Si nádherný
Si nádherný, si krásny Boh.
Jedinečný Kráľ, jedinečný Pán, jedinečná láska horiaca
k nám.
Si nádherný, si nádherný, si nádherný Boh.
Dvíham
/: Dvíham k Tebe, Pane môj s láskou celý život svoj, taký,
aký je, aký je. :/
Odovzdám viac ako viem odovzdať, nič si nenechám.
Odovzdám celé to kým som a čo viem, všetko Tebe dám, do
Tvojich rúk, Tvojich rúk.
Naplň mi srdce
/:Naplň mi srdce chválou a budem spievať. Naplň mi ústa
chválou a budem vyznávať.:/
/:Aké je dobré oslavovať Teba, Pane.:/
Na orlích krídlach
/: Na orlích krídlach, Ty nesieš ma. :/ Ježiš 4x
Konaj svoje dielo
Konaj svoje dielo, zošli svojho Ducha, chcem byť stále
s Tebou tam, kde Tvoj vietor fúka.

SPEVNÍK
Modlitbové stretnutie – 24. novembra 2018

Dnes pieseň hrám
Dnes pieseň hrám a nie som sám, Tebe Ježiš môj Majster.
A stále viac Ťa túžim mať, Ty si najhlbšou túžbou.
Nech tečie rieka Tvojho života v nás, chcel by som prežiť
dnes Tvoj vodopád.
Daj sa mi napiť z Tvojho prameňa krás, znova chcem v
úžase stáť.
Nechcem bez Teba žiť! Áááááááááááááááááááá .....
nechcem bez Teba žiť.
Otče prijmi chlieb
/: Otče prijmi chlieb a víno tiež, my ich skladáme pre Tvoj
oltár dnes aj dnes. :/
Tvoja láska nech zotrie každý hriech, Tvoja krv Pane, nech
nás očistí.
Ty nám dávaš dnes iným Teba niesť, Tvoja moc Pane, nech
nás zjednotí.
Otče prijmi chlieb a víno tiež, my ich skladáme pred Tvoj
oltár dnes aj dnes.

Prichádza Kráľ slávy
1.
Prichádza Kráľ slávy, s kráľovstvom na nebesiach,
celá zem volá len.
On svojou vzácnou láskou, očistil nás z našich vín, celá zem
spieva len.
R: Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi, Hosana, hosana,
hosana Bohu v nebi.
2.
Povstáva Boží národ, s odvahou a túžbou stáť, pevne
stáť, s vierou rásť.
Prichádza nová nádej, prebudenie mŕtvych dní, celá zem
spieva len.
Vezmi moje srdce dnes, chcem svoj život Tebe dať a
nechať sa viesť
milovať tak, ako Ty nás ľúbiš. Zlom mi srdce pre svoj plán,
všetko, to čo
mám, iba Tebe dám, veď ma cestou nádeje do večnosti
Šťastie
1. Je dnes taký zvláštne krásny deň, ktorý zmení všetko na
dobré a naše úmysly trochu rozjasní. Skúsme sa zamyslieť
o šťastí!
Šťastie, to je úsmev na tvári. Šťastie je byť tu, pri oltári.
Tak blízko pri Mamke, ktorá poteší. S Máriou je život
najlepší!
R.: Stále medzi nami, žije Mária. Stále medzi nami,
Mamka Mária.

2. Všetko je z lásky a pre lásku. Všetko to nám dáva otázku,
že prečo je človek taký strašne zlý. Skúsme sa zamyslieť, čo
robí:
Hľadá šťastie, ktoré nenájde, preto, lebo šťastie nerastie.
On musí pochopiť, že s Máriou byť, to je tváre druhých
rozjasniť. R:
3. Skúsme sa častejšie pomodliť. Skúsme nežné teplo
pocítiť,
ktoré zavanie v našich srdiečkach a z duší nám odoženie
strach.
Zoberme si ľudia vedomie. Pozrime, čo robí svedomie.
Už nikdy nechceme zlosť a nenávisť. Pokúsme sa len
s Máriou žiť. R:
Duchu Svätý, si tu vítaný
Nič ma neláka viac ako bližšie stáť. Nič sa nevyrovná tomu,
čo si nám dal,
v Tvojej blízkosti. Ja poznám a viem, Tvoja láska je liek,
v nej slobodný som a hanby už niet, v Tvojej blízkosti.
/: Duchu Svätý si tu vítaný, príď vtiahni nás, tam kde tróniš
Ty.
Tvoja sláva prichádza dnes s túžbou k nám, zaplav láskou k
Tebe naše srdcia, Kráľ. :/
Dokonale svätý
/: Dokonale Svätý, Víťaz bojov všetkých dní. Si tak úžasný,
Baránok víťazný :/
/: Chválim všemocného Pána, On mi silu dáva, nádherný.:/

