá, že žádná víra neodolá 
nač Boha ještě chtít, když všechno člověk má, 
z vrcholků hor dech ti tají jak ti, kdo mají, počítají, 
co ještě můžou mít, o štěstí se jim zdá. 

3. Ozvěnou pryč hlas tvůj letí, škoda,  
že se hlasům dětí tak málo rozumí, ještě křičet neumí. 

 
 

„Ty jsi, Pane, mé jediné dobro.“ (Žalm 16,2) 
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144. Až zazní hlas zvon ů (HM 17) 
 

1. Až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán, tak vezmu svou 
víru a půjdu s ní sám, a s poslední prosbou k Bohu i k vám,  
to až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán. 

2. Až zazní hlas zvonů, tak začneme žít a z poháru lásky 
všichni budeme pít, ty největší sbory k díkům zaplní chrám,  
to až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán. 

3. Až zazní hlas zvonů na poslední soud, ti kdo nechtěli lásku, 
ti změní se v troud, kdo neměl v životě štěstí, tak přidá se 
k nám, to až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán. 

4. Až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán, všichni vrátí se 
domů, kam každý je zván, a společně sejdem se v jediný 
chrám, [: to až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán.:] 

 

145. Přichází náš Pán (HM 449) 
 

Přichází náš Pán, přichází náš Král, přichází mezi náš Ježíš.  
Mistr náš, přítel náš, přichází mezi nás Ježíš. 

 

146. Žalm 42 (HZ 331) 
 

1. Jako laň dychtí po bystré vodě, duše má touží po tobě, 
Bože. Slzy jsou chléb můj v noci i ve dne,  
kdepak je Bůh tvůj, kdekdo se ptá mne. 

® [:Po Bohu žízním, po Bohu živém, po Bohu žízní duše má:] 
2. Vylévám duši, prázdno je ve mně, v srdci to buší,  

navrať se ke mně! Jsou chvíle bolesti, přijde i tíseň,  
ty však mé úzkosti proměníš v píseň. 

3. Propastná tůně po vodě volá, modliteb vůně šíří se zdola.  
Modlím se k Bohu života mého,  
dělám, co mohu, vždyť žiji z něho. 
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147. Hospodin je m ůj pastý ř (HZ 65) 
 

Hospodin je můj Pastýř, nic nepostrádám.  
Má duše Pána velebí.  
Má duše Pána velebí, můj Bůh je spása má. 

 

148. Poznání 
 

1. V prachu hříchu, Pane, ležím, vinou spoutaný.  
Vidím tělo tvé na kříži, bok tvůj proklaný.  
Spousta věcí mi dochází, už hříchu nechci žít,  
jen tvou láskou nitro své já toužím naplnit. 

2. Planý život, bez radosti, v smutku prožívám. 
Sklíčený a duchaprázdný se na kříž podívám. 
Spousta věcí mi dochází, vždyť stačí jenom chtít, 
Boha chválit a děkovat, tím nitro naplnit. 

3. Opustil jsem tvoji cestu, své vůli jsem se vzdal. 
Pociťuji neúprosně, jak těžký kříž jsem vzal. 
Spousta věcí mi dochází, tak to nejde dál, 
proto prosím Pána všech cest, aby si mou vůli vzal. 

4. V prachu hříchu, Pane můj, vinou spoutaný. 
Vidím tělo tvé na kříži, bok tvůj proklaný. 

 

149. Modlitba (HZ 140) 
 

® Tak tady jsem, ó Bože náš, se svým křížem vím,  
že jej znáš, že kříž můj znáš.  

1. Ty, Pane víš, jakou bolest mám, života tíž, a co postrádám.  
2. Ty, Pane, znáš povahu mou, přesto mě voláš:  

dítě pojď za mnou.  
3. Ty, Pane, žízníš po lásce mé, tělem mě živíš,  

já dám se ti cele.  

 
 

„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ (Matouš  22,39) 
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150. Na prahu života (HZ 151) 
 

Jak je to zvláštní, nevidím tmou, sám sebe cítím pod oblohou. 
Jak je to zvláštní, začal jsem být  
z dotyku lásky, z vůle tvořit a žít, žít.  

Kdyby nebylo tu komu vzdát těch svých pár díků,  
kdyby nebylo tu komu říct, jsem rád,  
kdybych neměl radost prostou jako blázen, stěží mohl bych 
tak světu něco dát, kdyby nebyla tu bytost plná lásky, která 
odmítla můj život prostě vzdát, kdybych nespatřil to první 
jasný ráno, stěží mohl bych tak světu něco dát, něco dát.  

Jak je to zvláštní, dřív než začal jsem žít, někdo musel už 
dávno chtít mě tu mít. Jak je to zvláštní, jediné vím,  
že nebýt to láska, nepochopím, já vím. 

 

151. Studna (HZ 247) 
 

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. 

2. Na kolenou před studnou, když hlava se klání,  
rty touží kapek dotknout se, co je popohání?  
Co oči touží vidět, když žár je oslepí? A kdo zná tajemství, 
proč všední věc se stává lékem, kdo ví. 
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. 

 

152. Ty sám (HM 257) 
 

[: Ty sám, Pane můj, jen ty sám,  
jenom ty, Pane můj, ty stačíš sám. :] 
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153. Je stále p řítomná (HM 79) 
 

Je stále přítomná tvoje sláva, radostně zpíváme o tvém díle.  
Písnička ať zvoní každé chvíle, já tě chválím, Pane můj, jak 
jenom umím. 

 

154. Bárka (HM 19) 
 

1. Pán zastavil se na břehu, hledal lidi ochotné jít za ním,  
aby se stali rybáři duší. 

® Můj Pane, dnes i na mne se díváš,  
tvoje ústa vyslovila mé jméno,  
svoji loďku na břehu zanechávám,  
spolu s tebou nový začít chci lov. 

2. Pane, jsem jen ubohý člověk, poklad můj jsou dvě prázdné 
ruce, a čisté srdce tobě oddané. 

3. Pán potřebuje můj život, mladé srdce plné nadšení,  
samotu duše i kapky potu. 

4. Dnes vyjít chci spolu s Pánem, lovit duše sítí jeho Pravdy,  
Slovem života, příkladem Lásky. 

 

155. Ty jsi Král 
 

[:Ty jsi Král, Ty jsi Král, náš Král Ježíš.:][:Naše srdce 
pozvedáme, naše dlaně otvíráme, Tvému hlasu nasloucháme, 
chválíme Tě.:] 

 

156. Žalm 18 
 

Miluji Tě, Bože, má sílo, Hospodine, má skálo, zachránce můj! 
Vysvobodíš mne vždy Pane můj, neboť vím, že rád mne máš. 
 

 

„Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci.“  
       (Lukáš 16,10) 
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157. Důvěrná 
 

1. Paní má, je těžké žít, rytířem tvým být,  
vždyť mohu tušit jen, co skrýváš v srdci svém. 

2. Oči mé ztrácejí v mlze tvoji tvář, 
jako loď se potápím, nevidím majáku zář. 

3. Jedinou naději v tomto žití mám,  
že snad víš, kde krvácím, kde v boji umírám. 

4. Však vítězství ať svoje Otec oslaví, 
vždyť s Ježíšem, Králem svým, se ranám vystavím. 

 

158. Mamince 
 

1. Píseň má kéž pohladí tě po tváři  
a láska tvá přes smutek z očí zazáří,  
štěstí a pokoj v srdci se rozlévá,  
vinu svou vyznávám, vím láska se nehněvá. 

® Maria, dech se ve mně zatají,  
Maria, mé rty tiše šeptají, Maria. 

2. Jméno tvé mé lásce už nedá spát, 
tobě náležím, tvá láska je můj hrad 
a já smím rytířem tvým být, 
pro tebe smím dýchat a smím žít. 

3. Děkuji za lásku něžnou neměnnou, 
úsměv tvůj je vždy pro mne odměnou. 
Já nechci se už tebe nikdy vzdát, 
s tebou budu pod křížem vždy stát. 

 

159. Naplň, Pane (HM 154) 
 

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. :] 
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160. Tajemství (HM 447) 
 

Tajemství těla Kristova, tajemství lásky Boží v nás.  
Tajemství člověka, tajemství Krista v nás.  
á … Tajemství spásy. 

 

161. Pojď ke mně blíž (HM 196) 
 

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. 

 

162. 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. 

 
 
 
 

„Modlete se, abyste neupadli do pokušení.“ (Lukáš  22,40) 
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163. Žalm 33 – Zaplesejte 
 

Odp.: Zaplesejte spravedliví Hospodinu. 
1. Zaplesejte spravedliví Hospodinu, přímým lidem sluší se ho 

chválit. Hospodinu vzdejte chválu při citeře a zapívejte mu 
žalmy s harfou.  

2. Zpívejte mu novou píseň za hlaholu, neboť jeho slovo je 
vždy přímé. On miluje právo a spravedlnost, jeho milosti je 
plná celá země. 

3. Nebesa jsou učiněna Božím slovem, dechem jeho úst i 
vody moří. Boj se Hospodina země celá, všichni lidé světu 
žijte v bázni. 

4. Záměry Boží platí věčně, platí po všechna pokolení. Blaze 
lidu, jemuž je Hospodin Bůh, který si vyvolil za dědictví. 

 

164. Skrze něj (HM 229) 
 

® 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. 

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 druhýho, nikdo tu není sám. 

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. 
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165. Kříž (HM 110) 
 

1. Trním, blátem jsi šel, s křížem těžkým jak kov. 
Co přijde sám jsi věděl, smrt přijal jsi beze slov. 
Ve tváři pot, v dlaních krev, pod bičem tě pacholek hnal. 
Ty usmál ses na každý hněv, ty dokázals všem, kdo je král. 

® Zavřu oči svý, vidím kříž a na něm tělo tvý, 
on mi odpoví, proč máme tu žít. 

2. Nepřátel máš na tisíc, že řekls jak odvrátit chlad, řekls, kdo 
chudý je, má mnohem víc, že má mít člověk člověka rád. A 
na všechny kolem se směj a nechtěj sám pro sebe žít. A co 
máš rád někomu dej a radost sám budeš pak mít. 

 

166. Dřevěný k říž 
 

Dřevěný kříž, na něm vidím, Kristus Ježíš umírá, Pane můj,  
[: Ty znáš mě líp, Ty můžeš říct, za co stojím,  
jakou hodnotu má všechno, co dělám. :] 

 

167. Kde jenom jsi (HZ 99) 
 

1. Kde jenom jsi, kam jen bych šel, kdybych já lásku tvou  
nenašel. Kde jenom jsi a co bych měl, kdybych tvé volání 
neslyšel, kdybych se zavřel sám do svých snů, jak strach 
planých jabloní z jarních dnů, kdybych se lásky včel musel 
vzdát, co jen bych měl, kam jen bych šel. 

® Ke Golgotě kráčí, stoupám stále výš, mnohým je to k pláči, 
mnohým na obtíž, někdo zná ho jménem, někdo pro ten 
pád, tím, jak rostla bolest, říkal, mám tě rád. 

2. Kde jenom jsi, když jsem tu sám a světskou lež už  
nepostrádám. A proč jen chci tvý stopy znát, když stejně 
vím, že přijde i pád, až budou po mně plivat a řvát a budu 
chtít mít jako ty rád, na planý jabloni bude květ, pro tento 
svět.  

 

„Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy         
s nimi.“        (Lukáš  6,31) 
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168. Křížová cesta (HZ 114) 
 

1. Pilát soudí, ztýraného Krista, nevina je jistá, Pilát bloudí, 
nezná svého místa, jen když přízeň získá, soudí. 

2. Ježíš svůj kříž bere bez váhání, kříži se nebrání, tvrdý,  
těžký, jeho kříž to není, nese vykoupení, za nás. 

3. Ježíš padá, sil už nemá k stání, přežil bičování, s křížem 
padá, zmučen v prachu leží, velekněz všech kněží, Ježíš. 

4. Vidí Ježíš smutnou tvář své máti, život se mu krátí, trpí za 
nás, Syn i se svou matkou, oba žijí láskou pro nás. 

5. Ten kříž těžký, zas už Krista zmáhá, Šimon se však zdráhá 
nést kříž, nutí, kam až milost sahá, Šimon už neváhá, vzal 
kříž. 

6. Rouškou stírá krev z rozbité tváře, Veronika zná, že Ježíš 
splatí statečný čin její, ona bolest hojí láskou. 

7. Ježíš padá, druhý pád je těžší, trpí, jiní hřeší, zbytý leží, jak 
červ rozdupán, vydán velkým mukám za hřích. 

8. Pláčou nad ním, ženy soucit mají, děti své neznají, vděčný 
přijímá jejich soucit vřelý, rodiny však dělí Ježíš. 

9. Ježíš padá, třetí pád nejtěžší, bezmocný tam leží, vidí svůj 
kříž, dál už nemá síly, dojde k svému cíli, spasí. 

10.Zůstal nahý, všechno už mu vzali, židovskému králi, trpí, 
mlčí, o šat los metají, teď jen posměch mají větší. 

11.Rány bolí, ruce probodené, nohy probodené,  
kříže stojí, s lotry odsouzený láskou spasil zemi Ježíš. 

12.Ježíš visí přibitý na kříži, slábne, smrt se blíží, 
trpí, žízní, v křečích on se svíjí, zůstal v agónii, skonal. 

13.Na klín vloží mrtvé tělo syna, Maria vzpomíná, slyší, 
krutá slova Simeona, musí trpět ona za hřích. 

14.Pilát svolí pohřbít židům krále, hrob bude ve skále, 
mrtvý leží, plátnem zahalený, vojáky střežený Ježíš. 

15.Z mrtvých vzkříšen, třetí den vstal z hrobu, zničil moc 
ďáblovu, Ježíš vítěz nad hříchem, nad smrtí, všechny Boží 
děti vzkřísí. 
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169. Aleluja, a ť zní ze všech úst 
 

® Haleluja ať zní ze všech úst, Haleluja ať zní k nebesům, 
Haleluja ať Bůh slyší nás,  
prozpěvuj, Sióne, vykoupený, Pán zvítězil. 

1. On těžký kříž nesl kvůli nám. Na Golgotě zvítězil.  
Bůh odpouští za to vítězství hříchy tvé, hříchy tvé.  
Tak zpívej … 

2. Až zazní hlas polnic andělských, Bůh tělo své promění. Pak 
zvoláš, kde je tvůj osten, smrti zlá, smrti zlá.  
Tak zpívej … 

® Haleluja ať zní ze všech úst, Haleluja ať zní k nebesům,  
Haleluja ať Bůh slyší nás, prozpěvuj, Sióne, vykoupený, 
Pán přichází, on zvítězil. 

 

170. Chci, Pane, chválit t ě (HZ 71) 
 

1. [: Chci, Pane, chválit tě den ode dne víc, :] 
chci hledat tvoji tvář a poznávat milost tvou,  
chci tebe chválit. 
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 … 

 

171. Slyšte lidé 
 

Slyšte lidé, chvalte Boha, bude s vámi každý den. Slyšte lidé, 
dá vám sílu, z víček sejme i zlý sen, aleluja.  
Kytary ať znějí nahlas k jeho slávě největší. On je s námi, on 
nás kryje, o je naše bezpečí, aleluja. 
[: Ať zní tu teď jen píseň na slávu tvou. Aleluja. Ať zní tu teď 
jen píseň, co slávu tvoji zná. :] Píseň, co slávu tvoji zná.  

 

„Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho 
nevejde.“            (Marek 10,15) 
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172. Píseň pro Marii 
 

® [: Maria, ó, Maria:] 
1. Slavná matko Spasitele, bráno nebes a hvězdo mořská, na 

pomoc přijď lidu svému, který touží povstat z hříchu 
2. Přijalas zvěst Gabriela, poraodilas Tvůrce svého, pannou jsi 

být nepřestala, žasne nad tím vesmír celý! 

 

173. 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 neodmítá 

2. Jdem ze všech stran do ulic Říma, kroky vede víra, jsou 
slyšet ve zdech slova Písma, ten zvuk neumírá. Zní jásot 
z města, jásot z nebe, jásot všemi ústy, že mohou lidé bez 
rozdílu s Ježíšem žít. 

® Jsme tu s ním ve světle jeho krásy, pod křížem naší 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. 

4. Věk smrti končí, sílu ztrácí, Ježíš z hrobu vstává. Duch Boží 
vane do všech srdcí, smíme vola sláva! A církev, Panna 
zasnoubená, za ženichem míří, smí tvořit spolu s Matkou 
Boží společenství. 

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. 
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174. Buď světlem nám 
 

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:] 

® Zář tváře Tvé naši zem plní Boží slávou,  
Tvůj duch ať nám srdce rozpálí.  
Láskyplná řeko, proud Tvůj ať zaplaví nás,  
své slovo dej, ať nám svítí v tmách.  
Zář tváře Tvé ať 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:] 

3. V pohledech upřených do jasu 
odrážíš v našich tvářích spásu. 
Příběh Tvůj o lásce a míru 
zrcadlíš v životech, dej sílu. [:Buď světlem nám:] 

 

175. Neplač víc, Matko má 
 

1. Neplač víc, Matko má, na kříži že syna máš, poslední to 
chvíle jediná, v náruči mě pochováš. Vzpomínáš, Betlém 
v záři stál, poprvé dech tvůj mě hřál. Jako dřív stále jsi 
nádherná, dnes hřej mě dál. 

2. Neplač víc, Matko má, že tvůj syn ti odchází, dávno vím, 
jakou váhu má láska tvá pro můj cíl. Vzpomínáš, Betlém 
zpíval, hrál, na rukou tvých jsem usínal, jako dřív v náruči 
nádherné nech spát mne dál.  
Vzpomínáš, proč jsem v kráse tvé přišel sem, v tuto zem, 
skrze tvé slzy nádherné já patřím všem. 

3. Neplač víc, Maria, na kříži, že syna máš, poslední to chvíle 
jediná, v náruči jej pochováš. Vzpomínáš, Ježíš v kráse tvé 
přišel sem, v tuto zem, skrze tvé slzy nádherné on patří 
všem.  

 

„Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra                      
i matka.“       (Marek 3, 35) 

 



Mládežníček 

 

 
 

176. Chvalte služebníci (HM 72) 
 

® Chvalte služebníci, chvalte Hospodina,  
jeho jméno, haleluja. 

1. Tam kde zní pláč v srdcích zraněných,Bůh posílá slovo své. 
2. Pán volá nás k sobě na Sión, kde přebývá ve slávě své. 
3. Tam děti tvé tančí radostí, o jménu tvém zpívají. 
4. Kéž Boží lid u nás zvítězí, vlož ruku svou na Sión.  
5. Bůh otvírá stále náruč svou, on přichází k těm, kdo hledají. 
6. Bůh pro svůj lid žehná celou zem, pokoj ať má Jeruzalém. 

 

177. Díky 
 

1. Díky za tolik lásky, za tolik darů, díky. 
Díky za všechny zkoušky, za utrpení, díky, Pane, dík. 

® Svůj život Tobě odevzdávám, vždyť Tvé je všechno co 
mám, na cestě s Tebou nic nepostrádám, krom lásky Tvé 
nic nehledám. 

2. Díky za život věčný, za život s Tebou, díky.  
Díky za oběť kříže, za vykoupení, díky, Pane, dík. 

3. Díky za tolik lásky, za tolik darů, díky, Pane, dík. 

 

178. Na cestě  
 

1. Když sílu ztrácím a nevím jak dál. Když pro mlhu světlo 
nevnímám, zabloudím i tam, kde jindy cestu znám, cítím se 
sám, kde přítele mám? Náhle mnou síla proniká. 

® Vstoupil do temnoty srdce mého, jeho tvář smí spatřit každý 
z nás. U něho nic není nemožného, on své děti zná, lásku 
dá v každý čas. 

2. Dnes láskou svou nás Pán sjednotil. Snad právě proto dvě 
ruce ti dal. Co můžeš mít ať je dobrem naplníš? Otevři pěst, 
ať ze všech cest, ruce se stiskem sjednotí. 
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179. Ptej se pták ů (HO 146) 
 

1. Ptej se ptáků, koho svým zpěvem chválí, ptej se hvězd, kdo 
příkaz dal, aby plály. Ptej se moří, kdo stvořil každou krůpěj 
vod, ptej se slavíků, kdo je učí tolik not. 

® Bůh, to dal nám Bůh, já vím, Bůh, kterému říkat Otče smím, 
Bůh zůstává tajemstvím, Bůh, jakou lásku musí mít k nám 
Bůh. 

2. Ptej se mraků, odkud mají vláhu svou, ptej se dnů, proč se 
střídá světlo s tmou. Ptej se klasů, kdo jim sílu k růstu dal, 
ptej se vesmíru, kde se vlastně život vzal. 

 

180. Přichází p ůlnoc 
 

1. Přichází půlnoc, všichni jdou spát, děťátko vítá jen studený 
chlév. Chce lidem lásku do srdcí dát, ať září v očích, co 
dovedou hřát. 

2. Tak v jeslích leží, život jde dál, že hvězda svítí, jen málokdo 
ví, že se Bůh právě dnes člověkem stal, maj zavřené domy 
a výmluv pár. 

3. Přichází Bůh sám život ti dát a tiše říká: „Tak už pojď. Dej 
mi své srdce, přestaň se bát a pak už stále můžeš se smát. 

 

181. Panna Maria Pomocnice 
 

® [: Ó, Panno přesvatá, jsi Matka Boží, Pomocnice křesťanů, 
oroduj za nás :] 

1. Stále znovu don Bosco vybízí: pojďte se mnou k Marii, 
světlo, odvahu dává laskavá Matka, která pomáhá. 

2. Nebuďme smutní, i když náš život bývá plný starostí, kdo 
Pomocnici křesťanů vzývá, ví, že dobro zvítězí. 

3. Kdo uvěřil, ví jaký je náš cíl: chcem se dostat do nebe. Život 
s Marií dává jistotu, k Ježíši nás povede.  

 

„Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; 
jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem.“  

            (Jan 13,34) 
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182. Tajemství 
 

1. Tajemství, znám tajemství, tak Bůh miloval, že syna svého 
dal, tajemství, ať zní. 

2. Tajemství, znám tajemství, že život v Bohu skrýt, je cestou 
lásky jít, tajemství, ať zní. 

® Bůh naši žízeň zná, Bůh naši žízeň zná, chléb sám nám 
rozdává, chléb – pramen života. 

3. Tajemství, znám tajemství, kdo chléb tento jí, svůj hlad 
utiší, tajemství, ať zní. 

4. Tajemství, vím tajemství, kdybych znal stále víc, bez lásky 
nejsem nic, tajemství, ať zní. 

5. Tajemství, znám tajemství, že lék na chvíli zlou, je život 
s modlitbou, tajemství, ať zní. 

 

183. 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. 

 

184. Lásky hrad (HZ 113) 
 

1. Pán s velkou námahou staví lásky hrad.  
Pomáhá mu jenom ten, kdo chce ho milovat.  
V podhradí začíná se cesta trnitá,  
ke hradu nedojde, kdo lásku odmítá. 

® [: 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 už do výšky ční. 
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185. Pouze Ty 
 

1. Pouze Ty jsi mým Pánem od věků, duši mou sytíš silou 
zázraků, tělo chlebem, celým nebem nepřestává zvučet 
sláva pro Tvůj kříž 

2. Zrakem svým do duší nahlížíš, neskrývám nic, všechno o 
mě víš, dnem i nocí svojí mocí všechno řídíš v širém světě, 
Tvůrce náš. 

3. Kdybych chtěl se před Tvou tváří skrýt, zas mě najdeš, 
abys mohl být stále se mnou a já s Tebou, plný štěstí při 
setkání s Bohem mým. 

4. Ty jsi Láska smysl všech mých dní, Cesta, Pravda, Život, 
Smíření, Tebe hledám, hlavu zvedám, jednou spatřím Tvoji 
slávu, já to vím. 

5. = 1.     konec: Lásky kříž 

 

186. Žalm 107 
 

1. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho 
milosrdenství je věčné, tak ať řeknou ti, kdo byli Bohem 
vykoupeni, vykoupeni z rukou protivníků. 

® Aleluja, aleluja. 
2. Když bloudili pouští pustou, hladem, žízní skleslí, v soužení 

úpěli k Hospodinu, sám je vedl cestou přímou, aby došli 
k místu, kde je pro ně plno dobrých věcí. 

3. Seděli v temnotách smrti, v poutech ponížení, když odmítli 
Boží přikázání, když však obrátili svoje srdce k Hospodinu, 
vyvedl je z temnot šeré smrti. 

4. Každé místo v této zemi patří Hospodinu, stále koná svoje 
mocné činy, kdo svůj život jemu svěřil a ho stále chválí, 
toho radost nikdy neopouští. 

 
 

 

„Obraťte se a věřte evangeliu.“ (Marek 1, 15) 
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187. Laudato sii (Chválen bu ď, ó můj Pane) 
 

® [: Laudato sii, o mi signore, laudato sii, o mi signore:] 
1. Dík za všechno, co stvořils, Pane, dík za teplo, když slunce 

plane, dík za hvězdy a vánek svěží, dík za vodu, za hudbu 
z věží. 

2. Dík za vesmír, planetu Zemi, dík za chvíle, kdy dobře je mi, 
za přírodu, kdy všechno vzkvétá, moře, hory, za krásu 
světa. 

3. Za to všechno dík Ti vzdáváme, spolu s bratry žalmy 
zpíváme, ať každý z nás, z blízka i z dáli celým srdcem Tě, 
Pane, chválí! 

 

188. Učedníci 
 

1. Ježíš vyvolil si dvanáct učedníků a říkal nebojte se 
farizejských zvyků. Pravda je jediná a ten, kdo ji zná, 
pravou láskou oplývá. 

2. Petra, Jakuba, Filipa a Ondřeje, Tomáše, Matouše, Jana, 
Bartoloměje. Jakuba Alfeova, Judu Jakubova, Jidáše, také 
Šimona. 

3. A spolu nerozlučně zemí procházeli a pro každého vlídné 
slovo, pomoc měli. Co je žal a hřích, co zas radost a smích 
všechny učil v podobenstvích. 

4. A proto z celé země lidé přicházeli a písně chvály ze srdce 
mu rádi pěli. Protože každý ví, on je zdravení pro nové 
pokolení. 

 

189. Nyní poklo ňme se p řed 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. 
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190. Podepírá 
 

1. Podepírá, tvoje přímluva nás podepírá v době pochyb, když 
nám slábne víra, podepírá, „sestro Anežko“, tvá přímluva 
zkoušenou zem!  
Podepírá, tvoje přímluva nás podepírá v době pochyb, když 
nám slábne víra, obracíš nás, „sestro Anežko“, zas k Ježíši 
svým životem! Prosím: 

® Nepřestávej, nepřestávej s Bohem smiřovat dál zemi svou, 
nepřestávej, nepřestávej nabízet dlaň pomocnou. 

2. bratře Klemente    8.  Jane z Pomuku 
3. Jane Neumanne    9.  bratře Václave 
4. bratře Norberte  10.  bratře Prokope 
5. Jane Sarkandře  11.  bratře Cyrile 
6. sestro Zdislavo  12.  bratře Metode 
7. sestro Ludmilo  13.  bratře Vojtěchu 

 

191. Maria 
 

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. 

® [: Maria, Maria, Maria, Maria :] 
2. Josef stojí zas u dveří: Mám tu 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. 

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. 

 
 

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ 
      (Lukáš 1, 13) 
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192. Úpatí hor 
 

1. Úpatí hor zve výš, až na vrchol, prý až na vrchol mám jít. 
Na cestu jen tvůj kříž, v něm ukrytou, ukrytou sílu žít. 

® Kdybych si víc chtěl vzít, cíl nespatřím, všechno co mám, 
Pane můj, nabízím rukám tvým. 

2. Přiveď mě sám navrchol, nejeden pád, už nejeden pád 
znám. Teď vidět smím krásu hor, sílu mi dej, s ní pády 
překonám. 

 

193. Světlo sv ěta 
 

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 čas vstát, své 
srdce otevřít a ruce podávat. Pak můžem spolu projít 
každou bouří a bdít jak noční stráž, která čeká na svítání! 

®  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 krokům 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 tišit pláč – místo nářku 
zajásání. 

4. Co osolí sůl chuti zbavenou 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. 
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194. Chrystus Pan 
 

1. Kristus Pán, Boží Syn, spasil nás, zbavil vin, vzal můj hřích. 
Život svůj šel dát, abych se stal spravedlivým a uvěřil: Jeho 
krev spásu nám dává a léčí.  

® Tobě vzdáme dík, Bože, Beránku náš, jsi jediný vykupitel, 
jsi můj Král! Tobě vzdáme dík, Bože, Beránku náš, před 
Tvým trůnem svoje srdce skláníme. 

2. Milost svou dal jsi nám z bolesti, z těžkých ran. Krví svou 
vykoupil jsi nás, abych poznal Tvou lásku k nám a uvěřil, že 
Tvoje blízkost nám útěchu dává. 

 

195. Kristus Král 
 

® Pán Ježíš je Král, zve nás do svého království, kde Bůh 
slzy stírá. Pán Ježíš je Král, zve nás do svého království, 
kde víc se neumírá. 

1. On sílu dává, i když svět ho neuznává,  
on sílu dává, je Král, je Král. 

2. On lásku dává, i když svět ho nepoznává, 
on lásku dává, je Král, je Král. 

3. On jednou se vrátí, vždyť i naše dny se krátí, 
on jednou se vrátí, je Král, je Král. 

® Pán Ježíš je Král, zve nás do svého království, kde Bůh 
slzy stírá. Pán Ježíš je Král, navěky věků je Král.  

 

196. Žalm 1 
 

® Blaze každému, kdo miluje zákon, neřídí se radou 
svévolníků. Je jak dobrý strom, co ovoce dává, vše co 
podniká, to se mu daří. 

1. Svévolník je jak větrem hnán, Hospodin vždy zlo potrestá. 
2. Svévolník soudu podléhá, Hospodin je vždy spása má. 

 

„Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ (Matouš 14,27) 
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197. Jen Ty, Pane m ůj 
 

® [: 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!“ 

2. Volal jsem k Pánu svému v úzkosti a on prosbu moji 
vyslyšel. 

3. Ty mi dáváš spánek, novou sílu, v novém dni mne znovu 
podpíráš. 

4. Nebudu se bát ani tisíců těch, kdo mne pronásledují. 

 

198. Cesta zbrojnoš ů 
 

1. Krůpěj ranní rosy voní svítáním, zbrojnoši už nosí sedla ke 
koním. 

® Chcem jít dál, chcem jít dál tam, kde čeká Král, kde vládne 
láskou svou, chcem jít dál, chcem jít dál, kdo z nás by se 
bál, buďme si oporou. 

2. Rány máme z bitev, nepřátelé bdí, nedbejme těch jizev, tím 
nás nezlomí. 

3. Na té cestě najdem jeden druhého, ve svět štěstí vejdem 
k branám Krále samého. 

 

199. Poslední ve čeře 
 

1. Dům zavoní večeří poslední, Pán chléb nám dá, v němž On 
sám zůstává. Chléb rozdává, přichází loučení, zde tělo mé 
a skrze ně odpuštění. 

® Chcem každý z nás spatřit zem plnou krás, Ježíš je klíč. 
2. Číš pozvedám, k přátelům promlouvám. Zde krev je má, jež 

za vás se prolévá. Láskyplné Kristovo učení, všem slovo 
tvé přináší spasení. 
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200. Narodil se krásný syn 
 

Narodil se krásný syn, Matka se usmívá s ním. Pohladí mu 
něžnou tvář, nad oběma svítí zář. Zvěst ta se roznesla po 
celém kraji, každý chce spatřit tu tvář. 

Jak jsi krásná, Maria, něžná jako sen, nad stájí zní gloria, lidé 
běží sem. V rukou chováš štěstí svý, štěstí všech, kdo 
milují, hvězdná zář se rozletí betlémskou alejí. 

K jesličkám už spěchají dobří ze všech stran, strastí svých už 
nedbají, vždyť je s nimi Pán. [: Ať vínem lásku zapijí, ať 
každý dnes už ví, tam kde je Josef s Marií, je Boží 
poselství. :] 

 

201. Na svět přišla láska 
 

1. Na svět přišla láska z nebe na zem k nám, tak jak Písmo 
hlásá Bůh je splní sám. Hle Panna počne a porodí syna, 
nazván on bude Bůh s námi. 

® [: Gloria in excelsis Deo :] 
2. Na svět přišla láska, člověk a Bůh sám, tak jak Písmo 

hlásá, světem nepoznán. Do svého přišel, vlastní jej 
neznají. Kdo z nás uvěří je – Bůh s námi. 

3. Na svět přišla láska, jasné světlo k nám, tak jak Písmo 
hlásá, světlem je Bůh sám, buďme též světlem, co svítí 
v temnotách, ať vidí svět, že Bůh s námi. 

 

202. Dobro řeč duše má Hospodinu 
 

[: Dobrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému 
jménu. :] 
A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní, on ti všechny tvé 
nepravosti promíjí, ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe 
korunuje svou milostí a slitováním  

 
 

„Trpělivostí zachráníte svou duši.“ (Lukáš 21,19) 
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203. Celé věky čekaly 
 

1. Celé věky čekaly, kdy přijde Pán, aby lidem věčný život dal. 
Celé věky čekaly, kdy přijde Pán. Celé věky čekaly by dál,  
[: kdyby tvá láska, Pane nejvyšší, se nevtělila v Kristu 
Ježíši. :] 

2. Celé věky čekaly, kdy přijde mír, aby tygr s laní svorně pil. 
Celé věky čekaly, kdy přijde mír, jenž by bouře světa utišil. 
[: A jen tvá láska, Bože, příteli, mír nepokojným srdcím 
udělí. :] 

3. Celé věky čekaly na nový chléb, který by i duši nasytil a 
Duch Boží praví, že Ty jsi ten chléb, pramen světla, pokoje 
a sil. [: A že tvá láska, Pane jediný, nás očekává u tvé 
hostiny. :] 

 

204. Ježíši uk řižovaný 
 

Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů, lituji. . 
Ježíši ukřižovaný, Kyrie eleison. 

 

205. Chceme ti zazpívat 
 

1. [: Chceme ti zazpívat, Bože náš, Stvořiteli náš, Spasiteli 
náš, Králi náš. :] 

® Bože náš, Bože náš, Tys nás očistil, Duchem naplnil, Bože 
náš. Bože náš, Bože náš, lidi miluješ, všechny k sobě zveš, 
Králi náš. 

2. Chceme ti děkovat, Bože náš, že z nás chceš mít chrám, 
kde přebýváš sám, Králi náš. Chceme ti děkovat, Bože náš, 
plni vděčnosti, vroucí radosti, Bože náš. 

3. Ruce své zvedáme, Bože náš, k tobě samému, Bohu 
věčnému, Králi náš. Ruce své zvedáme, Bože náš, budiž 
veleben na věky, amen, Bože náš. 
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206. Pane, tys u čitel a p řítel (HM 181) 
 

1. Otče, jak mnoho lidí, otče, naslouchá hlasu, který je pro nás 
živou písní. Tvoje srdce vždy plné lásky, tvůj Duch teď 
mládím jásá, buď světlem našich dnů. 

® Otče, tys učitel a přítel, my, mladí této země, dnes tebe 
hledáme. Otevř teď naše srdce Kristu, ať rozdáváme radost 
všem lidem na zemi. 

2. Slavnost, s tebou je život slavnost, s tebou je život písní, 
kterou si s námi zpíváš. Stále jsi mezi námi živý i dnes nám 
dej svou lásku pro všechny děti své. 

 

207. Shlédni dnes, prosíme 
 

1. A:  Shlédni dnes, prosíme, Pane náš, na dary, které  
neseme ti. 

 B:  Nemáme nic jen to, co ty nám dáš, to z lásky v oběť 
dáváme ti. 

2. A:  Na chléb a víno,  B:  lásku a bolest, 
A:  srdce i vůli,   V: ať vše je tvé. 
A:  V naději sílu   B:  a v tebe víru, 
A:  co dal jsi každému  V: ať vše je tvé. 

3. A: Modlitby moje,   B:  čas, který zbývá, 
A:  úsměv i slzy,   B:  ať vše je tvé. 
A:  Vítězství nad zlem,  B:  nad sebou samým, 
A:  nad pýchou svou zpívám: V: Ať vše je tvé. 

4. =  1. 

 

208. Má víra 
 

Má víra to je Ježíš, má naděje, můj Pán, má láska i má radost, 
já na něj čekám dál. A on se vrátí, vrátí, já vím, on se vrátí. 
 
 

„Ne má vůle ať se stane, ale tvá.“ (Lukáš 22,42) 
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209. Píseň o smí ření 
 

1. Pojďte a smiřte se s Otcem svým, on stvořil nás, pojďte a 
smiřte se s Kristem bratrem, on spasil nás. On sám nám 
sílu dá, co z víry pramení, on sám chce na zemi z nás 
všech mít živoucí znamení. 

® Změňte smýšlení, sílu k smíření dá nám Pán. 
2. Nastal čas smířit se s Bohem, věz, on odpouští rád, nastal 

čas smířit se s cestou, kterou máš se dál brát. Kde v světě 
bují hřích a zlo se rozmáhá, tam ještě více Pán milostí ke 
smíru pomáhá. 

3. Změň každý den v svátek čisté radosti své, změň každý 
den v svátek čisté lásky své. Připravuj smíření v celém 
stvoření. Všichni lidé světa, ať se, bratři, sestry, promění. 

4. Usmiřte se též vládcové národů, pak nalezne svět svou 
pravou podobu. Pak objevíte klíč k všem ztraceným 
pokladům, hladové, nuzné, sklíčené společný přijme dům. 

5. Smiř se každý s každým a všichni se všemi, připravujme už 
dnes to velké smíření. 

 

210. Poslal B ůh anděla 
 

1. Poslal Bůh anděla, jméno má Gabriel, navštíví s poselstvím 
zem zvanou Izrael. Tam čeká Maria v městečku Nazaret, 
syn se jí narodí, vykoupí celý svět. 

2. Cestu mu připraví hlas Božích proroků, jež nás zvou k 
pokání vzdát se svých nároků. Vždyť se Bůh zdal svých 
práv, slávy trůn nečeká, přichází s námi být jako syn 
člověka. 

3. Proto dnes s Marií duše má velebí: Ty jsi Bůh, spasení, 
světlo mé na nebi. S královstvím pokoje přichází také 
k nám, srdce své, Pane můj, pro tebe přichystám. 
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211. Ranní prosba 
 

1. Prosíme tě, Pane, buď s námi celý den, ať ve všem, co se 
stane, jsi námi oslaven. 

® Pane náš, prosíme, dej, ať smutek není králem a bolest 
princeznou, slunce ať má správný jas. V tobě pravou 
radost, ať smutní naleznou, prosíme tě, vyslyš nás. 

2. Ať přestanem se mračit a dokážem se smát, ať umí znovu 
začít ten, koho zastihl pád. 

3. Ať postavíme chrámy z tvé lásky v srdcích svých, ať Maria 
je s námi, ať s ní přemůžem hřích. 

4. Ať nejdem spát s otázkou, co ty nám zítra dáš, ať všechno 
přijmem s láskou, jak ty nás přijímáš. 

 

212. Svatý Václave 
 

1. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás 
Boha, Svatého Ducha! Kriste eleison. 

2. Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, nedej 
zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! Kriste eleison. 

3. Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, 
zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste eleison. 

4. Nebeské jest dvorstvo krásné, blaze tomu, kdo tam dojde, 
v život věčný, oheň jasný Svatého Ducha. Kriste eleison. 

5. Maria, Matko žádoucí, tys Královna všemohoucí, prosiž za 
nás, za křesťany, svého Syna, Hospodina! Kriste eleison. 

6. Andělé svatí nebeští, račte nás k sobě přivésti, tam, kde 
chvála nepřestává věčného Boha. Kriste eleison. 

7. Všichni svatí, za nás proste, zahynouti nám nedejte, svatý 
Víte, svatý Norberte, svatý Zikmunde, svatý Prokope, svatý 
Vojtěchu, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatý 
Václave! Kriste eleison. 

8. Bohu Otci chválu vzdejme, svatým křížem se žehnejme: Ve 
jménu Otce i Syna jeho i Ducha Svatého. Kriste eleison.  

 

„Dávejte a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou 
a vrchovatou vám dají do klína.“              (Lukáš 6,38) 
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213. Otevřte brány Vykupiteli 
 

® 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 

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. 

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. 

 

214. Sv. přijímání  
 

Stůl prostíráš nám. Nám tu - dětem svým. Stůl lásky své. 
Chleba a víno zázračně proměněné. Chleba a víno: 
přítomnost oběti tvé. Hmmm. Pane můj. 
Stůl prostíráš nám. Nám tu - dětem svým. Stůl lásky své.  
Pane, volám tě pod střechu mou. Prosím: vejdi jen a zůstaň 
stále. Já vím: jenom ty jsi záchranou, když tě s pokorou 
přijímám. 
Pane, volám tě pod střechu mou. Prosím: vejdi jen a zůstaň 
stále. Tvé tělo pro život je posilou, štěstím, Bože můj, láska 
tvá. 
I. Hale, haleluja, hale, hale, haleluja.  
II. Halelu, halelu, haleluja.  
III. Hale, haleluja, hale, hale, haleluja.  
IV. Halelu, hale, haleluja.  
V. Halelu, halelu, halelu, halelu. 
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215. Odpus ť 
 

1. Odpusť, že dnes tak jako včera jsem tobě věrnost sliboval. 
[: Odpusť,že z rána do večera jsem tebe skutkem zrazoval:] 

2. Odpusť, že jsem nevyslech bratra, který se mne na radu 
ptal. [: Odpusť, že jsem se díval spatra na toho, který 
klopýtal. :] 

3. Odpusť, že nad svou hněvivostí nechal jsem slunce 
zapadnout. [: Odpusť, že jsem dnes bez milosti slepého 
nechal upadnout. :] 

4. Odpusť mi, Pane, zase znova, odpusť mi každý lásky dluh. 
[: Odpusť, všechna zbytečná slova, odpusť, jenž slitovný jsi 
Bůh. :] 

 

216. Přicházíš (HM 209) 
 

1. Ježíš za dveřmi stojí, čeká, až ho pozvem dál. Potom nám 
rány zhojí, radost bude zmizí žal. 

® Přicházíš, Pane, přicházíš, radost v srdci mám. 
Přicházíš, Pane, přicházíš, svůj pokoj daruj nám. 

2. Pojďme, okna i dveře otevřeme dokořán, jako sluneční záře 
do srdce nám vejde Pán. 

3. Pane, dej nám dost síly náladu mít sváteční. Radost chcem 
v každé chvíli, nejen v době vánoční. 

 

217. Abakuk 
 

1. I když fíkovník nevypučí, réva výnos nevydá, i když pokrm 
z pole nevzejde mi, nezrodí se oliva. I kdyby z ohrad zmizel 
všechen brav, i kdyby v chlévech dobytek nebyl. 

® Já budu jásat stále, zpívat k Boží chvále, Hospodinu píseň 
zazpívám. Já oslavím ho písní, dal mi radost v tísni, jenom 
Hospodin je spása má. 

 

„Ať Pán ve vás rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho               
k druhému i ke všem lidem.“ (1. Tesalonickým 3, 12) 

 



Mládežníček 

 

 
 

218. Můj Pán všechny svolá 
 

® Můj Pán všechny svolá ráno, až se rozední, můj Pán 
všechny svolá ráno v den poslední. 

1. Uslyšíš pak, jak z hrobů temných stoupá mu vstříc 
chvalozpěv věrných. Můj Pán všechny svolá ráno v ten den 
poslední. 

2. Uvidíš pak, jak pláčou hříšní, padají v prach králové pyšní. 
Můj Pán všechny svolá ráno v ten den poslední. 

3. Zajásáš pak, až skončí boje, zbaveny pout jsou ruce tvoje. 
Můj Pán všechny svolá ráno v ten den poslední. 

 

219. Žalm 51 – Srdce čisté  
 

® Srdce čisté stvoř mi, Bože, aby tak mohlo jen pro tebe 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. 

2. Všechnu svou radost chci hledat v Pánu. Touhu on vyplní 
srdci mému. 

3. Nauč mě oběti, prozař mě Duchem svým. Myješ i mé nohy, 
kdy to pochopím? 

 

220. Směřuji k Bohu 
 

1. Neklidem větve stromu zmítané, neklidem, co volá pokoj 
tvůj, jak život můj, neklidem hříchu zmítaný a temnotou, 
když volám pomoc tvou a mír. 

® Směřuji k Bohu a Bůh je láska vím, tak dál chci kráčet 
s ním, podoba kříže zůstává, Ježíš cesty zná i cestu mou. 

2. Poslouchám ticho ve větvích, poslouchám stromů mlčení, 
tichem zní, že Bůh měl chtěl tu mít, a proto jsem, je láska 
důvodem, proč být. 
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221. Getsemany 
 

® [: Dnes pozval Pán duši mou do Getseman. :] 
1. Vidím, Pane můj, úzkost tvou, s kterou boj začínáš, i já 

zápasím s temnotou, věřím, sílu že mi dáš, že mi dáš. 
2. Cenu člověka poznávám, když tu být s tebou smím, díky, 

Pane můj, že tě znám, sílu dej, ať bdím, ať bdím. 
3. Kapky krve tvé padají, brzy přijde těžký kříž, k srdcím, která 

tě hledají, k srdcím všech chceš blíž, ještě blíž. 

 

222. Venimus adorare eum (P řišli jsme se mu 
poklonit) 

 

1. Proč vzdávají se králové zlatých paláců, proč dávájí se 
králové na pouť za hvězdou, proč klaní se dítěti králové 
v nuzné stáji? Když se jich zeptáš, zpívají: 

® Venimus adorare eum, venimus adorare eum Immanuel 
2. Proč stáda svá opouštějí chudí pastýři, proč kůry andělské 

v noci poslouchají, proč klaní se dítěti pastýři v nuzné stáji? 
Když se jich zeptáš, zpívají: 

3. Proto se klaníme, a proto zpíváme, On je s námi a v nás, 
dává nám chléb a víno. Proto se klaníme, že Pána vidíme, 
ten chléb je On, živý chléb je On, a proto s námi zpívej! 

® [: Venimus adorare eum, Immanuel, Bůh je s námi, venimus 
adorare eum, Immanuel. :] 

 

223. Před evangeliem  
 

Slovům tvým, Pane můj, slovům tvým naslouchám.  
Zvěsti tvé radostné srdce své otvírám. Srdce mé očisť sám, 
požehnej ústa má, ať na mých cestách zní tvoje zvěst 
radostná. 

  

„Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.“   
         (Jan 6,68) 
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224. Kde je opravdová láska (žalm) 
 

® [: Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. :] 
1. Spojila nás všechny láska Krista Pána, 

jásejme a hledejme jen v něm svou radost, 
Boha živého se bojme, milujme ho, 
upřímně a navzájem se mějme rádi. 

2. Tvoříme-li tedy jedno společenství, 
varujme se všeho, co nás vnitřně dělí, 
nechme nerozumných hádek, nechme sporů, 
ať je Kristus jako Bůh náš mezi námi. 

3. Kéž pak jednou s blaženými patřit smíme, 
ve slávě na tvář tvou, Kriste Boží Synu, 
v dokonalé radosti nad pomyšlení, 
bez mezí a bez konce na věčné věky. Amen 

 

225. S úsvitem  
 

1. S úsvitem začíná nový den, světlo tmu zahání, slunce 
vychází. S úsvitem stvoření začíná koncert svůj, spáče 
probouzí, chvála Bohu zní od stvoření. 

® Klečím před tebou, čekám světlo tvé, aby den zvítězil v duši 
mé, stačí jeden trn z koruny trnové. Klečím před tebou, i ty 
jsi zůstal sám, já teď mám lásku tvou, lásku tvou, Králi můj 
s korunou trnovou. 

2. S úsvitem začíná nový den, světlo tmu zahání i v duši mé, 
kde slunce vychází. S tebou žít začínám, nic mi neschází, 
jak jen díky vzdám lásce tvé s novým úsvitem. 

® Klečím před tebou, čekám světlo tvé, aby den zvítězil v duši 
mé, stačí jeden trn z koruny trnové. Klečím před tebou, to 
všechno trpěls rád, abych já jako ty mohl vstát, s úsvitem 
znovu zas vstát. 
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226. Hle, Ježíš 
 

1. Hle, Ježíš Kristus nás všechny vyzývá: Pojďte ke mně 
všichni, kdo jste unaveni, já vás všechny občerstvím. 

® A my, a my potřebujeme, potřebujeme tebe k posílení duše. 
Přijď již Spasiteli, čekáme tebe. 

 

227. Zvěstování 
 

M: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, milost u Boha je 
nekonečná, slyš tu novinu radostnou 
Počneš krásné děťátko, syna porodíš, a jak v plenkách 
skryješ batolátko, jméno dáš Ježíš. 

Ž: Snad nemám já sen, tomu nerozumím, jak to se může stát, 
s budoucím mužem ještě nežiji, však mám ho ráda, má mě 
rád. 

M: Sestoupí Duch Svatý sám, jeho mocný stín, a to děťátko, 
jež se narodí vám, to je pravý Boží syn. 

Ž: Ať se stane dle slov tvých, Bůh náš je můj Král. On mě učí 
žít, on dává mi smích, on vždy při mně stál. 

 

228. Žalm 45 - Sám krá ľ  
 

® [: Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou, on je tvoj Pán, vzdaj 
mu poklonu :] 

1. Čuj dcéra a pozoruj, nakloň svoj sluch, zabudni na svoj ľud 
a na dom svojho otca. Dcéry z Týru ti prinesú dary, o tvoju 
priazeň sa budú uchádzať velmoži národa. 

2. Vznešená je dcéra kráľovská vnútri, jej odevom sú zlaté 
tkanivá. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi, za ňou 
privádzajú jej družice. 

3. Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského 
paláca. Miesta tvojich otcov zaujmú synovia, kniežatami 
nad zemou ich urobíš.  

 

„Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví   
ve slabosti.“            (2. Korintským 12,9) 
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229. Den se naklání 
 

1. Den se naklání, brzy už půjdu spát, za vše, co dals mi, 
znovu chci děkovat, za vše dík, za vše dík. 

® A znovu vím, že ty jsi to světlo, jež hledám, světlo, co září 
v temnotách. I dnes ten zázrak znovu se stal, s tebou, 
Pane, mohl jsem stoupat dál, ke světlu blíž, ke světlu blíž. 

2. Den se naklání, brzy už půjdu spát, do rukou tvých, Pane, 
znovu chci odevzdat, život svůj, život svůj. 

 

230. Magnificat 
 

® Má duše Boha velebí, chválu vzdává, Pánem je nejen na 
nebi, buď mu sláva! 

1. Opuštění budou slouti lidem tvým, [: poníženým dáváš 
vládnout královstvím. :] 

2. Až do prachu srážíš mocné na trůnu [: a odnímáš pyšným 
meč i korunu. :] 

3. Ztrápení  a chudí vyjdou z nesnází, [: bohatý a jistý 
s prázdnou odchází. :] 

4. Pro lačné stůl hojný připravený máš, [: žíznivým pak plný 
kalich naléváš. :] 

 

231. Ave Maria 
 

Benedicta et gratia plena, vyvolená tys žena. 
® Ave Maria, Pán s tebou vždycky byl. Ave Maria, mocí svou 

tě zastínil. Benedicta et gratia plena, vyvolená tys žena. 
1. Pod pláštěm tvým hledám skrýš před světem bláznivým, 

Boha jen chci znát. Pod křížem stát, jako ty vytrvat, v tichu 
jen milovat. 
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232. Chudá stáj  
 

® Co skrývá chudá stáj, proč jasně září kraj, kdopak 
v Betlémě ví, v jesličkách tiše spí Boží lásky tajemství. 

1. Není místo pro děťátko, není místo pod střechou, Boží 
láska se zrodila pod tmavou noční oblohou 

2. Hvězda nebe rozzářila, nocí zazněl dětský hlas. Maria 
děťátko skryla, skryla Boha v každém z nás. 

3. Tichý Betlém skryly stíny, lidé Boha neznají, jen pastýři od 
oveček k chudé stáji spěchají. 

4. Nad Betlémem slunce svítá, lidská láska ještě spí. S 
pokorou se tiše skláním před děťátkem u jeslí. 

 

233. Kleopatra 
 

1. Úzkostí srdce mé se svírá a celou duši mou zabírá hřích. 
Můj pocit je smíšený, zájem o zlo zvýšený a napětí jen ve 
mně stoupá. 

2. Když naděje se ve mně ztrácí a hřích mým nitrem dál 
potácí NE! – jenom Bohem dám se vést, On je ukazatel 
cest, bez lásky každá duše zmírá. 

® Já vím, že jsi můj Pán, mé srdce vzdává dík, ó Kriste přijdi 
k nám a naplň, prosím, nás teď Duchem svým, abychom 
mohli žít a pokoj rozdávat, tou správnou cestou jít. Ježíši 
mám tě rád, Ježíši mám tě rád, já vím, že jsi můj Pán. 

 

234. Vznešený  
 

Vznešený, tak jemný iba ty vieš ku nám byť,  
zranení, zlomení bez obáv môžeme prísť.  
Ty stále čakáš, novú nádej nám dáš.  
Ty odnímaš hriech, v tichu modlitba znie. 

 
 

„Neboj se, jen věř!“ (Marek  5,36) 
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235. Aleluja 
 

® [: Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, z mrtvých Pán všech vstal 
pro nás. :] 

1. Pro nás všechny vstal slavně Spasitel náš, žije on ve své 
církvi, vede všechny lidi k míru. 

2. Pro nás všechny vstal slavně Spasitel náš, vstane jeho 
mocí každý člověk této země. 

 

236. Pohleď, Pane, na můj hřích 
 

1. Pohleď, Pane, na můj hřích, pohleď na vinu mou 
spáchanou před tebou. Odpusť, Pane, slabost mou, stihl 
mě pád na cestě za láskou. 

® Milosrdenství tvé je přece věčné, prahne má duše po 
odpuštění, nechci, Pane, nechci už hřích, ať srdce hříchem 
nezkamení. 

2. Pohleď, Pane, na rány, které hřích zanechá, na rány duše 
mé, vezmi je, Pane, do svých ran, vím, že jen tam hned 
budou zhojené. 

3. Pohleď, Pane, na můj hřích, řekni slovo jen [: a budu 
uzdraven. :] 

 

237. Hostina lásky 
 

1. Prosím odpusť, odpusť zradu mou, v níž jsem stále míjel 
lásku tvou, teď chci vykročit jí vstříc, věcí všech se pro ni 
zříct, vždyť mi dáváš mnohem víc. 

® Hostina lásky na níž jsem zván, protože hříchy odňal mi 
Pán, věčně potrvá, já vím. 

2. Pane, bez tebe žít už nejde dál, když´s mě tenkrát jménem 
zavolal, teď chci vykročit ti vstříc, sám sebe se navždy zříct, 
věřím, že mi vrátíš mnohem víc. 



Mládežníček 

 

 
 

238. Přicházíš  
 

1. Přicházíš, Pane přicházíš a já zvu tě dál, cítím blízkost 
tvou, blízkost toho, který na kříž i mé hříchy vzal, blízkost 
toho, který miluje a vždycky miloval a zní dál jeho hlas: 

® Život svůj spoj s mým, křížem svým tě zachráním. Dej mi 
všechno, co je tvé, dál už spolu půjdeme. 

2. Přicházíš, Pane, přicházíš a milost rozléváš. Teď jsem 
v bezpečí, když tebe znám a ty mě také znáš a zní dál tvůj 
hlas: 

 

239. On je král ů Král (HM 173) 
 

® On je králů král, on je pánů Pán,  
první on i poslední, Ježíš jediný. 

1. Vím, Vykupitel můj je živ, Ježíš jediný, 
je k lidem velmi milostiv, Ježíš jediný. 

2. On v nebi město zbudoval, Ježíš jediný, 
zve do něj svaté ze všech stran, Ježíš jediný. 

3. Hříšníku, který k němu jde, Ježíš jediný, 
dnes Boží milost poskytne, Ježíš jediný. 

 

240. Žalm 51 – Smiluj se nade mnou, Bože  
 

1. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své 
velké slitování zahlaď můj hřích. 

® Uznávám nepravost svou, přede mnou stále je hřích, 
pokrop mě yzopem a budu bílý jak sníh. 

2. Očisť mě od viny mé a radost, Pane, mi vrať. Přijmi srdce 
zkroušené, uč trpět a milovat. 

3. Ducha mi neodnímej a otevři rty mé, po tvých cestách chci 
jít a hlásat jen chvály tvé. 

  

„Hle, teď je ta doba příhodná, hle, teď je ten den spásy!“ 
      (2. Korintským 6,2) 
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241. Mojžíš  
 

1. Že je Bůh velmi silný, poznal Mojžíš u svých stád, když za 
hořícím keřem hned rozhodl se dát. Vždyť to úkaz je 
zvláštní, keř se v popel nemění, náhle z plamenů a ohně 
hlas Hospodinův zní: 

® „Mojžíši, Mojžíši, opánky zuj, já jsem Bůh otců, jsem i Bůh 
tvůj. Mojžíši, Mojžíši, úkol ti dám, veď národ svůj do země 
Kanaan.“ 

2. Toť úkol je těžký, však se Mojžíš vymlouvá: „Panovníku, 
pošli jiné, proč jít mám zrovna já? Mé síly jsou chabé, ústa 
málo výmluvná, každý druhý líp to zvládne, proč jít mám 
zrovna já?“ 

3. „A Bůh že mě poslal, tomu stěží uvěří, jistě vězení mě čeká, 
až farao to zví. Víš sám, že se vůbec pro ten úkol nehodím, 
vždyť jsem utéct, Bože, musel před faraonem zlým!“ 

® Mojžíši, Mojžíši, přestaň se přít, za faraonem neboj se jít. 
Mojžíši, Mojžíši, řekni to všem, že Bůh vám dává 
svobodnou zem, svobodnou zem, svobodnou zem, zem. 

 

242. Člověk 
 

1. Hle, člověk potupený, purpurem zahalený, bolestně 
zraněný, věncem z ostnů zmučený. Ke mně teď on obrací 
pohled svůj. 

® Já jsem Bůh tvůj, jen láskou svou zahojíš ránu mou, 
hříchem lidí spáchanou. Já stále rád tě mám. 

2. Hle, člověče zubožený, nečistotou poskvrněný, tvůj cit je 
poraněný, hříchem těla mučený, k tobě teď já obracím 
pohled svůj. 

® Já jsem Bůh tvůj, jen láskou mou zahojíš ránu svou, i vinou 
lidí spáchanou. Já stále rád tě mám. 
Já jsem Bůh tvůj jen láskou mou, člověče, zahojíš zcela 
každou ránu svou. Slyšíš mne? Já rád tě mám! Já stále rád 
tebe mám. 
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243. Prorok 
 

® Každý sbalí si to málo, co tu má. To, co není, o to Bůh se 
postará. Vždyť už prorok to psal, jen jeden je král a Pán. 
Kdo chce zůstat stát a křivit páteř svou, chodit po cestách, 
jež nikam nevedou? Vždyť už prorok to psal, jen jeden je 
král a Pán. 

1. Svobodně žít ve svý zemi, kam přišel bratrský duch, 
svobodně žít mezi všemi, aby byl oslaven Bůh. 

® Každý sbalí … jen jeden je král a nanána nána nana ná, 
nana nána nana nána nana ná, vždyť už prorok to psal, jen 
jeden je král a Pán, vždyť už prorok to psal, jen jeden je král 
a na nána nána nana ná. 

 

244. Světem běžím dál 
 

1. Světem běžím dál jen s tebou, věčný Pane můj, na cestu mi 
svítí slovo tvé. Pokrm můj, můj nápoj je vždy konat vůli 
tvou, zbraní mou je svaté jméno tvé. 

® Já nemohu říct, že bys mi někdy něco vzal, vždyť všechno, 
co mám, je vlastně tvé. Já mohu jen říct, že mi dáváš stále 
víc, nekonečné množství lásky nezměrné. 

2. Šťasten běžím dál, když slunce svítí nad hlavou, s vírou 
běžím dál, když přijde mrak. Kam bych jinam šel, když 
znám teď cestu za tebou, v lásce tvé jsem svobodný jak 
pták. 

3. A tak běžím dál jen s tebou, věčný Pane můj, na cestu mi 
svítí slovo tvé. Srdce chválí, ústa slaví, tebe Pane můj, 
s tebou život nikdy nezšedne. 

  

245. Tak jak jsi slíbil 
 

Tak jak jsi slíbil, přišels, tak jak jsi řekl, jsi zde. My toužíme ti 
říci dnes, že ctíme tě, milujeme, buď vítán, Pane. 

 

„Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: 
zůstaňme bdělí a střízliví.“    (1.Tesalonickým 5,6) 
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246. Ježíš, Ježíš je Pán 
 

Ježíš, Ježíš je Pán, jediná, jediná cesta k životu, k pravdě, 
k vítězství, jediná naděje.  
Kéž na mne sestoupí tvé milosrdenství, kéž na mne sestoupí i 
tvá spása. Nikdy nezbavuj má ústa pravdy, já dál už toužím jít 
jen cestou tvou. 

 

247. Růženec 
 

1. K nohám tvým skládám kytici růží, tobě, Maria, duše má 
touží růženec dát. 

® Ave, ave, ave, Maria 
2. K nohám tvým skládám kytici tónů, mé srdce, Maria, jak 

úder zvonu pro tebe zní! 
3. K nohám tvým skládám kytici růží, tobě, Maria, duše má 

touží růženec dát. 

 

248. Ježíšův křest 
 

1. Boží království se blíží k nám, kdo nevěří, hle, přichází sem 
Pán. On je klíčem od nebeských bran, říkám vám, není 
snadná cesta tam. 

® Syna člověka já vítám mezi náma, dnes křestní oběť má být 
vykonána. Je nesnadné to pochopit, od tebe měl bych dát 
se křtít. 

2. Ať vykonáno jest, co má se stát, i svůj díl já smím teď Bohu 
dát. Celým světem zpráva proletí, dar Ježíšův je čistou Boží 
obětí. 

® Syna člověka … od tebe měl bych dát se křtít.  
Ať vykonáno jest, co má se stát. 
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249. Magdaléna 
 

1. Já cítím, jak se vzdávám citu, jejž nepoznávám, srdcem 
svým, tak vyprahlým, Ježíš jméno má, prý i mě zná, 
k chudým promlouvá. 

2. Já lásku mužů znám, nyní jen touhu mám, za ním jít, 
nablízku být, on je mým tajemstvím, já tolik hříchů mám, on 
však je vším. 

® Slyším jeho hlas, říká: „Už je čas, bohatství se vzdej, 
hříchům odpírej. Magdaléno, poslouchej, i tebe má Bůh 
rád.“ 

3. Já, Pane, tvou se stávám, vinu svou tobě dávám, lásko má, 
tak tajemná, nehodnou mě znáš, nic neříkáš, já klesám 
k nohám tvým, proč netrestáš? 

® Slyším: „Ženo, vstaň, čisté srdce chraň, hříchů svých se 
vzdej, odpuštění měj. Magdaléno, poslouchej, i tebe má 
Bůh rád.“ 

4. Já cítím, jak se vzdávám citu, jejž nepoznávám srdcem 
svým, tak vyprahlým, Ježíš jméno má, on i mě zná, ke mně 
promlouvá:  
„Já chci ti říct, svůj rub změň v líc. Jdi, Magdaléno, a nehřeš 
víc.“ 

 

250. Seslání 
 

1. Ducha svého seslal Bůh apoštolům svým. Ducha svého 
svatého lidem spaseným. 

® Plamen Boží lásky hoří v srdci mém. Dary Ducha svatého, 
láska s pokojem. 

2. Ducha Těšitele dal dětem plačícím. Lásku, která hojí bol 
v srdci toužícím. 

3. Pokoj, který dává Duch v světě nezískáš. Jen v síle Ducha 
svatého Pánu chválu vzdáš. 

 
 

„Naplněním zákona je láska.“ (Římanům 13,10) 
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251. Otázka 
 

® Ježíše kdo zná, za otce Boha má, kdo v Bohu zůstává, 
Marii dostává a její lásku poznává. 

1. Tak tě, Pane, prosím, jak chápat mám tu otázku, co nosím: 
Proč Marii dals nám? 

2. Pán odpověď mi dal, ať zkusím si to sám. Abych dítětem se 
stal, že Matku v ní poznám. 

3. Teď Boha velebím za moudrost velikou. V Marii již vidím 
bytost mě blízkou. 

 

252. Touha (HZ 262) 
 

® Stoupat výš s Marií, k Bohu blíž toužím jít já. 
1. Celý život svůj lásce zasvětí, jen láska jí dává sílu k oběti. 
2. Pod křížem Kristovým důkaz podává, svým tichým 

svědectvím lásku vyznává 
3. Jen Láska ji promění a nové tělo dá, které už čas nezmění 

a zem neschová. 

 

253. Na hlubinu zaje ď 
 

® Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu. Bůh tolik 
miloval, kapkou krve, krůpěji potu Ježíš tebe kupoval. 

1. [: On tě miloval prvý.:] [: On tě kupoval krví.:] 
2. [: Tíhu lidské viny,:] [: vzal na sebe jiný.:] 
3. [: Lékař je duší i těla,:] [: jemu se odevzdej zcela.:] 
4. [: Na vysoké hoře v tichu:] [: poznáš tíhu svého hříchu.:] 
5. [: Vírou zajeď na hlubinu,:] [: má sílu uzdravit tvou 

rakovinu.:] 
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254. 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. :] 

 

255. Blíž, k tob ě blíž (HZ 22) 
 

® [: Blíž, Pane, blíž, k tobě blíž chtěl bych jít, já volám tě 
v radosti své.:] 

1. Když ráno vítám každý nový den, tvou láskou bývám stále 
naplněn, vždyť vím, že duši mé dáš mír. 
Tak čekám, čekám denně příchod tvůj a stále prosím, 
Pane, při mně stůj, vždyť vím, že duši mé dáš mír. 

2. Tak denně přijímám života dar a nevěřím, že někdy budu 
stár, vždyť vím, že duši mé dáš mír.  
Když usínám, v mysli mám obraz tvůj a stále prosím, Pane, 
při mně stůj, vždyť vím, že duši mé dáš mír. 

3. Ty dals mi druhy, dals nám lásku svou, jdem životem vždy 
cestou bezpečnou, vždyť víme, že dáš nám věčný mír. Tak 
zpíváme si, abys slyšel nás a s nám zní andělských trubek 
hlas, vždyť víme, že dáš nám věčný mír. 

 
 

„Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá 
do ucha, hlásejte ze střech!“   (Matouš 10,27) 
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256. Tolik planých slov (HM 400) 
 

[: Tolik planých slov jako prach a dým mi lítá kolem uší.  
Ale dneska jen, Pane, slovům tvým naslouchám celou duší, 
naslouchám celou duší.:]  
Ať poznám, Bože můj, jak tě mít rád, ať se líp naučím tvé  
písně hrát. V srdci rozezvuč mých šest prázdných strun,  
 [: ať slyší i ti, co jsou hluší:], naslouchám celou duší. 

 

257. Radujme se brat ři (HM 477) 
 

® Radujme se bratři, náš Pán přichází, přichází, přichází. 
Radujme se bratři, náš Pán přichází, radujme se přichází. 

1. O nic se nestrachujte, on stále o vás ví,  
každý, kdo prosí, dostává, Pán vždy mu odpoví. 

2. Jen spolu v lásce žijte i v nepříznivý čas 
je Boží pomoc na dosah, Pán bdí a vede vás. 

3. On přátelstvím a mírem rozjasní vaše dny, 
v něm buďte silní, stateční, šťastní a svobodní. 

 

258. Plná je zem ě Hospodinovy milosti (žalm) 
 

® Plná je země Hospodinovy milosti 
1. V milosti jsi navštívil zem a ji napojil, velmi jsi ji obohatil. 

Boží strouhou se hrne voda, lidem jsi přichystal obilí. 
2. Takto jsi zemi připravil, zavlažils její brázdy, rozmělnils její 

hroudy, zkypřils ji dešti, požehnals tomu, co vyrašilo. 
3. Rok jsi korunoval svou dobrotou, kudy jsi prošel prýští 

hojnost, pastviny na stepi mokvají vláhou, pahorky se ovíjejí 
radostí. 

4. Nivy se odívají stády, údolí se přikrývají obilím, jásotem a 
zpěvem se odívají. 
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259. Otvírám srdce své (HZ 174) 
 

® Otvírám srdce své tobě jen, Pane můj, chci ti dát, co jen 
mám, to co je tvé. 

1. Tvůj je pláč, tvůj je smích, tvé jsou plány a já v nich.  
Tvůj je den, tvá je noc, ty máš sílu, ty máš moc. 

2. Ty jsi láska milující, ty jsi naděj zoufajících. 
Ty jsi slunce v našem žití, ty jsi celé naše bytí. 

3. Dals mi otce, dals mi matku, dals mi sebe na památku. 
Dáváš večer, dáváš ráno, vše máš pro mě přichystáno. 

 

260. Krajina zlatejch pochodní 
 

1. Opatruj nám svoji lásku v našich srdcích, opatruj nám svoji 
cestu v našich krocích, když se bojíme, že neprotneme cíl, 
když se bojíme ujít navíc deset mil. 

2. Opatruj nám svoji víru v našich dlaních, ledová tříšť možná 
ráno bude na nich, tak zahřej nás a půjdem svobodní, 
setmělou krajinou zlatejch pochodní 

 

261. Matka (HZ 133) 
 

1. Byla tichá a jak jaro krásná, obyčejná a prostá jak my, ona 
na svět nám Boha přinesla, do slzí naší země nové dny 
zazářily. 

® Matka, která všem porozumí, srdcem objímá každého 
z nás. Matka uvidět dobro v nás umí, ona je s námi v každý 
čas. 

2. Dnes je ve světě potřeba dobra, pak nesvár a zlo nezvítězí. 
Třeba tepla, jež prozáří život, třeba Boha, a proto nes ho 
všem, tak jak ona. 

 

 

„Když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu 
si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“  (J 14,3) 
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262. Dál při mně stůj (HZ 35) 
 

1. Viděls můj příchod, slyšels můj křik, první slunce východ, 
můj první vzlyk. Viděls mě hrát si, mé první krůčky, pískem 
kapsy cpát si, házet s míčky. 

® [: Dál při mně stůj. :] 
2. Vidíš mě smát se, vidíš mé slzy, s temnotou prát se a co 

mě mrzí. Znáš moji touhu, znáš moje chyby, čeho mám 
příliš a co mi chybí. 

3. Vidíš mě stoupat, vidíš mou pýchu, vidíš mě padat, někdy 
jsem k smíchu. Vidíš mé zmatky, viděls můj omyl, nechci už 
zpátky, tys oči omyl. 

4. Kdo mým srdcem vládne, s kým o vše chci se dělit, kam mě 
to táhne, kterou cestu zvolit. Já jen tě prosím, pryč 
neodcházej, v srdci tě nosím, tys má naděj. 

 

263. 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? :] 

 

264. Tví jsme my (HM 255) 
 

1. Tví jsme my, nás shromáždila v jedno láska tvá.  
Náš hlas zní, rodina tvých dětí zpívá, Králi náš. 

® Volá: 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. 

 



Mládežníček 

 

 
 

265. Maranatha! 
 

® [: Maranatha, maranatha! :] 
1. Přijď za svou nevěstou, hoří radostí, naslouchá. 

Čeká v šatech svatebních, návrat tvůj vyhlíží. 
2. Přijď do své zahrady, ona pro tebe rozkvétá. 

Ochutnej její ovoce, právě na stromech dozrává. 

266. Je dokonáno 
 

1. Je dokonáno, Ježíš je vítěz! Satan je poražen, Ježíš zlomil 
smrti moc, Ježíš je Pán, ó haleluja, Ježíš je Král, kraluje 
navěky. 

® Ježíš je Pán (6x) v našem národě. Aleluja (6x), sláva Ježíši. 

 

267. Chci oslavovat 
 

1. [:Chci oslavovat svého Pána, chci mu zpívat novou píseň.:] 
[:Chci ho chválit, chci mu zpívat novou píseň.:] 

2. [:Haleluja, haleluja, … :] 

 

268. Prameni lásky  
 

Prameni lásky, jistoto víry, Duchu svatý, uzdravuj nás.  
Nauč nás žít, duši dej mír, Duchu svatý, naplňuj nás. 

 

269. Ty si môj Pán  
 

[:Ty si môj Pán, ja ťa chválím, už mi chýbáš, príjd k nám.:] 
[:Sme hladní, Pane, príjd, ukáž nám svoju tvár, Ty vieš, čo 
nám chýba, pomôž dietom svojim vstat. :] 

 
 

„Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel   
za nás, když jsme byli ještě hříšníky.“ (Římanům 5,8) 
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270. Stůj (HZ 243) 
 

1. Stůj, jsi tak smutný, prosím, stůj, je to nutný, nejsi svůj, chci 
říct Pán s tebou. 

2. Stůj, jsi tak bledý, prosím, stůj, ruce jak ledy, on je tvůj, chci 
říct Pán s tebou. Jen chci říct Pán s tebou. 

3. Stůj, on porozumí místo úst, o čem tvé oči mluví, jen chci 
říct Pán s tebou 

4. Stůj, přeci věříš, že tě chtěl, kousek nebe pro tebe měl a 
má, Pán s tebou. Měl a má, Pán s tebou. 

 

271. Simeon  
 

1. Na kolenou Simeon čekal, na kolenou s nadějí, až naplní 
Bůh to, co mu slíbil, že neuzří smrt, než uvidí: Jak … 

® vstoupí Požehnaný, králů Král, vstoupí Požehnaný sám 
Mesiáš. 

2. Na kolenou také já čekám, na kolenou v pokání, vím, vždy 
jsem to já – ten, kdo se vzdálí, a Ty nepřicházíš bez 
pozvání. 

3. Na kolenou po Tobě toužím, na kolenou vyhlížím. Šeptám, 
prosím Tě, přijď, učiň, ať vidím, tak málo Tě znám, prosím 
Tě, přijď. 

 

272. Žalm 100 – Plesejte a hrejte  
 

® [: Plesejte a hrejte Hospodinu všechny země.:] 
1. Plesejte Bohu všechny země, služte Hospodinu s velkou 

radostí, vstupte před Hospodina s jásotem. 
2. Uznejte, že Hospodin je náš Bůh, on nás učinil a my mu 

patříme, jsme lid jeho a stádce jeho pastvy. 
3. Neboť náš Hospodin je dobrý, milost jeho trvá do pokolení, 

jeho věrnost neskončí navěky. 
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273. Kříž (HZ 110) 
 

® Láskou svou nás, Pane, láskou svou nás, Pane, láskou 
svou nás pozvedáš. 
Křížem svým dál, Pane, křížem svým dál, Pane, křížem 
svým zvedáš kříž náš. 

1. [:Ve chvílích:][:nejistot:][:člověku:][:nabízíš:][:jediný:][:pevný 
bod:] na zemi, na zemi svůj kříž. 

2. [:Ovečkám:][:ztraceným:][:záchranu:][:přinášíš:][:v 
bloudění:][:kéž je jim:] majákem tvůj kříž. 

 

274. První misie (HO 136) 
 

1. Končí se den, další den, cos mi, Otče, dal. Tolik jsem 
povídal, tolik jim dobra ukázal a nikdo nebyl podveden. 

2. Tvůj úkol zněl: dát jejich žití správný směr. Za každou 
urážkou, zaťatou pěstí, ber, kde ber – nevidím, kdo by 
rozuměl. 

®1: Jen pár chvil před smrtí při mně, Otče, pevně stůj, dej mi 
vědět, že vše smysl má. Buď vůle tvá. 

3. Končí se den, tvé tělo dál už bude růst v srdcích těch 
nejmenších, má slova zazní z jejich úst, ztracený bude 
nalezen. 

4. Tak jsi to chtěl, Otče můj, abych s nimi žil, na Tebe ukázal a 
jejich cestě dodal cíl a já byl první, kdo jí šel. 

®2: Království Boží hledejte nejprve, království Boží, ostatní 
vám bude přidáno. 
Rány se množí, rány až do krve. Království Boží, za jakou 
cenu bylo získáno. 

5. Končí se den, zdali se najde jeden z nich, kdo chtěl by za 
Tebou životem jít ve stopách mých, pro koho ráj není jen 
sen. 

®1: Jen pár chvil …. Buď vůle tvá. 

 
 

„Přijímejte jeden druhého do svého společenství, jak         
i Kristus přijal vás - k oslavě Boží.“ (Římanům 15,7) 

 



Mládežníček 

 

 
 

275. Žalm 134 – Dobro řečte Hospodinu  
 

® [: Dobrořečte Hospodinu všichni jeho služebníci.:] 
1. Dobrořečte Hospodinu všichni jeho služebníci, kteří stojíte 

v domě Hospodina za nočního i denního času. 
2. Pozvedněte svoje ruce, dobrořečte Hospodinu. Ať ti 

Hospodin žehná ze Siónu, on učinil nebesa i zemi. 

 

276. Píseň chvály 
 

Píseň chvály zpívám, Pane, můj. 
® Čas žít je darem tvým, a dokud dýchat smím tebe chválím 

svou písní, Pane můj. Slovo lásky zachrání a pravda sílu dá 
a já vím, že už dávno nejsem sám, když svůj hlas 
pozvedám, píseň chvály zazpívám. 

1. Radostný dal jsi nápěv písním, plní nás nadějí. Tak zpívat 
mám tam, kde zájem není, kde slovo tvé znát nechtějí. 
Jak mám žít – světa já se tázal, však radu dát neumí. 
Pravdě tvé mé srdce rozumí. 

® Vždyť čas žít je darem tvým … 
2. Láska tvá jako slunce září, proniká temnotou. Nezbloudí, 

kdo se dál odváží životem jít za tebou. Každý den slovo tvé 
mě vítá, úkol můj odkrývá a já vím, že v tom je láska tvá. 

® Vždyť čas žít je darem tvým … 
Tobě zpívám, Pane můj. Píseň chvály tobě zpívám, Pane můj. 

 

277. Slyš Izraeli 
 

® [: Slyš Izraeli, jediný tvůj Bůh je Hospodin.:] 
Miluj Pána Boha svého celým svým srdcem.  
Miluj Pána Boha svého celou svou duší.  
Miluj Pána Boha svého celou svou silou.  
Miluj Pána Boha svého životem svým. 
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278. Teď skryjme se v Pánu 
 

1. Teď skryjme se v Pánu, ať můžeme jít vstříc novému ránu, 
v němž On nám dal žít. Proč stále se trápíš? V Něm naději 
máš. Snad život svůj ztrácíš, když všechno mu dáš? 

® [:Pane, mám Tě rád, Pane, mám Tě rád.:] 
2. Chceš bohatství získat, chceš v naději stát? Tak pojď k 

hrobu Krista, ať s Ním můžeš vstát! 

 

279. 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. :] Vzdej dík. 

 

280. Bojuj za Pána  
 

® Tak pojď za náma, bojuj za Pána, smysl i tobě dá. Jeho 
království není bláznovství, náruč svou otvírá. 

1. Ježíš přišel v tuto zem, aby šířil svoji lásku. 
Ježíš přišel v tuto zem jako dítě chudé. 

2. Na pouti ho nalezli, jak rozmlouvá ve velkém chrámu. 
Na pouti ho nalezli mezi kněžími. 

3. V Káni Galilejské proměnil tam víno z vody. 
V Káni Galilejské první zázrak udělal. 

4. Apoštoly vybral si, které učil znáti nebe. 
Apoštoly vybral si, aby chytili tebe. 

5. Na Golgotě smyl náš hřích, který počal Adam a Evou. 
Na Golgotě smyl náš hřích, bychom došli nebe. 

6. Na věčnosti je náš Bůh, co nám dává svoji lásku. 
Na věčnosti je náš Bůh, který všechny rád má. 

 
 

„Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli 
trpěliví tak, jako byl Kristus.“      (2. Tesalonickým 3,5) 
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281. Doufej v Hospodina (žalm) 
 

Doufej v Hospodina celým srdcem svým a na rozumnost svou 
se nespoléhej. Na všech cestách svých snaž se ho poznávat, 
On spravovat ti bude stezky tvé. Doufej v Boha, Hospodina, 
doufej v Pána, On spravovat ti bude stezky tvé. 

 

282. Láska, Pane  
 

1. Láska, Pane, to je velká věc, jednou chladná, jindy jako 
pec. Do temnoty vrhá světlo, vyzařuje vzácné teplo, 
pokouší se roztát ledovec. 

® Lásku dávej kolem druhým, ukaž ji všem i těm chudým, aby 
všude byla živá. Všechna srdce otevírá. 

2. Úsměv, kterým okouzlíš náš svět, vrátí se ti i s úroky zpět. 
Rozesměje a to sluší, nebuďme k úsměvu hluší, pokouší se 
roztát ledovec. 

3. Všechno dobré co udělat smíš, snaž se dovést do konce, ty 
víš. Všechny tyto dobré činy ukážou že svět je jiný, pokusí 
se roztát ledovec.  

 

283. Na patenu  
 

1. Na patenu lásky Tvé život svůj pokládám, do kalicha 
s vínem starosti své zamíchám. 

2. Podávám Ti s důvěrou své každodenní hledání. Buď mi, 
Pane, oporou, ukaž mi mé poslání. 

® To všechno Ti, Pane, v oběť dáváme. A o Tvé slitování 
vroucně žádáme. Vždyť v lásce Tvé vše těžké smysl má. 
Proměň to Ty sám, děj se vůle Tvá. 

3. Ať Ti každým novým dnem říkám víc, že mám Tě rád. Ať 
můj život není snem a jsem s Tebou stále mlád. 

4. Dej mi, Pane, odvahu ve Tvých stopách jít, nezastavit se na 
prahu, s Tebou naplno žít. 
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284. Řeka radosti  
 

To je ta řeka radosti, mmm, víry, lásky, svornosti, mmm, je 
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 na 

co čeká každý z nás: už nemusíš se bát. 
® To je ta řeka radosti, teď zaplavila také nás, Boží království 

v nás působí. To je ta řeka radosti, víry, lásky, svornosti, jež 
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. 

® To je ta řeka radosti … 
Smíří nás štěstí vodopád, míří do srdcí zas a zas. Ježíš v něm 
skrývá svou krásu a zář, svou krásu a zář. 
® To je ta řeka radosti … 

 

285. Tvé svaté jméno Ježíš 
 

1. Tvé svaté jméno Ježíš, ať mi stále zní. Tvé svaté jméno 
Ježíš, v němž je spasení. Ty jsi ten svatý Boží, první 
poslední, dej, ať Tvé jméno Ježíš lidem v srdcích zní. 

® Tvé svaté jméno, ať mi nade všechna jména zní, Tvé svaté 
jméno, v němž jediném je spasení. Tvé svaté jméno, ať mi 
nade všechna jména zní, Tvé svaté jméno Ježíš. 

2. Zvedám k Tobě ruce čisté, zpívám píseň chval, oslavuji 
jméno Ježíš, v němž svůj život mám. Nechci jenom ústy 
chválit, Tvoji lásku znám, díky za to svaté Jméno, které jsi 
nám dal. 

 
 

„I když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože 
nemůže zapřít sám sebe.“       (2. Timoteovi 2,13) 
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286. 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, ó Otče můj. 
® [: Zpívám píseň chvály, zpívám píseň chvály, zpívám píseň 

chvály až navěky, navěky.:] 

 

287. Haleluja, sláva 
 

® [:Haleluja, sláva, čest i chvála s dobrořečením, síla i moc, 
úcta i dík Tobě navěky náleží.:] 

1. Přišel jsi plamenem zažehnout knoty vírou jen doutnající, 
změnit pustinu v zahradu rozkvetlou [: v srdcích bez lásky 
strádajících.:] 

2. Svatý se dotýkal nečistých, sloužil ten, kdo měl být uctíván. 
Král umýval nohy svým poddaným [: nevinný za hřích byl 
potrestán.:] 

 

288. Ejhle Hospodin p řijde 
 

Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním a bude v den 
onen světlo velké, aleluja. 
® Ejhle, Pán přichází upravte jemu cestu. Ejhle, Pán přichází 

lásku nese nám. 
1. Přináší světu mír, obloha září jasem, volá proroků skutkem 

naplnil. 
2. Země se otvírá a nebe dává rosu, přichází Hospodin, 

zástup svatých s ním. 
3. Archanděl Gabriel zvěstuje Panně zprávu, porodí Ježíše, 

který spasí svět. 
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289. Obeta srdca  
 

1. Túžim priniesť na oltár život, čo v sebe mám, tvojou láskou 
zlomený chcem ťa chválit, môj Pán. Chcem ti vydať práve 
dnes každú časť života, viem, že prijmeš každý dar 
zlomeného srdca. 

® Povedz, čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem? Si môj 
láskavý Kráľ, ja len miznúci tieň. Ježiš, viac nemám slov, 
pieseň doznieva tiež, aj keď nehodný som, chcem ti niečo 
priniesť. Možno len tichý plač, len bolesť, čo mám, svoju 
hľbku srdca ti dám, môj láskavý Pán. 

2. Kvôli tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám, život svoj si 
za môj dal, bol to víťazný plán. Vzal si hanbu mojich pliec, 
bol to posledný boj, otvoril si bránu nebies, dnes som iba 
tvoj. 

 

290. Adventní (HM 2) 
 

Hle, Pán jistě přijde, čekej na něj, i když prodlévá.  
Hle, Pán jistě přijde a nic mu nezabrání. Aleluja, aleluja. 

 

291. Můj Pán Ježíš (HZ 144) 
 

[: Můj Pán Ježíš, on je náš Pán, miluje nás a žehná nám.:] 
1. Tam, kde jsou dva a nebo tři, tam je i Pán uprostřed nich. 

Pán zaslíbil, kde prosí dva, že každou věc on rád jim dá. 
2. Nadávají vám, křivdy trpíte, pro jméno mé, živi budete. 

Radujte se, veselte se, říká vám Pán, odplatu vám dám. 

 

292. Jak dobré je 
 

[: Jak dobré je před Tebou být, jak dobré je s Tebou žít.:]  
[: Přijď, přijď Duchu Svatý, vzýváme Tě, přijď k nám.:] 

 

„Do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně 
vytrpíme.“                         (Skutky apoštolů 14,22) 
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293. Z našich srdcí Tob ě 
 

® [: Z naši srdcí Tobě chvála zní. Králi narozený.:] 
1. Z lásky k nám jsi slávu nebe opustil, z lásky k nám jsi přijal 

tělo poníženosti. Králi narozený. 
2. Ty jsi, Pane, přišel každé břímě nést tomu, kdo se nechá 

Tebou a Tvým slovem vést. Králi narozený. 
3. [: Nemáme, co Tobě mohli bychom dát, jen se ke Tvé 

službě celým srdcem odevzdat. Králi narozený.:] 
Amen, amen, amen, amen. 

 

294. Kde se k řesťané 
 

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. 
® [: Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní, 

svému Bohu zpívejme a hrajme píseň spasených.:] 

 

295. Není vždy slunce na obloze 
 

Není vždy slunce na obloze, nejsou vždy květy rozkvetlé, není 
vždy pokoj, láska v domě, ne vždy Tě vidím, cítím, Pane. 

Nemám vždy lásku k lidem, Bože, neotvírám jim vždy své 
dlaně, nedávám Ti vždy ruce svoje, nedobojoval jsem vždy 
boje. 

Ale vždyť vím, že Ty jsi se mnou, já vím, jak moc mě máš 
rád,to vím, jsi stále tentýž, včera, zítra, dnes! 

Ale vždy vím, že měníš srdce, já vím, jsi mojí silou, to vím, jdu 
k Tobě, Otče, Tobě patřit smím. 

Dnes už to vím, Ty jsi ten vítěz, já vím, golgotský Vítěz, to vím, 
jsi Ježíš Kristus, Tobě náležím. 
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296. Dej mi, Pane… 
 

® [: Dej mi, Pane, víru, lásku, sílu, dej mi, Pane, naději a 
pokoru.:] 

1. Takovou víru, která pohne skálou, takovou víru, která po 
vodě jde, takovou víru, pevnou a stálou, dej mi, Pane, víru 
v jméno tvé. 

2. Tu lásku, která život v oběť dává, tu lásku, která všechno 
odpouští, tu lásku, jež svou silou překonává třeba i vedro 
na poušti. 

3. Chtěl bych mít sílu bojovat se zlem, chtěl bych mít sílu 
urážky přijímat, chtěl bych mít sílu vytrvat v dobrém a 
pevně ve své víře stát. 

4. Naději, která nikdy neumírá, naději ve tvé milosrdenství, 
naději, která pochybnosti stírá, naději v pravdy vítězství. 

5. Pokoru, která mlčky křivdu přijme, pokoru, která chyby 
uznává, pokoru, která sebe z chvály vyjme, která se nikdy 
nehádá. 

 

297. 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.:] 

 

298. Bůh za mě zápas dokon čí  
 

[: Bůh za mě zápas dokončí, slzy mi z tváří otírá, když hříšná 
touha, sobectví, pýcha umírá v slzách pokání.:] 
[: Smím si vzít odpuštění z rukou Tvých, pokání odpuštění 
v radost promění.:] 

 

„Bratři, všecko považuji za škodu ve srovnání s nesmírně 
cenným poznáním Ježíše Krista.“         (Filipským 3,8) 
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299. Mnohem d řív  
 

[: 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.:] 

 

300. Pozvedám své o či k horám (Žalm 121) 
 

® Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? 
Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. 

1. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedřímá ten, jenž tě 
chrání. Ano, nedřímá a nespí ten, jenž chrání Izraele. 
Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. 
Ve dne tě nezasáhne slunce, ani za noci měsíc. 

2. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on ochrání tvůj život. 
Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení nyní i 
navěky. 

 

301. Vyznání (HZ 302) 
 

1. Do rukou tvých, Otče, odevzdávám cesty své, po kterých 
kráčím sám, [: vždyť sny a cíle mé jsou bez tebe jen pouhé 
marnosti a klam.:] 

2. Do rukou tvých, Otče, odevzdávám vědomosti, kterých 
málo mám. [: Čekám, ó, vždyť víš, že mě naplníš, Dárce 
štědrý, milost uděl nám.:] 

3. Do rukou tvých, Otče, odevzdávám tělo své, vratký prám. 
[:Naplň silou svou, Stvořiteli náš, ať je ve své službě 
zachováš.:] 

4. Do rukou tvých, Otče, odevzdávám duši svou plnou ran. 
[:Zahoj láskou svou mou duši ztýranou, ať se tvému Synu 
podobám.:] 
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302. Věřím dál 
 

® Věřím v krásu života, věřím dál, věřím v lásku člověka, 
věřím dál, věřím v sílu moudrosti, věřím dál, věřím v Dárce 
radosti, věřím dál. 

1. I když slunce nesvítí, i když hvězdy nezáří, i když mlha 
zastíní cestu mou. I když nevím kudy dál, osud přátele mi 
vzal, i když v boji nedávám duši svou. 

2. I když lidé nevidí, i když krásu necítí, i když bratra neznají 
mnozí z nás. I když v pravdu nevěří, i když nářek neslyší, i 
když radost nemají, věřím dál. 

3. I když mnozí křesťané, tebe neznají, Pane, i když tebe 
nevidí v žití svém. I když láska těžká je, i když hřích nás 
spojuje, i když nikdo není z nás andělem. 

4. I když války, nouze, hlad nedopřejí lidem spát, nikdo druhé 
nemá rád, věřím dál. I když lidská lhostejnost, jíž je všude 
dost a dost, bourá velké lásky most, věřím dál. 

 

303. Čeká mě den (HM 471) 
 

® Čeká mě den a když tě potkám, Pane, ponesu lehčeji jeho 
žár. Čeká mě noc a cokoliv se stane, nestihne moji duši 
zmar. 

1. [:Už spojily se naše cesty, tys nám dal prohlédnout.:]  
A bratru platí odpuštění, úsměv můj a pozdravení, k bratru 
chci teď usednout. 

2. [:Už spojily se naše cesty, tys nám dal prohlédnout.:]  
A tobě platí naše prosby, bychom byli společenství, 
kterému dáš pomoc svou. 

3. [:Už spojily se naše cesty, tys nám dal prohlédnout.:] 
A upřímné jsou naše prosby, abys nám dal odpuštění, mysl 
vždycky pokornou. 

 

 

„Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete                   
od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují.“ 
         (Lukáš 6,32) 
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304. I want to see you (Toužím t ě spat řit) 
 

Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart, I 
want to see you, I want to see you. To see you high and lifted 
up. Shining in the light of your Glory. Pour out your power and 
love, as we sing Holy, Holy, Holy. 
[:Holy, Holy, Holy.:] Holy, Holy, Holy, i want to see you. 
 

Překlad:  

[Otevři oči mého srdce, Pane, otevři oči mého srdce, toužím tě 
spatřit.Vidět Tvou vznešenost, vidět Tě na výsosti, zářícího ve světle 
Tvojí slávy, vylij na nás svoji sílu a lásku, my zpíváme Svatý, Svatý, 
Svatý…] 

 

305. Tvůj Strážce (Il tuo custode) 
 

Pozvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc? Pomoc 
mi přichází pouze od Hospodina, stvořil nebesa i zemi, 
Hospodin. 

Nedopustí uklouznout noze tvé, dřímotě se nepoddá, tvůj 
ochránce, nebude spát, dřímotě se nepoddá. Hospodin je 
strážcem tvým, stínem po pravici tvé. 

Ochrání tě ode všeho zlého, On bude chránit tvůj život. On 
bude střežit tvé vycházení a vcházení, od nynějška 
navždycky, amen. 

 

306. V tomto znamení 
 

® [:V tomto znamení zvítězíš.:] [:Zvedl Pán svůj kříž.:] 2x 
1. Tak se kříže chop a jdi dál, já jsem cestu tvou už prošlapal 

s křížem na svých ramenou. 
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307. Místo pod k řížem 
 

A: Pod křížem tvým žena stojí, poznávám v ní Matku tvoji. 
Maria. Ona cenu kříže zná, kde Syn její umírá. Maria. 

® To místo pod křížem je tvou oslavou, Maria, Maria. 
1. Když v nás život rozezní struny bolestné, s láskou Matky 

tvé snáz půjdem dál, půjdem dál. 
2. Když se někdy zdá, zlo že vyhrává v nás, s Matkou tvou 

snáz půjdem dál, půjdem dál. 
® To místo … 
B: Pod křížem mým žena stojí, poznávám v ní Matku svoji. 

Maria. Ona kříže dětí zná, které za své přijímá. Maria. 
® To místo … 
3. Když se někdy zdá: lampa zhasíná v nás, s Matkou tvou 

snáz půjdem dál, půjdem dál. 

 

308. Zvěstování  
 

1. Gabriel přichází do města Nazaret. Přichází k Marii a říká 
jen pár vět: „Zdrávas, Maria, plná milosti, shlédl na tebe 
Bůh sám. Požehnaná jsi mezi ženami, proto vyvolil tě Pán.  

® Syn se ti, Maria, už brzy narodí.“ „Jak se to může stát?“ 
„Moc Boží velká to všechno způsobí, tak nemusíš se bát. 
On bude dán všem lidem ke spáse, stačí jen slovo tvé. Bůh 
ti tak od věků připravil, Maria, poslání veliké.  

 „Staň se, jak chce Bůh. Ano.“ 
® „Syn se ti, Maria, už brzy narodí, to má se, má se stát. Moc 
 Boží velká to všechno způsobí, tak nemusíš se bát.“ 
2. Maria slovem tím Ježíše přijala. S Ježíšem lidem všem 

maminkou se stala. „Zdrávas, Maria, plná milosti, shlédl na 
tebe Bůh sám. Požehnaná jsi mezi ženami, proto vyvolil tě 
Pán.“  

 
 

„Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“  
     (Matouš 28,20) 
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309. Ave crux 
 

1. Ave crux, na kterém Pán můj umírá, ave crux, tebou se 
cesta otvírá. Lidé jdou po cestách svých, nevědí, co je 
hřích, neznají tvůj kříž, pod křížem svým klesají. 

2. Ave crux, láska má podobu tvou, ave crux, vedeš mé kroky 
za pravdou. Před tebou bych sklonit chtěl pýchu svou, buď 
dál silou mou, vždyť vím, jsi světa záchranou. 

3. Ave crux, o lásku k tobě prosím dál, ave crux, abych se 
sebe sám už vzdal. Přicházíš, abych tě přijmul a šel a tvé 
rány měl jak Pán, abych měl tvá znamení. 

4. Ave crux, nebe a zem se setkává. Ave crux, je silou 
mnohých síla tvá, ave crux, chci žít ve jménu tvém, v tobě 
se setkám se světlem, ave crux, ave crux. 

 

310. Můj Králi 
 

1. Můj Králi, má spáso, nikdo není jako Ty, za činy Tvé, z 
lásky mocné, životem chci Ti chválu vzdát. 
Můj Králi, má spáso, bezpečný přístav jsi můj a vším co 
jsem a vším co mám, jméno Tvé chci chválit dál. 

® Tobě ať jásání z úst našich zní, sláva i moc Tobě jen 
náleží. Před Tebou sklání se vrcholky hor, moře chválí sílu 
Tvou. Před jménem Tvým s radostí Ti zpívám, jsi moje 
láska, s Tebou nejsem sám, navždy mi zůstane úkrytem 
náruč Tvá. 

 

311. Přinášíme chléb (HO 144) 
 

Přinášíme chléb, přinášíme víno, přinášíme svoje trápení, 
přinášíme i svůj hřích. 
A ty nás, Bože, přijímáš, přijímáš, každého a bezvýhradně 
přijímáš. 
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312. V jeho jmén ě choď 
 

1. Jsme děti narozené z utrpení, krví nás vykoupil Pán. Chce, 
abychom byli národům světlem, v lásku a moc oblékl nás. 

® V Jeho jméně choď, vždyť Ježíš je náš Pán. Už je čas by 
církev povstala, hlásala: Ježíš Kristus vykoupil a spasil nás. 

2. Je mnoho duší, co trápí se ve tmě, chceš snad spát, když 
světlo máš? Vždyť Ježíš přikázal o pravdě svědčit, to je náš 
cíl, náš velký cíl! 

3. Slyšíš, ten vánek je hlas Jeho Ducha, blíží se poslední 
soud. Základy země i nebe se třesou, přijde pro nás, vrátí 
se zas! 

 

313. 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. 

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, sám Bůh se sklání a pozvedá nás. 

® [: 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. 

 

314. Tvoje jméno vyznávám 
 

Tvoje jméno vyznávám, rád ti zpívám svoji chválu. Jsem tak 
vděčný, že tě znám, jsem tak vděčný za tvou spásu.  
Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr, dát v oběť sám sebe, jak 
Bůh to chtěl. Z kříže do hrobu´s byl dán, třetí den jsi z mrtvých 
vstal, tvoje jméno vyznávám. 

 

„Tady jsem, abych plnil tvou vůli.“ (Židům 10,9) 
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315. On ti požehná  
 

1. Když nevíš kudy kam a trápíš se sám, pak věz, že v pravou 
chvíli Bůh ti požehná. Když nevíš kudy kam a trápíš se 
sám, pak věz, že v pravou chvíli On ti lásku dá. 

® Nesmíš se bát, Bůh kráčí vždy před tebou. Běž, drž se jej a 
On ti požehná. 

2. Tvou záchranou je Pán, když k hostině jsi zván. Tak 
neváhej a podej ruku, On ti požehná. 

® [: Nesmíš se bát, Bůh kráčí vždy před Tebou. Běž, drž se 
jej a On ti požehná.:] 

 

316. Miluj Pána Boha svého (ZH 138) 
 

Miluj Pána Boha svého celým svým srdcem,  
miluj Pána Boha svého celou svou myslí,  
miluj Pána Boha svého celou svou duší,  
miluj Pána Boha svého celou svou silou. 
[: Chci tě chválit víc, ó, Pane chválit víc,  
teď tě chválím, ó, Bože můj. :] 

 

317. Abba Ot če (HM 1) 
 

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. 

® 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. 
3. Bůh žití dar všemu dává, od smrti zlé nás chrání, od dětí 

svých očekává, že nezmlkne jejich volání. 
4. Bratry si buďme věrnými, žít chceme jak rodina, teď pravdy 

té slova přijmi, ať žár její už nezhasíná. 
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318. Radujte se brat ři  
 

® Radujte se, bratři, neboť blízko je Pán, [: blízko je Pán.:] 
Radujte se, bratři, neboť blízko je Pán, neboť blízko je už 
Pán. 

1. O nic se nestrachujte, on vždycky ví o vás, jen v modlitbě 
ho proste a v písni v každý čas. 

2. Jen spolu v lásce žijte, když nepříznivý čas a jím se 
posilujte,Bůh podepře vždy vás. 

3. A Boží velká láska do srdce pokoj dá a ztiší každou bolest a 
štěstí radost dá. 

 

319. Všichni jako ovce (K 62) 
 

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. 

 

320. Vlej mi život 
 

1. Požehnej, Pane, lásku, která vchází do mých dlaní, jako 
svěží vánek, když se v korunách stromů prohání.  
Dej, Pane, mojí víře, ať s nadějí, když hledím do talíře, 
pokrm věčný očekávám. 

® Vlej mi život do mých spánků, vlej mi světlo do mých řas, 
vlej mi lásku, kterou hoříš, my jsme s Tebou a Ty v nás. 

2. Požehnej, Pane, lásku, která vchází do mých dlaní, ať 
s pokorou, když jsem v temnotách svého hříchu, myslím na 
svítání. Dej, Pane, mojí víře, ať s nadějí, když hledím do 
talíře, pokrm věčný očekávám. 

 

 

„Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ (Jan 18,37) 
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321. Zůstaň s námi, Pane (K 133) 
 

® Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den 
se nachýlil, zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, 
když ubývá sil. 

1. Nad bázlivou duší a nad slabým tělem slituj se, Pane, 
lačným chléb svůj dej. U svého stolu teď buď nám 
hostitelem a v kalich prázdný nové víno vlej. 

2. Otevírej oči, které nevidí tě, nevidí pravdu, znají jenom 
klam. Důvěru probuď v nás, jakou mívá dítě, promluv 
k nám, Pane, řekni: „Pokoj vám.“ 

3. Do svých ran vlož ruce skleslé pochybností, zrno v zem 
vseté zas nám připomeň. Pozvání k slávě tvé, bílé roucho 
hostí, čas, který chystá přebohatou žeň. 

 

322. Na cestu s námi (HM 149) 
 

1. [:Na cestu s námi:] [:vyjdi, Pane,:] [:my nesmíme:] [:na 
místě stát.:] [:Když zbloudíme,:] [:podej ruku,:] [:když 
upadneme,:] [:pomoz nám.:] 

®  [:A do srdce:] [:svého doveď,:] [:doveď nás.:] 
2. [:Zažeň smutek,:] [:navrať radost,:] [:oslabeným:] [:dodej 

sil:] [:Bychom jiným:] [:nést pomohli:] [:tíhu kříže:] [:přes ten 
svět.:] 

3. [:Když k Ježíši:] [:odejdeme,:] [:ať nepláče:] [:pro nás 
žádný.:] [:Vždyť my přece:] [:žít s ním chceme,:] [:v jeho 
slávě:] [:navěky žít.:] 

 

323. Jesus Christ, You are my life 
 

Jesus Christ, You are my life, alleluia, alleluia.  
Jesus Christ, You are my life, You are my life, alleluia. 
[Ježíši Kriste, Ty jsi můj život, aleluja.] 
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324. Žalm 31 – Tys má skála (HO 233) 
 

1. Bože, tys má skála, do tvých rukou život svůj dávám. 
Čekám, jak na svítání stráže, na dotek tvůj, na světlo tvé 
tváře. 

® Ty jsi má skála a má tvrz, záchrana duše mé zatoulané. 
Vyprostíš mě z léčky pro mne nachystané, neboť ty jsi 
útočiště mé. 

2. Jako dítě spící v klínu mámy spočinout chci v tobě se všemi 
svými plány. Dávám ti vše, vše co mám, ne, Otče, má, tvá 
vůle se staň. 

 

325. Bílá růže 
 

1. Dotykem těch dlaní svých tě Ježíš uzdravil, pouhým slovem 
lásky tvůj kříž si teď vzal. Do zahrady v srdci bílou růži 
zasadil, řek': "Běž a miluj život, jak jsem ti to přál.".  

® Víš to, že On byl to ten, kdo nikdy nezradil, i když před 
Golgotou pošlapanej stál, víš to, že to říkal: "Věř mi, já mám 
dosti sil, na to, abych tobě nový život dal.".  

2. Co tě mohlo zranit víc, než kdyby nepřišel, nebo zvadla 
růže, kterou sám ti dal, co tě mohlo bolet víc, než kdyby 
neviděl, jak potřebuješ lásku, kterou ráj už znal.  

 

326. Tak poj ď a Boha chval 
 

Tak pojď a Boha chval, vždyť Ježíš je jeho lásky dar. On za 
mé hříchy svůj život dal, neboť mne tak miloval. Tak svůj 
hlas pozvedám a k Jeho chvále teď zazpívám, Neboť 
radost, kterou přijímám, může mi jen On dát. 

® Tak pojďme a chvalme ho, slavme ho, neboť jenom On je 
král. Píseň chvály ať mu stále zní. 
Tak pojďme a chvalme ho, slavme ho, neboť On nám život 
dal, ať ho chválí celé stvoření. 

 

„Kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává  Boha.“  
            (1. Janův 4,7) 
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327. Hevenu šalom alejchem (p řinášíme vám pokoj) 
 

[: Hevenu šálom alejchem, hevenu šálom alejchem.:] 

 

328. Před tebou krá čí  
 

1. Když ráno přemýšlíš kam jít a co si s sebou vzít, pak sázka 
na štěstí je vybrat cestu na rozcestí, co vede trním a není 
prošlapaná 

® Před tebou kráčí a sbírá střepy u nohou ten, kdo bolest zná. 
Však nenechá nás na kolenou, dítky své, a rány zahojí, 
zahojí. 

2. Něco si přej, když hvězda padá, ještě nechoď spát, noc je 
mladá. Srdcem krásu vnímej, za štěstím se cestou vydej, 
vždyť nepůjdeš sám. 

3. Tak neboj se a jen běž dál, vždyť kdo by se ti s Pánem 
smál, on pomáhá ti vstát. Neboj se, ruku mu dej, usměj se a 
nezoufej, jéééj, vždyť má tě rád. 

 

329. Vzácný hosti p řijď 
 

1. Dům na písku postavený, lampa, která zhasíná, dlouhá 
chvíle beze změny, smutná svatba bez vína. 

® Který divy činíš, navštiv naše smutné dny, ty první a 
poslední, vzácný hosti, přijď již. 

2. Člun od kotvy utržený, kotva na dně bez lodi, peníz 
neplatné už měny, strom, který nic nerodí. 

3. Hyne zrno na úhoru, bují plevel na poli, pověra chce 
přenést horu, zmařená sůl nesolí. 

4. Oči halí mlha vlčí, lásku z domu vyhnal strach, naděje už 
dávno mlčí, sedm duchů přešlo práh. 
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330. Chválu vzdejte Hospodinu (Žalm 136) (HO 56) 
 

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 

® Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí 
nebe, tak se nad námi tvé milosrdenství klene. 

2. Zemi na vodách překlenul oblohou. Jeho milosrdenství…  
Učinil veliká světla. Jeho milosrdenství… 
Slunce, aby vládlo ve dne. Jeho milosrdenství… 
Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci. Jeho milosrdenství… 

3. Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás. Jeho 
milosrdenství… 
A vyrval nás našim protivníkům. Jeho milosrdenství… 
Veškerému tvorstvu dává pokrm. Jeho milosrdenství… 
Chválu vzdejte Bohu nebes. Jeho milosrdenství… 

 

331. Vzhůru poj ďme k vodám (HO 216) 
 

® Vzhůru, pojďme k vodám každý kdo žízeň má, bez peněz, 
bez placení Ježíš je laskavý král. Brána je dokořán, každý 
je osobně zván k životu ke spasení, Ježíš je laskavý král. 

1. Pojďte Bůh cenu zaplatil sám, Beránek svůj život dal, každý 
smí vstoupit jen pokud chce sám. Bůh čeká, vejděme dál. 

2. Smíření pokoj uzdravení zadarmo touží nám dát, nabízí 
z lásky odpuštění. Bůh náruč svou otvírá. 

 

332. Ze svých tajuplných dar ů (HZ 313) 
 

Dej nám, Pane, ze svých tajuplných darů. Sestup, Pane, do 
hříšného těla. K větší slávě jediného Boha. K slávě Boží, dej 
nám, Pane, dary Ducha. 

 

„Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás.“ (Jan 15,4) 
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333. Zůstaň (HZ 315) 
 

1. Třeba srdcem do písku, nebo na nebi sluncem zkus štěstí 
kreslit to, když nejsi sám. Přece je někdo na blízku, kdo 
projasní tvůj den. Proč náhle jsou dvě cesty, každý jinou 
půjdem. 

® Říkám, zůstaň, vždyť se stmívá, už se připozdívá, proč 
mám zůstat sám. Tvá blízkost můj strach ze tmy láme, díky, 
že se známe, díky, že tě mám. 

2. A když hvězdy svítí, která má nebo tvá je? Kde můžu tvůj 
hlas slyšet, který z jiskry v srdci plamen roznítí. Jak paprsek 
z ráje, když smích tvůj zní, to jak když led v duši taje. 

3. Dík, že jsi mi blízko, když dělí nás dálka, že vím, že jednou 
nocí spolu půjdem tam, kde hvězdy jsou nízko. To jak nebe 
nás láká, kde přátelství a dobro vítězí svou mocí. 

 

334. Litanie loretánské (HM 118) 
 

Pane smiluj se. Kriste smiluj se. Kriste uslyš nás. Kriste vyslyš 
nás. 
Otče z nebes Bože, smiluj se nad námi. Duchu svatý Bože, 
smiluj se nad námi. Trojjediný Bože, smiluj se nad námi. 

Svatá Maria, 
oroduj za nás.  
Matko Boží, … 
Matko Kristova,  
Matko Božské 
milosti,  
Matko lásky 
hodná,  
Panno 
nejmoudřejší,  

Panno ctihodná,  
Stolice moudrosti,  
Růže duchovní, 
Věži Davidova,  
Dome zlatý,  
Bráno nebeská,  
Hvězdo jitřní,  
Útočiště hříšníků,  
Potěšení zarmoucených,  
Pomocnice křesťanů

Královno andělů, apoštolů a svatých, Královno míru, 
oroduj za nás. Ať nás učiní hodnými příslibů Krista. 
Svatá Matko, Matko Boží, oroduj za nás. 
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335. Důvěřuj Pánu už dnes 
 

1. Jak se nebát, pověz jak, když ve světě vládne strach? 
Důvěřuj Pánu už dnes!  
Jak uvěřit, pověz mi, když nám vládne vůle tmy?  
Jak milovat, pověz jak, když můj bratr je jak kat?  
Jak být dobrým, pověz mi, když je svět tak hrozně 
zlý?  

® [: Důvěřuj Pánu už dnes, důvěřuj Pánu už dnes. :] 
2. Jak bojovat, pověz jak? Z mého těla stal se vrak! 

Důvěřuj… 
Jak překonat vlastní hřích? Srdce mám jak zmrzlý 
sníh!  
Jak se těšit, pověz mi? Smutek mám a těžké sny!  
Jak se do pořádku dát, když už sebe nemám rád?  

3. Pověz mi, jak nebloudit, když už nevím kudy jít? 
Důvěřuj… 
Jak naději v srdci mít, když už nemám pro co žít?  

 

336. Jako la ň (žalm 42-43) 
 

1. Jako laň, která touží pít z pramene,  
tak duše má hledá, Bože, tebe.  
Vodo života, žízní duše má,  
[: kdy přijdu k tobě blíž, svou tvář mi odhalíš :] 

2. Dík, že tvé světlo, Pane, a pravda tvá  
těm, kteří hledají, směr udává.  
Kroky mé ať jdou věrně za tebou  
[: na horu přesvatou, kde příbytky tvé jsou. :] 

3. K oltáři tvému, Pane, přistoupím rád,  
v písni své chválu ti chci vyzpívat.  
Ty jsi skála má, radost veškerá,   
[: má spása jediná, můj mistr a můj Pán. :] 

 
  

„To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ (Marek 9,7) 
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337. Staň se vůle tvá (HZ 240) 
 

1. Nenávist když srdce tají, lásku oči nepotkají, přicházíš 
ty se svým pokojem a já mám být jen nástrojem 
v rukou tvých, tak staň se vůle tvá. 

2. Hradby království padají, kde člověk s hříchem se 
potkají. Království tvé musí růst, vždyť jsem tu já, 
Pane, jen sílu dej rukám mým, tak staň se vůle tvá. 

3. Nechci zůstat mrtvou zemí, dík které mnoho plodů 
není. Chci, abys mě, Pane, použil ty sám, abych 
využil čas, co tu mám, tak staň se vůle tvá. 

 

338. Ne nás, Hospodine (žalm) 
 

® Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav, 
pro své milosrdenství a pro svou věrnost, aleluja!  

Proč by měly pronárody říkat: Kde je ten jejich Bůh? — 
Náš Bůh je přece na nebesích a všechno, co chce 
koná! Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských 
rukou Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí. 

Izraeli, doufej v Hospodina, je Tvou pomocí a štítem! 
Jákobův dome, doufej v Hospodina, je Tvou pomocí a 
štítem! Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v 
Hospodina, je vám  pomocí a štítem! Hospodin na 
nás pamatuje, On nám žehná! 

Jste Hospodinovi požehnaní, On učinil nebesa i zemi, 
nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem! 
Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo 
sestupují v říši ticha, ale my budeme Hospodinu 
dobrořečit nyní i na věky! 
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339. Litanie k Matce Boží i lidí (HM 121) 
 

® Matko, která nás znáš, s dětmi svými buď. Na cestách 
nám nadějí sviť, s Ježíšem s námi pojď. 

1. Ze všech panen vyvolená - přijď a cestu nám ukaž.  
Dcero lidu Božího - k Synu svému nás přiveď.  
Služebnice pokorná – daruj světu mír. 

2. Královno našich rodin - přijď a cestu nám ukaž.  
Panno, vzore pokory - k Synu svému nás přiveď.  
Přítelkyně všech lidí – daruj světu mír. 

3. Královno všech národů - přijď a cestu nám ukaž.  
Naděje utiskovaných - k Synu svému nás přiveď.  
Která světlem jsi pravdy – daruj světu mír. 

4. Potěšení zarmoucených - přijď a cestu nám ukaž.  
Paní velké radosti - k Synu svému nás přiveď.  
Ty matko slitování – daruj světu mír. 

5. Panno, Matko Ježíše - přijď a cestu nám ukaž.  
Panno, Matko křesťanů - k Synu svému nás přiveď.  
Panno, Matko všech lidí – daruj světu mír. 

6. Matko Synem nám daná - přijď a cestu nám ukaž.  
Matko, která nás slyšíš - k Synu svému nás přiveď.  
Ty nám ve všem rozumíš – daruj světu mír. 

7. Panno, která jdeš s námi - přijď a cestu nám ukaž.  
Měníš dějiny světa - k Synu svému nás přiveď.  
Prostřednice nejlepší – daruj světu mír. 

8. Matko všech opuštěných - přijď a cestu nám ukaž.  
Matko pronásledovaných - k Synu svému nás přiveď.  
Matko dětí bloudících – daruj světu mír. 

9. Matko lidí trpících - přijď a cestu nám ukaž.  
Matko velkého srdce - k Synu svému nás přiveď.  
Ty, která pod křížem stála – daruj světu mír. 

10.Matko za nás prosící - přijď a cestu nám ukaž.  
Ty nás před trestem chráníš - k Synu svému nás 
přiveď.  
Matko nás čekající – daruj světu mír. 

 

„Chvalte Hospodina všichni lidé, oslavujte ho, všechny 
národy.“      (Římanům 15,11) 
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340. Mana (ZH 125) 
 

1. Proč se trápíš, proč se trápíš tím, co nemáš v rukou 
svých, proč se ztrácíš, proč se ztrácíš ve svých 
denních trápeních, z duše roušku pryč si dej, ať uvidíš 
něco víc,  
k nebi jen se podívej, je tam všechno nebo nic. 

® Právě padá z nebe mana.  
2. Proč se skláníš, proč se skláníš nad svou malou 

nevírou, komu bráníš, komu bráníš stát se lásky 
přemírou.  
Dlaně nastav trochu výš, někdo rozesmát tě chce,  
poznáš dřív, jak uvěříš, jak ti přímo do srdce 

® Právě padá z nebe mana.  
 Šel jsem dlouhou cestou tmou, spásu příliš 

vzdálenou, vyprahlostí spoutaný, bídou lidskou 
zmítaný, ze zajetí pomoz výš, čekám až mě, Pane, 
vysvobodíš, vysvobodíš. 

1. + ® 

 

341. Father (Ot če) 
 

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 wordship in true harmony. 
česká verze: 

Otče, vzýváme jméno Tvé, vzdáváme Ti dík za všechno, co 
nám dáváš Kriste, přijď mezi nás, proměň naše srdce láskou 
svou. Přijď, Duchu, zem naplň mírem svým, dávej nám víru, 
lásku, naději. 
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342. Namaluj mi sv ět (ZH 150) 
 

1. Namaluj mi svět, když se jarem jeho šaty mění.  
Jak v horách taje led, všechno chladné padá 
v zapomnění, vždyť já vidět chtěl, co na první pohled 
vidět není,  
tak namaluj mi zem, když půlnoc střídá rozednění.  
Jak vypadá slon, když ho polyká had,  
jen neboj a zkus to, proč měl bych se smát. 

2. Namaluj mi stráň, na ní jednu ovci zatoulanou 
a malou dětskou dlaň, jak svírá hračku okousanou.  
Namaluj mi stín, kterým oáza kus pouště mění,  
a její proměnění, když máš studnu pískem 
zasypanou.  
Jak v potoce proud loďku unášel dál,  
že chtěl jsi s ní plout, když jsi na břehu stál. 

3. Namaluj mi svět, nic složitého na tom není,  
pozor na růžovou, ta denní světlo často mění,  
nebo černá s bílou, to často všichni dobře vidí 
a pak spoustu lidí čeká jednoho dne probuzení.  
Pak pochopí snad, co chci pochopit hned,  
co znamená dívat se a nevidět. 

4. Namaluj mi svět, když se s jarem jeho šaty mění… 

 

343. Pán dá lidu svému pomoc pot řebnou (ZH 
186) 

 

® Pán dá lidu svému pomoc potřebnou,  
dva z nás kde se sejdou, tam dá pomoc svou. 

1. Třtinu větrem nalomenou nedolomí Pán.  
Jiskru z ohně odnesenou neuhasí Pán. 

2. Pro tvé drahé, svaté rány, pro nesený kříž 
máme k tobě, Pane s námi, máme k tobě blíž. 

3. Kdo je věrný v malé věci, ten i ve velké 
nezůstane bez pomoci, dá Pán, stane se. 

 

„O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu              
své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním.“ (Flp 4,6) 
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344. Přijď k nám, p řijď, Duchu svatý (ZH 216) 
 

® Přijď k nám, přijď, Duchu svatý, buď nám ochranou,  
přijď k nám, přijď, Duchu svatý, a proměň celý život 
náš. 

1. Duchu svatý, sestup k nám, v našem nitru obnov 
chrám. 

2. Ty jsi dárce darů všech, co má člověk ve prospěch. 
3. Všichni, kdo tě vzýváme, spoj nás v jedno, prosíme. 

 

345. Všechno, co m ůžeš dát (ZH 414) 
 

1. Všechno, co můžeš dát, mi teď dáváš, nenecháváš 
nic stranou stát, na kříži očekáváš moji touhu z tebe 
brát.  
Velký Bůh se teď sklání s vědomím, že kdo přijímá 
na kříži pohrdání, poklad svůj v nebi má.  

® Kdo jsem já, že vzít si smím poklad, který teď nabízí 
Pán, chladným ránem stoupat s ním, spolu s ním být 
ukřižován. A pak přijmout vítězství život nový, ve 
vzkříšení  
přijmout svůj díl království, kde už pro smrt místo 
není. 

2. Všechno, co můžu dát, tobě dávám, tobě svou náruč 
otvírám, pod křížem odevzdávám všechno, co jsem 
chtěl mít sám. „Ještě dnes budeš v ráji,“ zašeptáš, 
abych pochopil, že tvá smrt v tuhle chvíli je tu proto, 
abych žil. 

 

346. Klaním se, Pane m ůj 
 

Klaním se, Pane můj, jsi vládce, života dárce. Žít, uč mě 
žít, růst v lásce, tvé lásce. 
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347. Tvůj plamen  
 

[: Tvůj plamen osvěcuje naši tvář,  
Tvůj plamen dává oslnivou zář,  
Tvůj plamen, mocí Ducha vylitý,  
Tvůj plamen máme v sobě ukrytý. :] 
[: Dej nám, Otče náš ten plamen vznítit v žár,  
dej nám, být světlem Tvým a hřát. :] 

 

348. Živý je Pán (HM 291) 
 

® [: Živý je Pán, živý je Pán, živý je Pán na věky věků. :] 
1. Neboť tak Bůh miloval svět, že Syna svého,  

jednorozeného za nás dal,  
aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul,  
ale měl s ním život věčný v nebi. 

2. Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha,  
nemůže vejít do království,  
neboť žádný nevstoupí v nebeské království,  
jestliže se znovu nenarodí. 

 

349. Ty ma nesieš sám  
 

1. Ty ma nesieš sám, tebe veriť smiem,  
ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech.  
Ty sa dotýkaš hviezd aj detských sĺz, ty pochopiť vieš.  
Tebe ustúpia temné mraky s tmou,  
ty utíšiš búrky nado mnou.  
Tebe nemôže vziať tvoju slávu nik, ani tvoj majestát. 

® Ja chválu tebe vzdám, pred iným sa neskloním,  
tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím.  
Ja chválu tebe vzdám, aby tvoj Duch prúdil mnou,  
aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou. 

 
 

„Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu.“ 
              (1. Petrův 2,20) 
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350. Advent I. (HO 2) 
 

1. Hlavou se honí jak listí ve větru  
myšlenky, co nás usvědčují.  
My ve svém chladu schouleni ve svetru,  
vedle nás nazí přešlapují.  
A někde z dálky ozývá se:  
„Lidstvo se přibližuje spáse!“  

® Připravujte na poušti cestu Hospodinu!  
Vyrovnejte mu stezky na pustině!  
Ať hory, pahorky se změní na rovinu!  
Ať spatříme Tvou slávu, Hospodine! 

[: Připravujte na poušti cestu Hospodinu :]  
a svoje křivé skutky změňte na rovinu,  
už přijde ten, kdo vidí vinu i nevinu.  

2. A svými skutky dobrými rádoby  
stavíme hradbu před slitovností.  
Mluvíme krásně – jak prázdné nádoby  
typické svojí krátkozrakostí.  
A někde z dálky ozývá se… 

3. Něco v nás tleje, voníme podzimem  
a listí padá před naším prahem.  
Tak jako Kain milujem s rozumem  
a naše malost je bratrovrahem.  
A někde z dálky… 

 

351. Chválíme t ě, Pane (HO 53) 
 

Chválíme tě Pane, otvíráme dlaně, dáváme ti na ně 
srdce své. Pokládáme každý tady na oltáři všechnu 
radost starosti své.  
Pane ty jsi Král, ty jsi mrtvých vstal,  
dovedeš nás do nebeských bran.  
Pane ty jsi Král, sám se dáváš nám  
v našich srdcích vybuduj si chrám. 
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352. Hádej (HO 39) 
 

1. Hádej, kdo v zástupu volal sláva,  
kdo to byl, co věrnost svoji sliboval,  
kdo to byl, co beránka mu připravil,  
hádej, kdo jím v mukách pohrdal? 

® Vždyť teď křičí „ukřižuj“, vždyť teď křičí „ukřižuj“,  
nic nezastaví to, co má se stát, jsme to my, ty on a já. 
Všichni křičí „ukřižuj“, všichni křičí „ukřižuj“,  
nic nezastaví to, co má se stát, jsme to my, ty on a já. 

2. Hádej, kdo místo bdění tvrdě spí,  
kdo to je, co s mečem za ním pospíchá,  
kdo to je, co zradí, když ho políbí,  
hádej, kdo pryč od něj utíká? 

3. Hádej, kdo na kříž hřeby přibíjí,  
kdo to je, co třikrát tvrdě zapírá,  
kdo to je co trním krále ověnčí,  
hádej, kdo z nich se mu vysmívá? 

 

353. Střepy (HO 169) 
 

1. Já, Pane Bože můj, jsem jen roztříštěná nádoba  
a tisíc kousků srdce je jako tisíc slz tvých.  
Ty s láskou střepy skládáš a hle, zde je má podoba  
a srdce znovu jásat smí, že nevyhrál hřích.  

® Bože dej, ať jsem pevná jako skála,  
ať v tvém srdci živou vodu stále pro všechny mám. 
Požehnej, moje víra ať je stálá, ať tvé slunce na ni 
svítí  
a až rozkvete jak kvítí, zavoní až vzhůru ke hvězdám. 

2. Jak pevné sloupy tvého chrámu víra nás podpírá,  
snad můžu i já lásku všem tak jako ty dát.  
Když v tebe věřím, nejsem sám a duše má neumírá,  
na struny svého srdce chci svou modlitbu hrát.  

 
 

„Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je 
sice ochotný, ale tělo je slabé.“          (Matouš 26,41) 
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354. Pojď (HO 127) 
 

1. Všem, kdo hledají ráj, jen tak nechtějí plout, všem,  
kdo nechtějí stát a neví, jak se z místa hnout,  
všem, kdo hledají svět plný světla a krás,  
a všem, kdo chtějí žít, jak je to dávno v každém z nás.  

® Pojď, říká teď Pán,(říká teď Pán,)  
já (tvá cesta) jsem tvůj cíl, (tvůj) přístav,  
pojď přestaň se bát, já skála jsem tvá, má věrnost ti 
sílu dá.  

2. Možná záchranný člun z tvého korábu zbyl,  
všechno to, co jsi měl, někdo ti rázem proměnil.  
Snad ti nezbylo nic; zůstals úplně sám,  
chtěl jsi pokořit svět, teď stojíš s prázdnou, oklamán.  

3. Jen dvě cesty tu jsou, jen dvě možnosti máš,  
zbývá rozhodnutí, na kterou z nich se dneska dáš.  
Proto poslal mě Pán, abych říkal, že s ním 
 najdeš v životě cíl na svojí pouti za štěstím.  
 

355. Žalm 63 
 

Odpověď: Pane, tys můj Bůh, hledám tě za úsvitu.  
1. Pane, tys můj Bůh, hledám tě za úsvitu, má duše po 

tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, 
prahnoucí zemi. 

2. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a 
slávu. Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě 
chválí zpěvem. 

3. Proto ti žehnám po celý život, v tvém jménu 
pozvedám dlaně. Má duše se sytí nejtučnější stravou, 
moje rty plesají, má ústa zpívají chválu.  

4. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za 
nočních hlídek, že jsi mou pomocí býval, ve stínu 
křídel tvých plesám. Má duše přilnula k tobě, tvá 
pravice mě pevně drží. 
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356. Přináším na tv ůj oltá ř (HO 143) 
 

1. Přináším na tvůj oltář vše, co mám, vždyť ty mě znáš.  
Mám prázdné dlaně, je otvírám naplnit je můžeš ty 
sám. 

2. Přináším na tvůj oltář, jaký jsem, vždyť ty mě znáš.  
Mám tvrdé srdce, je otvírám, proměnit jej můžeš ty 
sám.  

3. Přináším na tvůj oltář přání svá, vždyť ty je znáš.  
Všechny své touhy, co v srdci mám, vyplnit je můžeš 
ty sám. 

4. Přináším na tvůj oltář díky své, vždyť ty je znáš.  
Veselého dárce miluje Pán, a tak honem k tobě 
spěchám. 

 

357. Setkání (HO 157) 
 

® Náš Pán znovu přišel k nám, lámal chléb a rozdával,  
každý, kdo teď jásá, ten se ho dotýkal  
a on z něho stvořil chrám. 

1. Stačí chvíle na hostině s ním, občerství nás,  
svůj chléb dá všem hladovým. 

2. Nový život do nás proniká,  
Boží milost, klid a radost veliká. 

3. Přišel k lidem, podobným se stal,  
je tu s námi – bratr, přítel náš a Král.  

 

358. Ó Bože, Světlo naše 
 

Ó Bože, Světlo naše, je důstojné Tě chválit: Otce, Syna,  
i Ducha svatého.  
Ó Bože, Světlo naše, celý vesmír se ti klaní: Otci, Synu,  
i Duchu svatému.  

 

„Je psáno: Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, 
které vychází z Božích úst.“      (Matouš 4,4) 
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359. Dnes jsem našel 
 

1. Dnes ráno jsem našel světlo, přítele, co prázdno 
naplnil.  
Dnes ráno jsem našel světlo, samoty se bát už 
nemusím. 

® Ježíš ten ví, co všechno lidi trápí  
a taky má na všechno správný lék.  
Zakusil a zná bolest tvou, důvěřuj, on provede tě 
tmou. 

2. Otevři srdce a pak hledej čistotu a jak u něho. Otevři 
srdce vést se nechej, on je zdroj všeho, všeho 
dobrého. 

3. A když ti jednou bude úzko, a život začne těžký být,  
pak nečekej už ani chvíli, k Ježíši se vším můžeš jít. 

 

360. Smím jíst ten chléb (HO 161) 
 

Smím jíst ten chléb, co se z lásky k nám tělem stává.  
Smím jíst ten chléb, v němž se odráží Boží sláva.  

[: A ty říkáš: lámej, ber. :]  
Jako střelka kompasu, co míří na sever.  
 [:A ty říkáš, lámej, ber, :]  
tak i moje tělo ukáže ti směr.  

Smím pít tu číš, víno stává se krví Pána,  
smím pít tu číš, co je den co den prolévána.  

[: A ty říkáš: pojď sem pít. :]  
Umím tišit žízeň, umím rány vyléčit.  
 [: A ty říkáš: pojď sem pít. :]  
Já jsem tu krev prolil abys mohl žít. 
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361. Duchu svatý, volám: P řijď 
 

[: Duchu svatý, volám: Přijď, buď jak oheň v duši mé, 
buď jak oheň v těle mém, rozpal mě. :] 
Všemohoucí Bůh tu s námi je, nekonečně milostivý je. 
Dobrotu svou nám ukazuje pro všechny, kdo jej milovat 
chtějí.  

 

362. Žalm 134 
 

® [: Dobrořečte Hospodinu všichni jeho služebníci  :] 
1. Dobrořečte Hospodinu všichni jeho služebníci,  

kteří stojíte v domě Hospodina za nočního i denního 
času. 

2. Pozvedněte svoje ruce dobrořečte Hospodinu.  
Ať ti Hospodin žehná ze Siónu, on učinil nebesa i 
zemi. 

 

363. Duchem svatým provázíš, Pane 
 

® Duchem svatým provázíš Pane z věku do věku církev 
svou,  
[: králové střídají krále, ale Tvoje slova nepominou :] 

1. Slova Tvá o pokání vnukne nám Duch svatý  
a jitřenka zazáří do temnoty.  

2. Slova Tvá o lásce vnukne … 
3. Slova Tvá o spáse vnukne … 
4. Ze dvorů mocnářů, kde slávu střídá pád,  

polnice volá nás do Božích řad. 

 
 

 

„Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo jako 
semeno a může zachránit vaši duši.“   (Jakubův 1,21) 
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364. Dnes ve tvém stojíme dom ě (HM 459) 
 

® Dnes ve tvém spojíme domě, zve nás hlas tvůj, Pane. 
Přicházíme sem jako děti tvé.  

1. Až z nejrůznějších koutů scházíme se tu spolu,  
tak kdysi zástup lidí naslouchal tvému hlasu. 

2. Až z předalekých koutů jsme u oltáře spolu,  
tak jako praví bratři, spojeni ve tvém jménu.  

 

365. Ať zní zvučný chvalozp ěv 
 

Ať zní zvučný chvalozpěv z našich úst, ať zní jásot 
veliký.  
Ať zní. Náš Bůh Ducha radosti posílá, ať každý 
pozvedá svůj hlas vždyť kraluje Bůh.  

Králi všech králů, já svůj hlas dávám, milosrdný a 
moudrý je Pán. Náš Pán.  

Ať zní chvály písnička k nebesům, ať zní se zvučnou 
radostí. Ať zní. Náš Bůh Boží beránek přichází, ať 
každý pozvedá svůj hlas, vždyť kraluje Bůh. 

 

366. Ať dobrý B ůh 
 

1. Ať dobrý Bůh je stále s vámi, život váš ať promění, 
spokojí  
i srdce vaše, pokoj dá. Ať dobrý Bůh je stále s vámi, 
všechno zlé ať přemáhá, mezi vámi mír a lásku 
rozdává. 

® [: S láskou, ó s láskou, sám Ježíš jde k nám. :] 
2. Otvírá brány všem vězněným, všechna pouta 

přemáhá,  
kde byl pláč, tam slzy smutku utírá. Do říše tmy a 
temných stínů přichází a svítí nám, v jeho jménu nový 
život začíná.  
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367. Ty jsi jediný B ůh 
 

Ty jsi jediný Bůh, první a poslední, nikdy nebyl a nebude 
více nikdo jako jsi Ty. Ty máš největší moc, Ty jsi 
svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi Ty.  
Jsi největší ve své síle a největší ve své moci. Hrozný jsi 
ve svém hněvu, největší ve svém milování. Svatý ve 
všech svých skutcích, moudrý a dokonalý. Nikdy nebyl a 
nebude více nikdo, jako jsi Ty.  

 

368. Bůh je záštita má 
 

® 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 cesty zakrývají, ale Bůh je spása má.  

2. Každý den od procitnutí, k nové honbě štvát mě nutí,  
nikde místa k spočinutí, jenom v Bohu najdu mír. 

3. Kolem svět se rve a plení, lidské vztahy zlato mění,  
Bože, dej, ať v pokušení vím, že Ty se staráš sám.  

 

369. Dej oheň nám 
 

1. Pryč je Velký pátek, smrt a trápení, kdo byl pohřeben 
žije, dýchá zas. Říká: Bůh to chce, abych Přímluvce 
místo sebe poslal mezi vás  

® Já oheň dám, (on oheň dá) přitáhne nás k cíli. Jak 
maják (jak maják) sloup a stožár. Oheň dám (on oheň 
dá) a není síly, která je sto žár změnit v mráz.  

2. Učedníci sedí v malé místnosti, mistr a Pán zmizel jim 
z očí. Desátého dne  svíce nehodné čekají, až jiskra 
přeskočí.  

 
 

„Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije     
ve mně Kristus.“     (Galatským 2,20) 
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370. Bůh vyslovil 
 

1. Bůh vyslovil slovo své, stal se Ježíš člověkem, aby 
spásu nesl lidem všem, já vím. On kamenem 
úhelným, už nám láska neschází, jeho srdce o nás 
vždycky ví, tak dík. 

® [: Obepjal jsem Tě provazy lásky své, obepjal jsem Tě 
provazy lásky své, na poušť přivádím srdce pýchou 
(hříchem) zraněné. :] 

2. Bůh, světlo cest, věčný Pán, vydán světu do rukou, 
prošel Ježíš smrti kříže tmou, já vím. S ní zápasím 
každý den,  
i když padám pod křížem se mnou žije vždycky ten,  
kdo bolest zná.  

 

371. Byla chladná zimní noc 
 

1. Byla chladná zimní noc jakoby život zůstal stát  
[: a žádný z lidí neměl moc mráz lidských duší 
rozehřát :] 

® Národům země vychází betlémské hvězdy jasná zář. 
Naděje zvedá volání o Bože obrať k nám svou tvář.  
Dopřej nám slunce, svítání, vyslyš dětí volání. 

2. Tou černou nocí náhle zní hosana zpěvy andělů,  
[: radostný jásot, plesání, že nastal konec těžkých dnů 
:] 

3. Přichází na svět lásky král uprostřed ovcí, pastýřů.  
[: Mír našim srdcím odevzdal zbraň novodobých 
rytířů. :] 

® Národům země vychází betlémské hvězdy jasná zář. 
Naděje zvedá volání o Bože obrať k nám svou tvář.  
Dopřej nám slunce, svítání. Díky,že jsi vyslyšel naše 
volání. 
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372. Emauzy (HM 61) 
 

1. Šli plni smutku dva učedníci se strachem, jak žít dál.  
Tu přišel Ježíš a promluvil k nim, do srdce pokoj jim 
dal.  

® Zůstaň u nás, vždyť se blíží noc, buď s námi, Pane 
náš. Zůstaň a vzdal od nás temna moc, buď s námi, 
Pane náš.  

2. Jsem někdy slepý a nerozumím, neznám svou cestu 
dál. Když ale vidím, že ty jdeš se mnou, proč bych se 
té cesty bál. 

3. Denně k nám mluvíš tvá vlídná slova vždy nám všem 
k dobru jsou. V tom však, jak myslím a často jednám, 
nedávám dál lásku tvou.  

4. Já však ti patřím duší i tělem a v jednom jistý jsem:  
I když zas někdy do noci zbloudím, u tebe najdu zas 
den. 

5. Jdem plni smutku, jak učedníci se strachem, jak dál 
žít. Přichází Ježíš, zůstává s námi, do srdcí vkládá 
nám klid. 

 

373. Heal the world 
 

There´s a place in your heart and I knot that it is love, 
and this place could be much brighter than tomorow. 
And if you really try, you´ll find there´s no need to cry, in 
this place you´ll fool there´s no hurt or sorrow. There are 
ways to get there if you care enouhg for the living. Make 
a little place, make a better place.  
Heal the world, make it a better place for you and for me 
and the entire human rice. There are people dying, if you 
care enough for the living, make a better place for you 
and for me. 

 

 

„Nemilujte jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy.“  
            (1. Janův 3,18) 
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374. Hlahol (žalm) 
 
® Hlahol Hospodinu celá země.  
1. Hlahol Hospodinu celá země, radostně služ 

Hospodinu, vstupte před Jeho tvář s plesem, vězte, 
Hospodin je Bůh! 

2. On nás učinil a ne my sami sebe, jsme Jeho lid, ovce 
které pase. Vstupte do Jeho bran s díkůvzdáním, do 
nádvoří Jeho s chvalozpěvem.  

3. Vzdávejte mu chválu, dobrořečte Jeho jménu neboť 
Hospodin je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné, Jeho 
věrnost do všech pokolení.  

 

375. Chvíle lásky 
 

1. Jsou chvíle, kdy toužíš sejmout vinu, zbavit se pout, 
vystoupit z mlhy, stínu, kráčí Ježíš vstříc silným 
vlnám,  
ať s přílivem už nikdy nejsi sám. 

® Dějiny spásy, pobíhám ve století, že říct nedá si, ta 
chvíle neodletí. Pro jednou jsem dobré vysvědčení, 
pro krásu se v Pánu prázdno mění… v lásku.  

2. Láska tvá, můj Pane, studno čistá, je přílib života a 
štěstí dozajista. Skláním se pod rouškou temné noci, 
prosím buď se mnou, ať nejsem bez pomoci.  

 

376. Jezus 
 

[: Jezus, moim zbawieniem jest, Jezus, ocalił źycie me.: ] 
Jezus, Ty jesteś drogą, Jezus, Ty jesteś prawdą, Jezus, 
Ty jesteś źyciem, Jezus, Panem i Bogem. 
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377. Ježíš je Král 
 

1. Ježíš Kristus je Král, proto každý jej chval, svou 
radost mu dám, vím, Ježíš je Král, vím, Ježíš je Král. 

®1 Rozbijte brány, nebuďte spoutaní, s láskou vezmi svůj 
kříž, on je s námi, snažme se být Bohu blíž.  

1. Kdo jen slávu sbírá, komu slábne víra, ještě může 
zpátky, říkám, ještě neumírá.  

®2 Bůh právě vám svou lásku dává, tato zpráva ať se šíří 
dál. 

 

2. Ježíš Kristus je Král, život svůj za nás dal. Já díky mu 
vzdám, vím, přes velký žal on nezaváhal.  

®1 Rozbijte brány… 
2. Koho bázeň svírá, bližním neotvírá, ještě může 

zpátky, říkám, ještě neumírá.  
®2 Bůh právě vám… 
 

3. Ježíš Kristus je Král, Bůh jej na nebe vzal. Pán hříchy 
mé zná, je často se vzdal, on však odpouští dál. 

®1 Rozbijte brány… 
3. Kdo svou duši týrá, komu chybí síla obrátit se zpátky, 

říkám, ještě neumírá.  
®2 Bůh právě vám svou lásku dává, tato zpráva ať se šíří 

dál: Ježíš Kristus je Král.  

 

378. Hledám Tvoji tvá ř 
 

[: Hledám Tvoji tvář, Pane můj, hledám Tvoji tvář každý 
den. Po Tobě touží duše má, očekávám slovo Tvé. :] 

[: 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. :] 

 

„Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu.“ 
      (Matouš 5,22) 
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379. Když je s námi Pán 
 

1.  Den za dnem tak rychle k tobě přichází, v nich jen 
zmatky, spěch a spousty nesnází. A tys už raděj 
dávno vzdal sny mládí čisté, jak žít se má. V pokoji a 
radosti jít za láskou, neopustit nikdy pravdu 
poznanou. Sám sebe, svět, ani zlata zář nepostavit si 
na oltář.  

® Když je s námi Pán, kdo proti nám, to měl bys znát. 
Když je s námi Pán, kdo proti nám, přestaň se bát.  
Když je s námi Pán, kdo proti nám, on je tvá skrýš. 
Když je s námi Pán, kdo proti nám, pojď, uvidíš.  

2. Mládí sny jsou krásné, ale svět je boj a tak místo 
lásky volíš jinou zbroj. Sobectví, lži a ještě dál, sny tvé 
a víru čas už vzal. Pochopil jsi, že dnes ještě Boha 
znát drahé je i nebezpečné častokrát. Ty však chceš 
zisk, chceš brát a brát a ne svůj život jemu dát.  

3. Tak víš už hodně o životě, svět už znáš, přesto však 
úplně chybně počítáš. Na konci tvého sčítání 
výsledkem bude zklamání. Jenom Bůh když překročí 
do srdce práh, dá ti štěstí, zažene každý strach, 
vyplní dávné touhy tvé, pozvi jej, otevři srdce své. 

 

380. K obětování 
 

® Děkujeme Pane, za všechny Tvé Dary, přinášíme Ti 
je  
na obětní stůl. A prosíme, proměň nás, abychom byli 
obětí, kterou rád přijmeš. Ty jsi náš Bůh. 

1. Dávám Ti, Pane, všechny své radosti, dávám Ti, 
Pane, celý tento den. Dávám Ti, Pane, i svoje 
starosti, dávám Ti, Pane, nesplněný sen.  

2. Dávám Ti, Pane, svou touhu po dobru, dávám Ti, 
Pane, provinění své. Dávám Ti, Pane, své dobré 
přátele, dávám Ti, Pane, nepřátele své.  
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381. Kráčej s Ním 
 

1. Když nastal večer, vítr lodí zmítá. Bledých učedníků 
víra je ve tmě skrytá. Každou chvíli moře bouří, Pán 
však cestu zná. Šat nesmáčí, po vodě kráčí. Útěchu 
nám dá. 

2.  Pána se báli, když se k lodi blíží. Je to přízrak, 
mysleli si. On se k nim však snížil. Jako Petr zkusme 
věřit, Pán nás zachrání. Ruku podá, vzhůru zvedá. 
K nám se přikloní.  

 

382. Kapky dešt ě 
 

Mezi kapkami deště, trmácí se poutník dál, snad se 
smilují ještě, rád by přenocoval. Za svitu hvězd a 
bouření hromů doufá, že pustí jej k sobě domů. 

Mezi kapkami deště trmácím se cestou já, už jen málo sil 
zbývá, možná brzy se vzdám. Za svitu hvězd a 
bouření hromů doufá, že pustí mě k sobě domů. 

Proč jsou naše srdce zatvrdlá, proč rty mlčí? Proč právě 
já odmítám Jeho smutné oči? Jen vítr tiše šeptá do 
vlasů: to je tvůj dík? Kde je tvůj dík za spásu?  

Náhle někdo dveře otvírá, rty však mlčí, já vyčerpán 
s radostí do těch dveří vkročím. A vítr tichou píseň 
šeptá do vlasů a k mému úžasu zde stojí ten poutník. 

 

383. Toužím, po Tob ě toužím 
 

1. Toužím, po tobě toužím, toužím tě poznávat. Tvou 
láskou, věčnou láskou nechat se objímat.  

® Bože, má spáso, veď mě dál, v nádvořích tvých chci 
být i já. 

2. Hledám, tebe hledám, křídla tvá jsou skrýší mou, 
chválím, tebe chválím, objímáš mě mocí svou. 

 

„Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.“(Římanům 14,8) 
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384. Ty jsi moj Pán 
 

[: Ty si moj Pán :], [: ja Ťa chválim :], [: už mi chýbaš :],  
[: príď k nám :]. 
[: Sme hladní, Pane príď, ukáž nám svoju tvár. Ty vieš, 
čo nám chýba, pomož deťom svojim vstať :] 

 

385. Kto si, kto som 
 

1. Kto ma chápe, keď nie ty hore, kto ma dvíha, keď 
padám dole, kto ma nájde tam, kde nikto už nehľadá?  
Kto je blízko, vždy na pomoci, kto mi svieti v 
najtmavšej noci, kto ma chráni a nič za to nežiada? 

® Kto si ty, že ma máš, nado mnou držíš stráž? Kto si 
ty, že vždy vieš, kedy prísť- zostaneš, zostaneš? 

2. Kto si, že Ťa nevidím vchádzať? Kto si že už 
nechcem Ťa strácať? Kto si že vždy zlomené 
zacelííš?  
Kto si, že ma hladíš a dvíhaš, s láskou moje modlitby 
príjmaš? Kto si že Ti na mne, na mne tak záleží? 

® Kto si ty, že ma máš, nado mnou držíš stráž? Kto si 
ty, že vždy vieš, kedy prísť, zostaneš?  
Kto si ty, že Ťa mám, kto som ja - biedny chrám! Kto 
si ty, mi rozumieš, navždy so mnou zostaneš! 

3. Kto si ty, kto som ja? - TY si svetlo, ja tma! Daj nech 
stanem sa dňom, svetlo vrátiš doň! Ty si vánok aj 
dážď, moje zlé stopy zmaž, veď aj tma mizne 
napokon nadránom! 

® Kto si ty, že ma máš, nado mnou držíš stráž? Kto si 
ty, že vždy vieš, kedy prísť, zostaneš? Kto si ty, že Ťa 
mám, kto som ja - biedny chrám! Kto si ty, mi 
rozumieš, navždy so mnou zostaneš! 

4. Kto ma ľúbi, keď nie ty hore? Kto ma dvíha, nech 
vidím zore? Kto ma láskou najväčšou naplní? 
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386. Jak nádherné 
 

® Jak nádherní jsou chvíle v blízkosti Tvé,  
Duch lásky nás obestírá, pak písně chvály,  
hymny jásavé v nás k slávě Tvé rozezní. 

1. Toužím plnit vůli Tvou, zde jsem, Pane, přicházím,  
Tvému srdci život svůj nabízím.  

2.  Ať má ústa před světem Tvé jméno vyznávají,  
o Tvé spáse národům hlásají.  

3. Z temnot hříchu, žádostí mě láska Tvá vyvádí,  
když smrt za život můj přináší.  

4. Tobě můj zpěv náleží, jen Ty jsi mou radostí,  
Dárce spásy, vítězství velebí. 

 

387. Přiznej Pánu jeho moc a čest 
 

1. [: Přiznej Pánu jeho moc a čest, vyznej ho ústy a 
chval ho srdcem svým. :] 

® [:Náš Bůh je slitovný a spravedlivý, přímý a laskavý je 
Pán:] 

2. [ Vždyť Bůh dává dary své a moc všem toužícím, těm, 
kdo poprosí. :] 

 

388. Tobě, Králi, toužím 
 

Tobě, Králi, toužím čest, slávu vzdát, celým srdcem 
chválím jméno tvé. Ze vší síly zpívám a vzdávám dík, 
před tebou se skláním, Pane můj. 
Dávám ti srdce své i duši svou, chci jen pro tebe žít. 
S každým nadechnutím, s každým procitnutím chci jen 
tvou cestou jít. 

 
 

„Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou 
dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skrytý.“  

         (Matouš 6,6) 
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389. Mou cestu v rukou máš 
 

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 mě slovem 
svým, jdu s důvěrou. I když musím projít temným 
údolím, jdu s důvěrou. Vím že zase postavíš mě 
pevně na své skále. 

® Každý den novou milost z tvých dlaní smím si brát. 
Jako strom ve tvém chrámu v pevných zdech tvé 
věrné lásky úkryt mám. 

 

390. Pojď a nalezneš 
 

® Pojď za Pánem, On dá ti život nový. Pojď za Pánem, 
dá ti lásku svou. Pojď za spásou, On milost svou ti dá, 
vždyť  
za hřích svůj život položil náš Pán. 

1. [: Slyšte to všichni lidé světa :] Bičovaný, pohrdaný, 
smrtí svou dal, jak sliboval, vykoupení nám. 

2. [: Svíce v nás láskou zapaluje :] Jasným světlem mění 
noc v den, zahání strach, vyvádí ven ty, kdo žijí v 
tmách. 

3. Zoufalým lidem pokoj dává. Věčný Pane, ať hledáme  
ke Tvé chvále neustále pouze pravý cíl. 

 

391. Ježíš je Pán Pán ů 
 

[: Ježíš je Pán pánů a Král králů, aleluja. :]  
[: Ježíš, kníže míru, sláva, aleluja. :] 
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392. Proto ti zpívám  
 

1. Že ruce tvé hnětly mě s láskou, Pane, to vím, život 
můj je dílem tvým, je dílem tvým. Od chvíle té srdce 
ničím zcela nenaplním, tebou jen naplněn mohu být. 

® Proto ti zpívám píseň novou, i když proplétám se 
tmou, zpívám píseň svou s odvahou, že zvítězím nad 
nocí zlou. Pane můj, jen tvůj chci být. 

2. Každý den, Pane s tebou radost nalézat smím, život 
můj je darem tvým, je darem tvým. S křížem svým, 
Pane, bez tebe si neporadím, s tebou vím, i chvíle zlé 
jsou darem tvým.  

3.  Srdcem zní, že lásky dar je nekonečný, život náš je 
dílem tvým, je dílem tvým. Jsem synem tvým, když ve 
dne jdu i když v noci spím, tebou jen srdce své 
naplním.  

 

393. Receive the power (Sílu dám) 
 

1. Ze všech národů a míst kráčí průvod, jdem dík ti 
vzdát. Z našich tváří můžeš císt: dej nám sílu věrně 
při tobě stát. 

® Aleluja, aleluja, já sílu dám, sešlu Ducha svého. 
Aleluja, aleluja, svou sílu dám a buďte světu světlem 
v tmách. 

2. Ať je stále chválen Pán, tak Duch lásky si zpívá v nás. 
Evropan i Australan, smí k té písni taky přidat svůj 
hlas.  

Králi náš, chcem vzdát ti dík, Beránku, chcem vzdát ti 
dík, Cesto cest, chcem vzdát ti dík, přijď mezi nás, 
chcem vzdát ti dík. Králi náš, chcem vzdát ti dík, 
Beránku, chcem vzdát ti dík, Cesto cest, chcem vzdát 
ti dík, přijď mezi nás, tobě zpívám píseň… ® 

 

 

„V čem jsem dříve viděl pro sebe prospěch, to považuji 
nyní kvůli Kristu za škodu.“      (Filipským 3,7) 
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394. Prišli sme Ťa vzýva ť 
 

1. Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta. Otvor môj 
zrak, nech vidím krásu lásky, v ktorej srdce ti spieva, 
veď láska a moc Ti patrí. 

® Prišli sme Ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme 
Ti vyznať, si náš Boh. Si dokonalá láska, dokonale 
svätý, dokonale nádherný ku nám. 

2. Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší vládca slávnejší nad 
nebesá. Ponížil sa, prišiel na zem čo stvoril., vzdal sa 
slávy z lásky k nám. 

Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú Ťa môj hriech 
stál… 

 
česká verze: 

1. K nám když jsi vstoupil,tvá zář ve tmě vzpála, tvůj čin 
mi dal zahlédnout krásu, co dává mi touhu tě chválit,v 
blízkosti tvé navždy žít. 

® Zde jsem, chci tě chválit, před tebou se sklánět, zde 
jsem a chci říct, že jsi můj Pán. Jsi nadevšechno 
krásný, hoden chval a úcty, nadevšechno nádherný, 
ty sám. 

2. Králi všech dnů, který vládneš ve slávě, byls v 
nebesích uctíván. Zem, dílo tvé,byla místem tvé bídy, 
z lásky, když snížil ses k nám. 

A z lásky k nám jsi snášel kříž,co stál můj hřích,ty sám 
jen víš.. 

 

395. Pojďte ke mn ě všichni 
 

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete. Pojďte ke mně 
všichni, kdo jste obtíženi. [:A já vám, praví Pán, já vám 
odpočinek dám.:] 
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396. Paprsek 
 

® [: Chci být Tvým paprskem, svým jasem svítit všem :] 
1. [: Věříme Tobě, Ty jsi náš Bůh, svým jasem chceme 

Ti splatit dluh :], splatit dluh. 
2. [: Svým zpěvem chceme všem lidem říct, že Ty jsi 

všechno, my nejsme nic :], nejsme nic. 
3. [: I práci v lese Ti zpívají, Tvou lásku lidem, všem 

zvěstují :], zvěstují.  
4. [: Děkujme Pánu, že stvořil nás a zůstávejme s ním v 

každý čas :], v každý čas. 

 

397. Zdrávas 
 

[: Ave, ó ave, ó ave, ave Maria. :]  
Gratia plena, Dominus tecum, benedikta tu in mulieribus.  
[: Et benedictus fructis ventris tui Jesus. :] 
[: Sancta, ó sancta, ó sancta, sancta Maria. :]  
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.  
[: Nunc at in hora morfia nostre amen. :]  
[: Ave, ó ave, ó ave, ave Maria. :] 

 

398. Radostí mojí je B ůh 
 

® Radostí mojí je Bůh. Moudrostí mojí je Bůh a láskou 
mojí je Bůh.  

1. To zní jak struny kytary, jak hebký jarní vánek. Když 
slova tato rozezním, hned promění se ve zpěv.  

2. On stvořil nás tu na zemi, Syna svého poslal k nám. 
Abychom spaseni byli, svět láskou zapálili. 

3. V bolesti radost nalézám, s moudrostí ji přijímám. Tak 
lásku jeho poznávám a všechny lidi rád mám. 

 
 

„Nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník 
dokonalosti.“       (Koloským 3,14) 
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399. Ať požehnán je B ůh 
 

1. Ať požehnán je Bůh tam, kde je zem úrodná, tam, kde 
hojnost přebývá, požehnán buď Pán.  
Ať požehnán je Bůh tam, kde je zem nevlídná, má 
duše žízní vyprahlá, požehnán buď Pán. 

R. Vše, co dáváš ze Svých dlaní s díky přijímám, 
všechno měníš v požehnání, chválu Ti vzdám.  
Buď požehnané slavné jméno Tvé, buď požehnaný 
Pán, buď požehnané slavné jméno Tvé, buď 
požehnaný svatý pánů Pán. 

2. Ať požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou a 
život zdá se zábavou, požehnán buď Pán.  
Ať požehnán je Bůh, když dny jsou plné strádání, 
když žal se skrývá v dávání, požehnán buď Pán. 

 Dáš a vezmeš sám můj pád i vítězství, v mém srdci 
stále zní jen slova žehnání… 

 

400. Ty jsi m ůj Pán 
 

1. Když vzdávám tobě svůj dík a skláním se před tebou, 
Pane můj, tys láska má, Pane můj, radost věčná. 

® Ty jsi můj Pán, ty jsi můj Pán, ty jsi Ježíš nebes Král. 
Ty jsi můj Pán, ty jsi můj Pán, ty jsi Ježíš nebes Král.  
K tobě volám z hloubi duše své, vyslyš Pane, vyslyš 
prosby mé, dej ať láska spoutává nás, Pane můj, dej 
ať slyším v srdci jen hlas Tvůj.  

2. Tvou lásku, Pane, cítím, je všude stále se mnou, 
důvěru, já neztrácím, víru tvou vždy nacházím. 

3. Chcem oslavovat Pána a zpívat mu svou píseň, Pane 
můj, tys láska má, Pane můj, radost věčná. 

Ty jsi můj Pán, ty jsi můj Pán, ty jsi Ježíš nebes Král. Ty 
jsi můj Pán, ty jsi můj Pán, ty jsi Ježíš nebes Král. 
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401. Vejdi  
 

1. Vejdi, Pane můj, vejdi, buď hostem mým a zůstávej 
v srdci mém, zůstávej, neboť toužím víc tě znát, 
toužím víc tě znát a s tebou žít.  

2. Láskou naplň zem, láskou uzdravuj a vstříc mi pojď, 
při mně stůj, když se chýlí den, v temnotách se mnou 
zůstávej, neboť toužím ti blízko být, dej sílu žít.  

® Lásko má, učiň jen ty sám, na cestách tvých ať 
vytrvám a veď mě dál. 

1. Vejdi, Pane můj,…    
 Pane můj, učiň jen ty sám, ať se v lásce ti podobám  

a veď mě dál. 
2. Láskou naplň… 

 

402. Voglio dire grazie (Chci říci díky) 
 

Voglio dire grazie mio Signore, voglio dire grazie con la 
vita. Svegliati mia arpa, svegliero l´aurora, ogni istante 
voglio vivere in Lui 
[Chci říci díky svému Pánu, chci říci díky svým životem, 
probuď se má harfo, chci vzbudit jitřenku, každým okamžikem 
chci žít v Něm.] 

 

403. Tleskejte rukama víc 
 

® [:Tleskejte rukama víc, králem je náš Bůh.:] A On 
kraluje na trůnu dál a On kraluje na trůnu dál. 

1. [:On odzbrojí teď knížata světa a dál už bude 
kralovat.:] 

2. [:Čest, sláva navěky patří jen Jemu, já zpívám 
haleluja.:] 

 
 

„Ať jíte, ať pijete nebo cokoliv jiného děláte, všechno 
dělejte k Boží oslavě.“     (1. Korintským 10,31) 
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404. E ti rialzera (A on t ě pozvedne) 
 

E ti rialzera ti sollevera su ali d´aquila ti reggera sulla 
brezza dell´alba ti fara brillar come il sole, cosi nelle sue 
mani vivrai. 
[A on tě pozvedne, vynese tě na orlích křídlech, ponese tě na 
rukou za úsvitu, učiní, že budeš zářit jako slunce, tak budeš žít 
v jeho rukou.] 

 

405. Na Golgotu 
 

1. I dnes Ježíš v krvi, v potu trpí cestou na Golgotu, čeká 
kdo mu pomůže nést kříž.Doufá, že snad někdo z 
davu překoná strach o svou hlavu, neutíkej Šimone, 
pojď blíž. Ježíš jde... 

® …na Golgotu, na Golgotu, na Golgotu, na Golgotu, 
čeká kdo mu pomůže nést kříž,Ježíš jde na Golgotu, 
na Golgotu, na Golgotu, na Golgotu, neutíkej Šimone, 
pojď blíž.  

2. Spoustě lidem zle se daří, klesají pod křížem 
stáří,nemocní a opuštění jsou. Opuštění svými dětmi 
mají smutné oči ze tmy, v níž jdou smrti vstříc na 
kolenou. Oni jdou... ® 

3. Hodně dětí, jak je známo, ptá se doma často: Mámo, 
kdy se táta nastěhuje k nám? Proč jsi tátovi trnem v 
oku, proč nás jednou za půl roku navštíví a zas 
odejde sám? Děti jdou... ® 

4. Po ulicích dnes a denně lidi chodí otráveně, z radosti 
jim zbyl jen planý smích. Jsou na sebe často sprostí, 
trpí lidskou lhostejností, kdo si všimne lidí 
nešťastných, kteří jdou... ® 
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406. Chválím t ě, Hospodine (HO 52) 
 

Chválím tě, Hospodine, za to, že jsi,                              
že mi dáváš sílu svou.  

Rozhoř ve mně oheň velké lásky své,                                        
posilni tak, prosím, víru mou. 

 

407. Ježíši, Beránku (HO 66) 
 

1. Ježíši, Beránku, čistý a nevinný, nebe jsi opustil jen 
kvůli nám. Byl jsi tak poslušný, tichý a pokorný, víc 
nežli život svůj měl jsi nás rád. 

® Toužím mít srdce Beránka, srdce pokorné, vítám 
slovo z tvých úst: ostrý meč, kterým odřízneš to, co 
ovoci stíní a brání zdravě růst.  

2. Být silný slabostí, láskou a mírností, ochotný ke 
službě bez reptání. Ve všem svém jednání chci ti být 
podobný, dojít až k domovu v tvých šlépějích.  

 

408. Koleda I.  (HO 82) 
 

®  [: Vítej, narozené Jezulátko. Vítej, Slovo Boží, 
pacholátko:] 

1. Jaká velikost a jaká síla nás hříšné objevila ztracené 
ve stínu, zlomené ve smrti! Synu Boží, dík za tvé 
oběti.  

2. Bůh láskou nemocný, chápej, člověče, roucho ti 
vybělí. Kdo však jej obleče? Přichází hvězda tvá, 
zaklepe u dveří. Šťastný, kdo všimne si, otevře, uvěří. 

3. V tichosti poklekám před svatou ikonou, ten obraz má 
už teď jizvy na rukou. Jizvy na rukou, rány od 
spasení. Tak Bůh miloval svoje stvoření.  

 

 
 

„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni 
Božími syny.“             (Matouš 5,9) 
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409.  Králi m ůj, tebe hledám (HO 83) 
 

1. Králi můj, tebe hledám, v tichosti o slovu tvém 
rozjímám. Jako jelen dychtí po čistých vodách,                  
po tobě, po vodě tvé žízeň mám.  

® Proč se tak rmoutíš, duše má?                                      
Proč ve mně úzkostně sténáš, duše má?                                  
Na Boha čekej duše má,                                                         
opět jen jemu, své spáse, chválu vzdám. 

2. Kéž světlo tvé, Bože, vidím. Když nevím, kudy mám 
jít, veď mě dál. Až před příbytek tvůj, kde mě čekáš, 
tam opět radost a mír nalézám.  

 

410. Lid, který chodí v temnotách (HO 93) 
 

1.  Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo, těm, 
kteří bydlí ve stínu smrti, z Betléma zazáří světlo. 
Neboť se nám Syn narodí, dítě bude nám dáno,               
na Jeho rameni spočine vláda, bude mít nádherné 
jméno.  

® [: Divuplný rádce, božský bohatýr, sám pokoje vládce, 
Otec věčnosti :] 

2.  Duch Boží na něm spočine, v něm Bůh bude zjeven, 
z Jákoba hvězda zářivá vzejde. Mesiáš s nádherným 
jménem. On bude světlem v temnotách, majákem, 
když zuří bouře, před lidskou zlobou bezpečnou 
skrýší, pramenem uprostřed pouště.  

 

411. Netrapte se (HO 110) 
 

Netrapte se žádnou starostí, řekněte Bohu, co vás trápí. 
V každé modlitbě děkujte a proste. A pokoj Boží                       
nad pomyšlení hluboký bude střežit vaše srdce, vaše 
myšlenky v Kristu Ježíši, v Kristu Ježíši.  
 



Mládežníček 

 

 
 

412. Prameny (HO 132) 
 

1.  Hned jak se rozední, vstanem a půjdem a jako 
vyprahlá zem se budem učit pít. Z těch pramenů 
tryská jen pravda pro náš život, pro smíření.  

® Neklidné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. 
Neklidné je, prosím navštiv je, Bože, navštiv je.  

2.  Ne, ještě nejsi poutník ztracený, i když okolo máš 
svoji černou noc. Tam hluboko vidím svítit prameny, 
tak svlékni zmatek a do nich skoč.  

 

413. Řádek mezi řádky (HO 153) 
 

1.  Jsi domov, ne čtyři chladné stěny, jsi přístřeší, když 
přijdu unavený. Jsi náruč volající z cest, druhá tvář, 
když zatínali pěst. 

® Bože můj prosím pevně při mně stůj. Bože můj, buď 
mé všechno.  

2. Jsi tajemství, které nutí putovat, otázka, na ni se 
nepřestanu ptát. Objevil jsem řádek mezi řádky a teď 
volám, křičím, protože čas je velmi krátký.  

3. Jsi pevná tvrz, kterou chtěl bych mečem dobýt, ale                 
u bran musím všechny zbraně složit. Námitky, co 
přinesl jsem z cest, odhodím, nemá cenu dál je nést.  

 

414. S námi je B ůh (HO 155) 
 

[: 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, Emmanuel. S námi je Bůh, Emmanuel.  
 

 

„Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé 
své mysli a z celé své síly!“    (Marek 12,30) 
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415. Svatý k říži (HO 171) 
 

1.  Svatý kříži, tebe ctíme, spásy znamení, ty jsi Pánu 
příliš blízko, my moc vzdálení. Kříž. Zástup volá 
„ukřižuj“, „neopusť mne, Bože můj“.  

2.  Svatý kříži, tebe ctíme, spásy znamení, ty jdeš 
s Pánem, když my z davu hážem kamení.  

 Kříž. Dříve král dnes míň než prach ví, kdy láska 
zmůže strach.  

3.  Svatý kříži, nad propastí zbuduj pevný most, cestou 
tvojí bychom došli k Pánu na věčnost. Kříž. Dej i nám 
své kříže vzít, k své Golgotě vzhůru jít.  

 

416. Duchu svatý, p řijď  
 

®1 Duchu svatý, přijď, Duchu svatý, přijď, Duchu svatý, 
přijď, přijď sem k nám. 

®2 Duchu svatý, víc, Duchu svatý, víc, Duchu svatý, víc,  
přijď víc k nám.  

1. Oslav Otce v nebesích, ukaž, kdo je tady Pán, přijď a 
vyuč nás cestě své. 

2. Přijď a dotýkej se nás, my Tě voláme: „Přijď víc.“ Ať je 
zjevná mezi námi sláva Tvá. 

 

417. Haleluja (Vzdejme Bohu díky) 
 

® Haleluja, haleluja. 
1.  [:Vzdejme Bohu díky,:] [:protože je dobrý,:]                   

[:Jeho věrnost:] trvá navěky. 
2.  [:Vzdejme Bohu chválu,:] [:protože je svatý,:]              

[:Jeho láska:] trvá navěky.  
3.  [:Vzdejme Bohu úctu,:] [:protože je mocný,:]              

[:Jeho vláda:] trvá navěky.  
4.  [:Dejme Bohu sebe,:] [:daruje nám nebe,:]                  

[:Jeho slovo:] trvá navěky. 
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418. Kéž poznají nás po ovoci 
 

1. Ukaž mi hvězdy a já jednu z nich přinesu k nohám 
tvým. Začni mou větu, buď světlem slov mých a já ji 
pak dokončím. Ukaž mi lásku, jak miluje Bůh, ať učím 
se mít rád. Dal jsi mi uši, tak dej mi i sluch, ať můžu 
naslouchat.  

® Duchu Boží, dej nám sílu růst tak jako strom, tvojí 
mocí v dobrém růst, své dary daruj nám. Kéž poznají 
nás po ovoci. 

2.  Došel jsi se mnou až na Golgotu. Kam vede cesta 
dál? Dej mi svůj pokoj, dej mi ochotu, abych ti 
naslouchal. I když jsem zradou nalomený, zase mě 
nedolom. Ukaž mi nebe, ať vím, kde je cíl a já vyrostu 
v strom.  

3. Až jednou budu jak popsaný list, až listí opadá,                    
ať moje řádky pak dají se číst, snad z nich báseň 
poskládáš.  

 

419. Pane Bože, p řijď k nám (K 200) 
 

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 naším Králem, Ty jsi úhelný 
kámen.  

Jsi požehnaný Bůh, pevná skála, požehnaný navěky, 
požehnané je Tvoje jméno, požehnaný Syn Otce 
svého.  

 

420. Duchu svatý, p řijď 
 

Duchu svatý přijď, sestup mezi nás, my Tě voláme, 
probuď nás.  
Vše co mám, s radostí odevzdám, vše, co jsem, budiž 
Tvé, jsi můj Pán.  
  

„Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré 
skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ (Mt 5,16) 
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421. Zde jsem  
 

1. K nám když jsi vstoupil, Tvá zář ve tmě vzplála,              
Tvůj čin mi dal zahlédnout krásu, co dává mi touhu Tě 
chválit, v blízkosti Tvé navždy žít.  

® Zde jsem, chci Tě chválit, před Tebou se sklánět. Zde 
jsem a chci říct, že jsi můj Pán. Jsi nade všechno 
krásný, hoden chval a úcty, nade všechno nádherný, 
Ty sám.  

2.  Králi všech dnů, který vládneš ve slávě, byls 
v nebesích uctíván. Zem, dílo Tvé, byla místem                
Tvé bídy, z lásky když snížil ses k nám. ® 

[: A z lásky k nám jsi snášel kříž. Co stál můj hřích, Ty 
sám jen víš. :] 

 

422. Hymnus k Duchu Svatému 
 

1.  Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás. Plamen v srdci nám 
zapal zas. Tys pramen živý, lásky žár. Konej divy,             
dej nám své lásky dar.  

2.  Duchu svatý, tys darů plná studna má. Tys naplnění, 
tys jediná spása má. Tys Králem v srdcích, též                     
i v mém. Tak sestup na nás a dej lásku všem. Přijď, 
Duchu svatý veď nás dál. Přijď, otevři srdce dokořán.  

® Už cítím to, jak přicházíš. Už nastal čas, kdy zazáříš. 
Už přišla chvíle vítězství. Už neznám pláč a neštěstí. 
Ty jsi Pán. 

3.  Duchu lásky zapal svůj oheň v nás. Na všechny 
otázky ty odpověď máš. Nenech mě tápat, já chci 
v naději stát. Do rukou tvých svůj život chci dát.  

 

423. 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. 
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424. Pod ochranu Tvou 
 

® Pod ochranu Tvou se utíkáme, pod Tvůj plášť, Maria.  
 Na přímluvu Tvou spoléháme, Matko Boží, Maria. 
1.  Neodmítej naše prosby, v našich potřebách, nauč nás 

v tichu naslouchat, prosíme. 
 Zachraň nás, když nebezpečí hrozí, v našich 

potřebách, chceme s Tebou Pánu díky vzdát.  
2.  Panno slavná a požehnaná, Ženo milosti,  
 Paní naše, přimluv se za nás, prosíme. 
 Za Matku Boží jsi vyvolená, Ženo milosti,  
 k Synu svému doveď nás. 
3.  Prostřednice všech milostí, Matko Maria,  
 smilování vám vypros u Syna, prosíme. 
 Příčino naší radosti, Matko Maria,  
 i naším „ano“, ať vše začíná. 
 

425. Nádherný 
 
1. Ve Tvém srdci je soucit a slitování, prapor lásky Tvé 

září nade mnou. S Tebou setkat se toužím tváří v 
tvář, navždy v blízkosti Tvé pak stát. Jak je nádherné 
víc Tě znát. 

® Nádherný pro mě vším jsi sám, nádherný svatý můj jsi 
Pán, hoden jsi slávy, jsi králů Král, jak je nádherné víc 
Tě znát. 

2. Ve Tvých rukou je právo, jsi spravedlivý. Jas Tvé 
tváře jak úsvit nade mnou. Ty jsi Stvořitel Bůh, mého 
života Pán, Tobě chválu a díky vzdám, jak je 
nádherné víc Tě znát. ® 

3. Budem chválit Tvé jméno, ať svaté je v nás. Tebe 
chválit a vzývat budem dál. Ve Tvé moci a slávě 
chcem na věky žít, v srdci vděčnost a lásku mít. Jak 
je nádherné blíž Ti být. ® 

 
 

 

„O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu              
své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním.“ (Flp 4,6) 
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426. Vzývám Tvoje svaté jméno 
 

Vzývám Tvoje svaté jméno, jméno Ježíš, Král, žasnu 
nad vším, cos stvořil a co v Tobě mám. 

 Hvězdy, slunce, měsíc, moře, Tys nám, Pane dal, 
z lásky, která smysl dává, jsi za mne umíral. Haleluja! 
/:Ty jsi Bůh, haleluja, Ty jsi Pán, haleluja, život svůj 
jsem Ti dal. Haleluja.:/ 

Doufám jenom v Tebe, Pane, slovo svés mi dal, každý 
den v něm ke mně mluvíš, jdi dobrý Bůh a Pán. 
Věřím, že vše, co je psáno Ty sám naplníš, z lásky, 
která smysl dává, jsi pro mne z hrobu vstal, Haleluja! 
/:Ty jsi Bůh, haleluja, Ty jsi Pán, haleluja, život svůj 
jsem Ti dal. Haleluja.:/ 

 

427. Agnus Dei (Haleluja) 
 

[: Haleluja, haleluja, vládne nám všemocný Bůh a Král. :] 
Haleluja, svatý, svatý, svatý Pán Bůh Všemohoucí, 
hoden je On sám, Beránek náš Pán, přijmout chválu. 
Svatý, svatý, Pán Bůh Všemohoucí, hoden je On sám, 
Beránek náš Pán, přijmout chválu. 
 

428. Zpívat píse ň lásky smím 
 

1.  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 v Tvém náručí, ve Tvém náručí, ve ztišení 

blízko Ti být, ve Tvém náručí.  
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429. Ruah 
 

Ne silou ani mocí, ale mým Duchem dí Pán. 
Ruah, Ruah, Ruah. 
 

430. Pánu ať zní 
 

 [:Haleluja, haleluja :] 
1.  Pánu ať zní píseň chval, Pánu ať tady zní: Sláva! 

Jméno má vyvýšené, jen On na věky vládne. 
® Králů Král, Pánů Pán, 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. 

 

431. Confitemini Domino (HM 604) 
 

Confitemini Domino quoniam bonus.  
Confitemini Domino, aleluja.  
[Svěřte se Pánu, neboť je dobrý.] 

 

432. Ubi caritas (HM 627) 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
[Kde je dobrota a láska, tam je Bůh.] 

 

433. Ó přijď (O Lord Hear My Prayer) 
 

Ó přijď, Pane můj, Ty znáš prosbu mou,  
přijď volám, znáš hlas můj. 
Ó přijď, Pane můj, Ty znáš prosbu mou,  
přijď a vyslyš hlas můj. 

  

„Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; 
jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem.“  

            (Jan 13,34) 
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434. El Senyor (Každý den) (HM 612) 
 

El Senyor és la meva forca, el Senyor el meu cant.  
Ell m‘ha estat la salvaci ó,  
[: En ell confio i notinc por :] 

 (Každý den Pán mi sílu dává, písní mou je můj Pán. 
On se stal mým spasením,  
[:když kráčím s ním, nemusím se bát :] ) 

 

435. El alma que anda en amor 
 

El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa.  
[Duše, do které přichází láska, se nikdy neunaví.] 

 

436. Bleibt hier (Z ůstaňte zde) (HM 629) 
 

Bleibt hier und wachtet mit mir.  
Wachtet und betet, wachtet und betet. 
(Zůstaňte zde a bděte se mnou,  
bděte a proste, bděte a proste.) 

 

437. Laudate omnes gentes (HM 615) 
 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.  
 [Chvalte Pána, všechny národy.] 

 

438. Před tebou (HM 622) 
 

Před tebou, Pane, temno ztrácí sílu svou,  
noc odchází a den jasně září. 
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439. Magnificat (HM 616) 
 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.  
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 
[Velebí má duše Pána.] 

 

440. Bless the Lord (HZ 603) 
 

Bless the Lord my soul and bless his holy name. 
Bless the Lord my soul, He leads me into life. 
[Veleb duše má Pána a jeho svaté jméno.Vysvobozuje mě   
od smrti.] 

 

441. Bonum est (HZ 604) 
 

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in 
Domino. 

[Je dobré důvěřovat Pánu a doufat v něho.] 

 

442. Nunc dimittis 
 

Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum verbum 
tuum 

in pace.  [ Nyní propouštíš svého služebníka, Pane, podle 
svého slova v pokoji. ] 

 

443. Jubilate servite (Jásej Bohu celá zem ě) 
 

Jubilate Deo omnis terra. Servite Domino in laetitia.  
[: Aleluja, aleluja in laetitia. :] 

 
 

„Nuže, neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se 
pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.“ (Sk 22,16) 

 



Mládežníček 

 

 
 

444. Signore, fa di me (Pane, u čiň mě) 
 

Signore, fa di me uno strumento della tua pace, del tuo 
amore 

[Pane, učiň mě nástrojem tvého pokoje, tvé lásky] 

 

445. Surrexit Dominus vere (HM 626) 
 

Surrexit Dominus vere. Aleluja, aleluja.  
Surrexit Christus hodie. Aleluja, aleluja. 
[Pán v pravdě vstal, aleluja. Kristus dnes vstal z mrtvých, 

aleluja.] 

 

446. Nada te turbe (HZ 609) 
 

Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene nada 
le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. 
[Nic ať tě nezmate, nic ať tě neděsí. Vždyť, kdo má Boha, nic 
mu neschází. Bůh sám stačí.] 

 

447. Blízko je Pán (HM 603) 
 

Blízko je Pán a jeho den. Blízko je Pán, v něm síla má. 

 

448. Ježíši, p řijď (Jesus le Christ) 
 

Ježíši přijď, Tys světlo mé duše, má noc jak den před 
Tebou se rozjasní. Ježíši, přijď, Tys světlo mé duše, 
láska Tvá život můj promění. 
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449. Venite, exultemus Domino 
 

[: Venite, exultemus Domino, venite, adoremus.:] 
[Pojďme, jásejme před Hospodinem, pojďme, vzývejme Ho.] 

 

450. Cantarei ao Senhor (Žalm 104, 33-34) 
 

Cantarei ao Senhor, enquanto viver; louvarei o meu 
Deus enquanto existir. [: Nele enconto a minha alegria.:] 
[Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat 
žalmy, dokud budu. Hospodin je moje radost.] 

 

451. Kdo hledí k Bohu (Qui regards vers Dieu) 
 

Kdo hledí k Bohu tvář svou rozjasní, láska v něm září nic 
nepostrádá, láska v něm září nic nepostrádá. 

 

452. Náš Bůh je láska/Bóg jest milosçia  
 

Náš Bůh je láska, mějte odvahu, žijte pro lásku. Náš Bůh 
je láska nemusíš se bát. 

 

453. Jen Bůh (Mon âme se repose) 
 

Jen Bůh mé duši dává spásu a mír, jen s ním přichází 
mír. Dá spočinout mé duši v Božím smíru, spása má je 
v něm. 

 

454. Gloria tibi Domine (HZ 606) 
 

Gloria tibi Domine, Domine. [Sláva Tobě, Pane] 

 

„Dávejte a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou 
a vrchovatou vám dají do klína.“              (Lukáš 6,38) 
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455. Ordinarium (Miroslav P řikryl) 
 

Pane smiluj se  
[:Pane smiluj se nad námi.:] [:Pane smiluj se nad námi.:]  
[:Kriste smiluj se nad námi.:] [:Kriste smiluj se nad 
námi.:]  
[:Kriste smiluj se nad námi sám.:] 
 
Svatý  
[:Svatý, svatý, svatý Pán Bůh celého světa.:] Nebe i zem 
jsou plné tvojí slávy, nebe i zem jsou plné slávy tvé.  
[:Svatý, svatý, svatý Pán Bůh celého světa.:] Požehnaný, 
jenž přichází ve jménu Páně, požehnaný, jenž přichází 
ve jménu tvém.  
[:Svatý, svatý, svatý Pán Bůh celého světa.:] [:Hosana 
Bohu na výsostech, hosana našemu Bohu                           
na výsostech.:] 
 
Beránku Boží  
[:Beránku Boží, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa 
smiluj se nad námi.:] Beránku Boží, Beránku Boží,             
který snímáš hříchy světa daruj nám pokoj svůj. 
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