
 

 
 

 

 

 

 

 



 

1. BLÚDILA OVEČKA 

    1. Blúdila ovečka, blúdila lesom, 

   pastier ju zavolal láskavým hlasom. 

   Ovečka malá, vráť sa späť, vráť, 

   ja som tvoj pastier, budem ťa pásť. 

 

2. Po pastvách voňavých,  

potôčkoch čistých, 

po lúkach zelených, po cestách istých. 

vedie ju Pán Ježiš, ten dobrý Pastier, 

ktorý svoj život dal, aby ju našiel. 

 

2. CHRÁM 

Nech ten chrám zaplaví svetlo sviec jagavé,  

nech nám z úst znejú zvolania jasavé.  

Nech ten chrám naplní zástup sŕdc veselých, mužov, žien, detí,  

nech jasá svet celý. 

/: Lebo Pán je živý, lebo Pán je živý, žije v nás, žije v nás. :/ 

Coda: žije v nás.  

 

3. KRÁČAŠ S NAMI K OTCOVI 

1. Kráčaš s nami k Otcovi, Ty každého máš rád.  

Ponúkaš nám život nový, vravíš: „Ku mne sa vráť!“  

Na každého z nás vždy čakáš, pre každého máš svoj plán.  

Prijímam návrh Tvoj: Buď Ty môj Pán. 

R: Buď Ty môj Pán, Tebe chcem svoj život dať,  

svojím životom chcem svedčiť, že Ty každého máš rád.  

Buď Ty môj Pán, s Tebou nikdy nie som sám  

a preto Ťa prosím: Buď Ty môj Pán. 

2. Kráčam s Tebou k Otcovi, učím sa mať Ťa rád.  

Prijímam Tvoj život nový, čisté srdce mi vráť. Aby z veľkej lásky k Tebe  

som napĺňal vždy Tvoj plán. Prijímam návrh Tvoj: Buď Ty môj Pán 

3. Dnes prichádzam s nadšením, hľadím na Tvoju tvár. Z nej žiari láska 

ku všetkým, sem prinášam svoj dar. Svoje srdce Ti chcem darovať,  

otvoriť ho dokorán. Prijímam návrh Tvoj: Buď Ty môj Pán. 

 

4. SLNKO KRISTOVEJ LÁSKY 

Slnko Kristovej lásky nech ožiari nás.  

Oheň Svätého Ducha nech zapáli nás. 

Nech netlejeme len, nech nezhasína deň,  

deň, v ktorom sa jeho milosť oslavovať má.  

 

5. ZVELEBENÝ SI BOŽE  

1. Zvelebený si Bože na veky, z Tvojich rúk všetko máme. 

Zvelebený si Bože na veky, chlieb Ti tu prinášame. 

 



2. Zvelebený si Bože na veky, z Tvojich rúk všetko máme. 

Zvelebený si Bože na veky, víno Ti prinášame. 

3. Zvelebený si Bože na veky, z Tvojich rúk všetko máme. 

Zvelebený si Bože na veky, dary Ti prinášame. 

 

6. MILÝ BOŽE, DNES K TEBE PRICHÁDZAM 

R: Milý Bože dnes k Tebe prichádzam a s láskou obetu Ti predkladám. 

1. Ježišove kroky, jeho skutky i modlitby, Jeho lásku i Jeho smrť,  

to všetko Ti kladiem na oltár. 

2. Moje kroky k Tvojim krokom, moje skutky k Tvojim skutkom,  

moju lásku k láske Tvojej, prijmi moju malú obetu. 

 

7. KAŽDÝ DEŇ JE VEĽKÝ DAR 

1. Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti.  

O tvojej láske, Pane, rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí.  

Deň prináša radosti, ale aj smútok, trápenie.  

Keď všetko s Pánom prežívam, pripájam sa k jeho obeti.  

R: Pridajme všetci na oltár k vínu a chlebu ten svoj dar,  

každú snahu, príkorie, ale aj to, čo poteší.  

Premieňaš tajomne tento chlieb, víno a vchádzaš doňho sám.  

Spoj nás v jedno, Pane nás, spoj nás v svätej obeti.  

2. Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti.  

O tvojej láske, Pane, rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí.  

Nič nie je samé od seba, ako víno tak aj chlieb.  

Všetko máme od teba, za všetko, Bože, ďakujem.  

 

8. DNES CHCEL BY SOM TI DAŤ 

1. Dnes chcel by som Ti dať, to čo v srdci mám. 

Dávam na oltár, k Tvojim nohám Kráľov Kráľ. 

Dnes kladiem svoje sny, ja sa zriekam svojich práv, 

Už nechcem pyšný stáť, chcem nový život mať. 

/: A dávam všetko, to, čo mám Tebe Kráľ :/ 

2. Keď túto pieseň hrám, pod krížom stojím sám. 

Všetky bohatstvá za smeti pokladám. 

Chcem poznať Teba Kráľ, slávu mena ktoré máš 

Radosť nekončí, aj keď s Tebou trpieť mám. 

 

 

 



9. PRIJMI TIETO NAŠE DARY, PANE 

1. Prijmi tieto naše dary, Pane, ukry sa vo víne a chlebe. 

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

2. Táto obeť je obeťou mladých, ktorí chcú svoj život obnoviť.  

Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť, nikto Pane nemôže Teba nahradiť.  

 

10. JEŽIŠ, JEŽIŠ, PRÍĎ KU MNE 

1. Ježiš, Ježiš, príď ku mne, ó jak túžim po Tebe! 

Tys´ najdrahší priateľ môj, príď do srdca,  

Ježiš môj, príď do srdca, Ježiš môj. 

2. Poteš srdce, zažeň žiaľ, oheň lásky v ňom rozpáľ;  

moja láska Teba zve: Ježiš, Ježiš, príď ku mne,  

Ježiš, Ježiš, príď ku mne! 

 

11. PRÍĎ DO MÔJHO SRDCA 

1. Príď do môjho srdca, príď do môjho srdca,  

príď do môjho srdca, môj Pán, príď do môjho srdca. 

2. Dám Ti všetko, čo mám... 

3. Vládni vo mne Ty sám... 

 

12. DO SRDCA MI PRÍĎ 

Do srdca mi príď, do srdca mi príď, Duch Boží do srdca mi príď. 

Môj pokoj si Ty i radosť mi dáš, Duch Boží do srdca mi príď.  

 

13. KRÍŽ JE ZNAKOM SPÁSY 

R: Kríž je znakom spásy, kríž, ten drevený. 

Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. 

1. Sám si Pane znášal ťarchu našich vín, 

z lásky si sa oddával, z lásky pod svoj kríž. 

2. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín. 

Krista chcem nasledovať, chcem byť stále s Ním. 

3. Pozri Pane, hľa tu na mňa úbohého, 

pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého.  

 

14. BOŽIA TVÁR SA NADO MNOU SKLÁŇA 

1. Božia tvár sa nado mnou skláňa, šepká: nesiem ti kríž. 

Vôňa ruží sa s bolesťou spája, v tŕní k Bohu sa blíž. 



2. Kde si priateľ, keď tmou k Tebe volám, chcem vidieť Tvoju tvár. Len byť 

s Tebou, po tom srdce túži, v kríži prijať Tvoj dar. 

R: Blízko je môj Pán, za mrakmi sa skrýva jeho tvár, 

on silu mi vždy dáva, keď hrozí mi pád, 

v trápení mi sám pomáha, veď Boh ma má rád,  

veď Boh ma má rád. 

3. Každý deň sa tu pred Tebou skláňam, túžim objať Tvoj kríž. V tichu duše sa 

s dôverou dávam, Tebe môj Ježiš. 

4. Čo je bolesť, keď Boh milosť dáva, čo strach, keď je tu Pán. Aj keď málo, no 

všetko Ti patrí prídi vziať si to sám. 

 

15. PRIŠIEL K NÁM 

1. Prišiel k nám a mal všetko pre nás,  

mal plnú náruč kvetov, láskavých slov pre ľudí. 

Prinášal nám lásky posolstvo a hoci všetko bolo Jeho,  

všetko nám chcel dať. 

R: Bohatý stal sa chudobným,  

nemá nič, má len kríž a štyri kliny k nemu, mááá  

2. Prišiel k nám a nič si nepriniesol,  

len plnú náruč lásky, lásku však nik nevidí. 

Každý chcel, aby On bol ich kráľ, 

no zákon Jeho nikto nechcel, nik ho neprijal.  

 

16. JEŽIŠ MÔJ  

1. Ježiš môj, pred Tvojou stojím obetou.  

Stal si sa bláznom, zomrieť si šiel. 

Mnohokrát ja žasnem ako máš ma rád 

 a /: stojím tu dnes ešte raz. :/ 

R: A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal.  

Som pokorený láskou, srdce zlomené mám.  

Znova ďakujem Ti, ďakujem svoj život Ti dám. 

2. Najvyšší si teraz Ježiš na nebi,  

nebeský vládca, raz budem tam stáť. 

Teraz však ja žasnem ako máš ma rád  

a /: chválu Ti vzdám ešte raz. :/ 

R: /: Vďaka za Tvoj kríž. Vďaka za Tvoj kríž.  

Vďaka za Tvoj kríž priateľ môj. :/ 

 

 



17. TEBE PATRÍ CHVÁLA  

/: Tebe patrí chvála a sláva, my dvíhame svoje ruky, oslavujeme Tvoje meno. :/ 

/: Lebo Ty si Pán, robíš veľké veci nám, nikto nie je ako Ty,  

nikto nie je ako Ty. :/ 

 

18. TY SI NAJVYŠŠÍ 

/: Ty si najvyšší, Ty si Pán, to čo mám Tebe ponúkam. :/ 

/: Obnov ma svojim Duchom Svätým, nech ako Ty stále svietim. :/ 

 

19. VYVYŠUJEM TEBA, PANE 

Vyvyšujem Teba, Pane, nad týmto dňom. 

Vyvyšujem Teba, Pane, nad každým človekom, 

Vyvyšujem Teba, Pane, nad tým, čo stvorené je. 

Vyvyšujem Teba, Pane, nad svojím životom. 

R: /: Vyvyšujem Tvoje meno 

 nad každé meno. :/ 4x 

 

20. BOH JE TAK BLÍZKO NÁS 

/: Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás 

Boh je tak blízko nás, Boh je v nás. :/ 

/: Ty si ten dar, od Otca nám, Ty si tá láska, čo prišla k nám,  

Ty si nás z hriechu vykúpiť chcel Emanuel. :/ 

 

21. PRI MNE STOJ 

/: Pri mne stoj, ó môj Pane vzácny, spoznať mi daj Tvoju vôľu presvätú. :/ 

/: Ja túžim chváliť Ťa, ja túžim ospevovať, oslavovať Ťa,  

túžim žiť život svoj s Tebou, Pane môj. :/ 

 

22. JE PRAVDA TO 

1. Je pravda to, čo vravia o Tebe? Že si žil tu, prinášal obete. 

Cítil si v práci, v bôli, v radostiach? A smieme nájsť zas cestu k nebesiam. 

2. Kráčal si sám po ceste Golgoty, náš veľký dlh si z lásky zaplatil,  

na zemi ducha raj si zanechal, aby aj nás si k sebe povolal.  

3. Je pravda to, čo sme Ti spravili? Smrť, hanbu, znoj, potupu na kríži? 

Môj Pane aj to, že si zvíťazil? Je to možné, že si tak učinil?  

 

 



23. PRIŠIEL NA ZEM 

1. Prišiel na zem konať dielo spásy a ľuďom biednym s láskou pomáhal.  

Ku slobode zval zotročených hriechom, môj Pán. 

2. Svetom šiel a ľudskú niesol biedu, chcel z lásky splniť Otcov spásy plán.  

Na kríži mrel však tretí deň vstal z hrobu, môj Pán. 

Ref: Môj Pán Ježiš ma miloval, až na smrť šiel, svoj život dal. Môj Pán Ježiš 

dnes teba zve: Poď domov, vráť sa späť. 

3. Jeho láska stále rany hojí a ku spáse nám náruč otvára. Dnes ako predtým 

búrku upokojí, môj Pán. 

4. Jeho milosť stále ešte trvá, chce zmieriť ľudí s Otcom nebeským a krvou 

splatiť dlh za vykúpených, môj Pán. 

 

24. V NEBI KĽAČIA PRED TEBOU 

V nebi kľačia pred Tebou zástupy svätých a anjelov.  

Svoj hlas dnes k nim pridáme, na kolená pred Tebou padáme.  

Svätý, svätý, svätý srdcia dvíhaš nám k radosti,  

z lásky klaniame sa Tebe, skrytému v Sviatosti.  

 

25. CHVÁLIM ŤA ZA LÁSKY DAR 

1. Chválim Ťa za lásky dar, Bože, Ty moja spása si.  

Za to, že prišiel si k nám, patrí Ti chvála naveky.  

Môj dobrý Boh, v Teba dúfam a nebojím sa, ja v Teba dôveru mám. 

2. Mocný sa dieťaťom stal, Bože, Ty moja spása si. 

Sluhom všetkých stal sa kráľ, patrí Ti chvála naveky. 

V hostii skryl sa Boh, ja sa nemusím báť, veď v Neho dôveru mám. 

R: Preto všetci mu spievajme, chválu mu vzdávajme,  

     že prišiel medzi nás, náš Pán.  

3. Prichádzaš na oltár k nám, Bože, Ty moja spása si. 

Priblížme sa v tichosti, patrí Ti chvála naveky, 

veď jeho milosť je tu pre nás, to Boh nám ju dal. 

Ja v Teba dôveru mám. 

4. Neboj sa, už nie si sám, veď Boh aj Tvoja spása je. 

Pre teba Boh prišiel k nám, priniesť všetkým vykúpenie, 

všetko, čo mám, chcem jemu dať, jemu všetko patrí.  

Veď v Neho dôveru mám.  

 

 



26. BOŽIA LÁSKA 

Božia láska príď ako mocný oceán.  

Prúď cez nás svojou milosťou, Božia láska príď k nám.  

 

27. JEŽIŠ, TY MÁŠ MENO NAJKRAJŠIE 

1. Ježiš, Ty máš meno najkrajšie,  

Ježiš, počuješ moje volanie,  

ó Ježiš, zdvihneš ma vždy keď upadnem,  

v Tvojej sile verný zostanem.  

2. Ježiš, klaniam sa Ti, môj Pane,  

Ježiš, trpel si veľmi kvôli mne,  

ó Ježiš, zobral si moje trápenie,  

Tvoje meno je mi najdrahšie.  

3. Ježiš, Ty si Kráľ a prichádzaš,  

Ježiš, mňa svojou láskou premieňaš, 

ó Ježiš, dvíham svoj hlas a vyznávam,  

že svoj život v Tvojich rukách mám. 

 

28. VŠETKO, ČO MÁM, DAL MI PÁN 

R: Všetko, čo mám, dal mi Pán, môj Pán, môj Pán, môj Pán, môj Pán. 

Všetko, čo mám, dal mi Pán, nič mi nechýba.  

1. Láskavý aj dobrý k svojim deťom Ty si, Pane. 

Veľmi chcem a preto musím Tvoju lásku dávať ďalej. 

2. Každé ráno, každý deň tiež je darom, čo mi dal Pán, 

za všetko mu ďakujem, vďačne spievam aleluja.  

3. Na plno využiť túžim Pane každú chvíľu,  

neviem koľko budem žiť, idem ďalej, kým mám silu.  

 

29. POZRI AKO MENÍ MA JEŽIŠ 

1. Pozri ako mení ma Ježiš. Pozri ako mení ma Ježiš.  

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

2. Kráčať chcem na stretnutie s ním. Kráčať chcem na stretnutie s ním.  

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

 

30. NÁŠ PÁN 

Náš Pán, on je kráľov Kráľ, jeho trón bude naveky stáť.  

On má všetku vládu a moc. Náš Pán on je kráľov Kráľ.  

 

 



31. JEŽIŠ, LEN TEBA ĽÚBIM 

1. Ježiš, len teba veľmi ľúbim, Ježiš, len za tebou ja túžim. 

R: Len ty si Pán dobrý a ľúbiš ma, len tebe, Pane, patrí sláva, chvála.  

2. Ježiš, ja za tebou vždy kráčam. Ježiš, len ty si moja spása. 

3. Ježiš ja modlím sa ku tebe. Ježiš, tvoje meno je sväté.  

4. Ježiš nám všetkým dáva radosť. Ježiš jej pre každého má dosť.  
 

32. MÁRIA MATKA BOLESTNÁ 

1. Mária Matka bolestná, ty nás láske učíš, 

pod krížom stojíš žalostná, s Pánom svojím trpíš. 

R: /: Ave Mária gratia plena. :/ 

2. Mária nanebovzatá, za nás stále prosíš, 

k pokániu voláš, a žehnáš, s Pánom svojím trpíš. 

3. Kráľovná si ružencová, ty dáš nádej mnohým, 

ktorí chcú Krista v tichu nájsť, si im vzorom veľkým. 
 

33. TVOJA LÁSKA VŽDY ZNOVA MA DVÍHA 

Tvoja láska vždy znova ma dvíha, keď padám do prachu vín, 

moja ruka v tvojej sa ukrýva pod tvojim plášťom nebeským. 

Ó, Mária, Matka Božia, ó Mária, si nádej moja, 

dnes ti spievam, vypočuj môj hlas,  

svojou rukou do neba veď nás. 
 

34. KEĎ KĽAČÍM PRED TEBOU 

1. Keď kľačím pred tebou, radosť v duši veľkú mám.  

Ó Mária, Pani moja, svieť mi na ceste v tmách. 

R: Ave Mária, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu.  

2. Matka moja milá, ty vieš ako bolí žiaľ,  

horké slzy, veľký nevďak, svieť mi na ceste v tmách.  
 

35. ČAKAJÚ ŤA NÁSTRAHY 

1. Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta. Mária ťa volá, poď moje dieťa. 

R: Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím, vrhnem sa pod jej ochranný plášť. 

Ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou. Mária je Matkou najdrahšou.  

2. Ona nám vždy vyprosí hojné milosti. Na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti.  

3. Matka moja láskavá, ja ťa milujem. Svoje srdce mladé tebe darujem.  



 

36. NEPOŠKVRNENÉ SRDCE MÁRIE 

1. Nepoškvrnené Srdce Márie, 

dôvery plný prichádzam k tebe. 

Túžim ti svoje malé srdce dať 

so všetkým, čo v ňom je, z lásky darovať. 

R: Celý som tvoj, celý som tvoj, 

celý som tvoj, Matka teraz i naveky. 

Celý som tvoj, Mária, celý som tvoj, Mária, 

celý som tvoj, Matka teraz i naveky. 

2. Nepoznám väčšiu lásku na svete, 

než tú, čo v srdci matkinom tleje. 

No ani tá sa porovnať nedá 

s tou, ktorú Mária ku každej duši má. 

 

37. MÁRIA  

1. Mária, Mária, príď, keď tvoj Syn ťa volá.  

Mária, Mária, ty si moja opora. 

Mária, Mária, s tebou kráčať aj ja chcem.  

Mária, Mária, v tebe pomoc vždy nájdem.  

R: Mária, Mária, teba celý svet prosí. Mária, Mária, buď nám vždy na pomoci. 

2. Mária, Mária, teba prosím, keď som sám.  

Mária, Mária, teším sa, že teba mám. 

Mária, Mária, biedny som, keď upadám.  

Mária, Mária, ty ma dvíhaš, radosť mám.  

 

38. MÁRIA, MATKA NAŠA  

Mária, Matka naša, prosíme ťa, vypros lásku všetkým vôkol nás.  

Nech slnko tvojej tváre osvieti nás, príď, ó Matka, medzi nás.  

 

39. SVÄTÝ JOZEF V NÁRUČÍ 

Svätý Jozef v náručí, Ježiška vždy poteší,  

s láskou naňho pozerá, vždy dobrý pozor naňho dá.  

Vyslyš nás, vyslyš nás, svätý Jozef, vyslyš nás 

oroduj za nás u Božieho dieťaťa. 

Ježiško sa pritúli, v Jozefovom náručí,  

zhliadne na nás tu na Zemi, a všetky prosby mu vyplní.  

Vďaka Ti, vďaka Ti, svätý Jozef, vďaka Ti,  

oroduj za nás u Božieho dieťaťa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODLITBA PRED SV. PRIJÍMANÍM 

Pane Ježišu, ty si môj Boh a Pán. 

Ty si môj Spasiteľ a Vykupiteľ. 

Ty si môj najlepší priateľ. 

Viem, že si prítomný vo Sviatosti oltárnej 

ako Boh a človek. 

Verím, že si skrytý v nebeskom chlebe 

a chceš byť pokrmom mojej duše. 

Milujem Ťa z celého srdca 

a veľmi túžim po tebe. 

Príď Pane Ježišu. 

Posväť mi dušu i telo a ochraňuj ma, 

aby som bol šťastný naveky. Amen. 

 

MODLITBA PO SV. PRIJÍMANÍ 

Dobrý Ježišu, ďakujem ti, že si prišiel ku mne.  

Klaniam sa ti a milujem ťa.  

Klaniam sa ti s mojím anjelom strážcom  

a so všetkými anjelmi a svätými.  

Aký som šťastný! Ty si môj a ja som tvoj.  

Ty si vo mne a ja v tebe.  

Pomáhaj mi, aby som sa vždy viac a viac podobal tebe.  

Aby som ťa vždy viac a viac miloval  

a pre teba aby som miloval všetkých svojich blížnych  

a dobre robil každému. 

 Daj, aby som veľmi miloval tvoju i moju nebeskú matku Máriu.  

Zachovaj ma vo svojej láske a milosti.  

Požehnaj ma a požehnaj aj mojich rodičov i všetkých mojich drahých. Amen. 

 

 

MODLITBA, ktorú naučil deti z Fatimy anjel v roku 1916, rok pred tým,  

než sa im zjavila Panna Mária: 

 
Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. 

Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti,  

nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. 


