JEŽIŠ ŽIJE

PRICHÁDZAME K TEBE, PANE

R:

R:

/: Prichádzame k tebe, Pane,
so srdcom plným radosti
a spolo ne ti chceme po akova :/

1.

Za dni ktoré nám dávaš, ti akujeme.
Za všetky plody zeme ti akujeme.
A tiež za prácu, za radosti života ti akujeme.

1.

2.

3.

/: Ježiš žije, Ježiš žije,
všetci udia nech to vedia
Ježiš žije.
Ježiš žije, Ježiš žije,
všetci udia nech to vedia
Ježiš žije :/
Všetci z m tvych vstaneme,
všetci z m tvych vstaneme,
všetci z m tvych vstaneme jak On, aleluja bratia.
Vtedy až sa skon í as,
Ježiš Kristus príde zas
a my všetci z m tvych vstaneme jak On.

2.

Za všetky Tvoje slová ti akujeme.
Lebo si nám dal život, ti akujeme.
A tiež za Cirkev, ktorá nás spája, ti akujeme.

A On s nami zostane,
a On s nami zostane,
a On s nami zostane náš Pán, aleluja bratia.
Nech sa každý pridá k nám,
nikto nemusí by sám,
Ježiš s nami zostane jak s úbil nám.

I NEVIETE
R:

/: Plní Božej moci, v nosti, chvály.
Plní Božej moci, v nosti, chvály.
Plní Božej moci, v nosti, chvály.
Sväty ou, v ktorej býva Svätý Duch :/

1.

i neviete, že ste sväty ou Božou ?
i neviete, že ste sväty ou Božou ?
i neviete, že ste sväty ou Božou ?
Sväty ou, v ktorej býva Svätý Duch.

2.

My už vieme, že sme sväty ou Božou.
My už vieme, že sme sväty ou Božou.
My už vieme, že sme sväty ou Božou.
Sväty ou, v ktorej býva Svätý Duch.

3.

Aleluja, my sme sväty ou Božou.
Aleluja, my sme sväty ou Božou.
Aleluja, my sme sväty ou Božou.
Sväty ou, v ktorej býva Svätý Duch.

On je ve ký pomocník,
On je ve ký pomocník,
On je ve ký pomocník i tvoj, aleluja bratia.
Otázniky, ktoré mám,
nemusím už rieši sám,
Ježiš chce by pomocníkom všetkým nám.

MILÝ JEŽIŠ, PRIATE DETÍ

CHLIEB KTORÝ SA PREMIE A

MY KRÁ AME S RADOS OU

R:

/: Ježiš, Ježiš, milujem a,
Ty si naša spása.
Ježiš, Ježiš, Tvoje die a,
obnoví sa zasa :/

R:

R:

/: Po me za ním všade, kde vedie nás,
On je verný Pán a Spasite náš :/

1.

My krá ame s rados ou, za Pánom Ježišom,
On vedie nás milos ou, pozemským životom.

Milý Ježiš, Priate detí,
sme tu v Tvojom chráme.
Pozri na nás, veríme Ti,
dáme Ti o máme.

1.

2.

On duše naše sýti, On dáva ve ný mier,
On miluje a v žití, po s ním a Jemu ver.

3.
V aka Ježiš za chlieb z neba,
to je Tvoje telo.
Hriechu sa nám chráni treba,
milova a vrelo.

2.

My svoje verné srdcia Ježišovi dáme,
v radosti a v súžení, len Jeho vzývame.

4.

My chceme krá
za ním, po ceste zbožnej,
Ježiša nasledova , vyprosi milosti.

1.

2.

/: Jak ten chlieb, o spojil zlaté klásky,
nech nás spojí sila Jeho lásky,
jak kalich, o objal kvapky vína,
tak aj Cirkev svätá nás objíma :/
Chlieb ktorý sa premie a v Pánovo telo,
z mnohých zrniek pšeni ných pochádza,
víno, o sa krvou Ježišovou stalo,
z mnohých kvapiek hroznových sa zlialo.
Dobrý Pastier, prive do svojho ov inca,
stratené ove ky, ktoré hynú,
zjedno Cirkev svoju, aby sme tvorili,
v Tvojej láske jedinú rodinu.

TOTO JE DE

JE MENO

DÁVAJ POZOR

1.

R:

/: Mám rád Ježiša,
ó, ako ho úbim.
Mám rád Ježiša,
ve za m a život dal :/

1.

Dávaj pozor /malé oko, kam h adíš/,
Pán z hora pozerá sa aká je tvoja viera,
dávaj pozor malé oko kam h adíš.

2.

… malé ucho, o uješ …

1.

Je meno, ktoré mám tak rád,
o o om stále spievam,
ono mi zvu í na perách,
aj ke sa modlievam.

3.

… malý jazyk, o vravíš …

4.

… malá ruka, o robíš …

5.

… malá noha, kam chodíš …

6.

… telo, srdce, jak žiješ …

Toto je de , toto je de ,
ktorý nám dal Pán, ktorý nám dal Pán.
Vese me sa, vese me sa
i radujme sa v om, i radujme sa v om.
Toto je de , ktorý nám dal Pán,
vese me sa i radujme sa v om.
Toto je de , toto je de ,
ktorý nám dal Pán.

2.

3.

To meno láskou znie stále
a rozpráva o láske,
o krvi, ktorá o istí
a hriechu pozbaví.
V tom mene nový život mám,
to meno pokoj dáva,
do slávy ve nej ponáh am sa,
môj Pán ma tam aká.

