1. Plesajte všetci udia, už je narodený.
Ten ktorý skrz prorokov bol predpovedaný.
Anjeli ...
2. Rú ky má roztvorené, celý svet chce obja .
Nuž po me sa mu k jasliam všetci vyžalova .
Anjeli ...
3. Vás chudobných a biednych, to iste poteší,
vidiac že aj Pán sveta, v biednych jasliach
leží.
Anjeli ...
4. Aj vy bohá i sveta, prí te sa podíva ,
Ježiška chudobného berte si za príklad.
Anjeli ...

1. Je tu kútik v našej Zemi, kde sa každý vráti
chce, kde panuje jej milá tvár, na nej sú však
jazvy dve. Tvár má smutnú, ba presmutnú,
akoby a prosila, aby si sa v jej ochranu
oddával.
R. Madona,
ierna Madona, chcem Tvojim
die om by a dovo ierna Madona, v náru í
Tvoje sa skry .
2. Dnes, ke všade je nepokoj, kam sa lovek
ukry má, kdeže pôjde, ak nie k matke, ktorá
útechu mu dá. Ó, Mária, prosíme a, milos
svoju dietkam daj, vypo uj ich, ke spievajú
prosiac a.
R. Madona, ierna Madona ...

1. Verím, verím v jedného Boha,
Otca, o stvoril nebo i zem.

1. Premilá Matka, pani zeme, neba, uj svoje
dietky, o o prosia teba.

(Nekone ného plného lásky
jemu sa kla
, slúži chcem.)

R. Mária, Mária, uj naše volanie, za nášho
aza, v aky Ti vzdávame.

2. Verím, verím i v jeho syna, Ježiša,
ktorý umrel i vstal.

2. Chce slúži Bohu i cirkvi Kristovej, o stojí
pevne na skale Petrovej.

(Za hriechy sveta z nesmiernej
lásky, seba samého v pokrm dal.)
3. Verím, verím v Ducha Svätého,
ktorý nám denne dary dáva.
(Cirkev na zemi svätých i nebo
a život ve ný, Amen.)

3. Ke ho kríž tla í, horkos sveta páli, ukáž
Mária, že si Matka milá.
4. My svoje ruky ku Tebe dvíhame, za nášho
aza v aky Ti vzdávame.
5. Mária, Mária, nevinnosti krása, žehnaj nám,
žehnaj, žehnaj nášho k aza.

1. Ot e náš, vyslyš nás,
zachovaj nám národ náš,
zosta s nami, Pane dobrý,
Ot e vyslyš nás.
V úzkostiach len k tebe voláme,
ruky svoje k nebu dvíhame,
neopúš aj našu drahú vlas ,
vrúcne Teba žiadame.

3. Ježišu vodca náš,
cestou pravdy ve vždy nás,
bu nám Krá om, našim pánom,
v boji stoj pri nás.
Ako dietky verné by chceme,
Tvojou cestou krá
budeme,
vieru otcov si nezaprieme,
za Teba i zomrieme.

2. Mária, Mati ka, národ náš
vždy mocne chrá ,
zosta Matkou našou sladkou,
pomáhaj vždy nám.
Spomni jak a ud náš v láske mal,
vzýval a a vrúcne miloval,
pre tú lásku neopúš aj nás,
syna svojho pros za nás.

4. Ochra uj vlas našu,
ó predrahý Ježišu,
ude nám pokoj vždy svätý,
spas našu dušu.
Vernos len Tebe s ubujeme,
Tvoje srdce vždy milujeme,
do smrti Tebe slúži chceme
a spasení budeme.

