SPEVNÍK
Modlitbové stretnutie – 23. február 2019
Pane, vždy, keď Tvoju svätosť zriem
Pane, vždy, keď Tvoju svätosť zriem, keď vidieť Tvoju
krásu smiem a keď okolo mňa veci šednú, Ty svietiš sám.
Keď ma dotyk tvojho srdca teší, a keď láskou moju vôľu
meníš, a keď okolo mňa veci šednú, Ty svietiš sám.
R: /: Život Ti dám, život Ti dám, veď preto ho mám, aby bol
Tvoj chrám :/
Chválim Ťa živý Chlieb
Chválim ťa živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, (z neba
k nám).
Bude žiť naveky ten, kto bude jesť Teba, (ó môj Pán).
/: Ty si Chlieb života, pravý pokrm a nápoj,
chcem byť jedno s Tebou a žiť z Teba Ježišu, Pán môj. :/
Je nádherné byť v nádvoriach
1. Je nádherné, byť v nádvoriach, tam kde Ty bývaš, veď po
Tebe, smäd v duši mám, môj Pán. Vždy srdce sa mi utíši,
keď pri Tebe som a v tieni Tvojich krídel spievam si:
R: S Tebou je lepší jeden deň, s Tebou je lepší krátky čas,
s Tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc.
2. /: Len jednu vec, si žiadam mať – zrieť Tvoju krásu, byť s
Tebou tam, kde Tvoja láska je. :/

Bridge:
Po Tebe Boh živý, volám zo všetkých síl, po vodách Ducha
Svätého. Viac krát som to skúsil, tak prosím znovu príď,
chcem blízko Teba stáť, chcem blízko Teba stáť.
Magnifikat
R: /: Velebí s radosťou duša moja Pána, velebí, velebí duša
moja Pána. Bo veľké veci mi urobil Pán a sväté, sväté je
Jeho meno. :/

Ty ma nesieš sám
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.

1. Pán zhliadol na poníženosť a pokoru služobnice, aj hľa,
odteraz ma budú blaženou volať všetky pokolenia.

R: 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.

2. Mocných zosadil z trónu a povýšil ponížených, hladných
nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.

Pred Tebou sa vzdám

Zaplav ma láskou

Pred Tebou sa vzdám, môj Boh, Tebe život dám, môj Kráľ,
nová pieseň znie k Tvojej sláve, Kráľ.

/: Daj mi napiť, uhas môj smäd. Upriam môj zrak len na
Teba. :/
Veď pre mňa máš nádherný plán.
Veď pre mňa máš nádherný plán.
Veď pre mňa máš nádherný plán.
Zaplav ma láskou, občerstvi ma, prichádzam s bázňou,
premieňaj ma. Nech smelo môžem predstúpiť až pred Tvoj
trón.
Tvoja láska nemá hraníc
/: Tvoja láska nemá hraníc. Tvoju lásku nič nezastaví. Jeden
dotyk na mojom srdci. Tebou som premožený. :/

Príď Kráľovstvo k nám, Tvoja sláva. Dnes povstáva armáda
Kráľa. Tvoja pieseň znie, Tvoja pieseň znie.
Haleluja, kráľov Kráľ si Ty
/: Haleluja, kráľov Kráľ si Ty. :/
Nech padá dážď
Nech padá dážď, padá dážď, otvor môj Pán svoju rieku.
Vidieť Ťa túžim, zjav svoju slávu, poznať Ťa môžem viac.

