Daj mi výhľad
Teba, Bože môj, hľadám a vyzerám, daj mi výhľad, odkiaľ
vidíš svet. Len Ty, Bože môj, si mojou záchranou, daj mi
múdrosť, Ty vieš, čo robiť mám (Ty vieš, kam kráčať mám).
/: Zo všetkých síl Teba len, naveky nech milujem. Si mojou
skalou, si môj Pán, od vekov navždy nech Teba milujem. :/
/: Aleluja, kraľuj nám, aleluja, kraľuj nám, ó aleluja, kraľuj
nám, si Kráľom naveky, aleluja! :/
Si nádherný
Si Nádherný, si Krásny Boh (2x)
Jedinečný Kráľ, Jedinečný Pán, Jedinečná Láska, horiaca
k nám.
Si Nádherný (3x) Boh
Na orlích krídlach
/: Na orlích krídlach, Ty nesieš ma. :/
Ježiš (4x)
Ty si najvyšší...
/: Ty si najvyšší, Ty si Pán, to, čo mám, Tebe ponúkam. :/
/: Obnov ma svojím Duchom Svätým, nech ako Ty stále
svietim. :/

SPEVNÍK
Modlitbové stretnutie – 25. máj 2019

Mária, Matka láskavá
1. Mária Matka láskavá, tvoja láska s nami zostáva.
Prídi spolu so Synom, prídi k nám, nech ľuďom srdcia otvára.
Ref.: Prídi k nám Bože z neba, veď čakáme na Teba,
v obeti lásky v Sviatosti, Bože náš, daj nám milosti.
2. Ježišu Kráľu, prídi k nám, veď Ty si náš Priateľ a Pán.
Bez Tvojej lásky na duši máme vrásky a rúca sa v nás Boží
chrám.
Dnes viem
Dnes viem, že chcem za Tebou ísť.
Dnes viem, že chcem počuť Tvoj hlas a žiť.
Dnes viem, že chcem Ti svoje ÁNO dať.
Dnes viem, že chcem za Tebou ísť.
R: Teraz ja a môj dom chceme slúžiť.
Teraz ja a môj dom chceme len pre Teba žiť, už dnes.
Nádherný radca náš, Otec nekonečný.
Pán zástupov, večný Kráľ za Tebou chceme kráčať.

Prijmi tieto naše dary Pane
1. Prijmi tieto naše dary, Pane, ukry sa vo víne a v chlebe
/: nech sa naša túžba skutkom stane, tieto dary nesieme z
lásky ku tebe. :/

5. Bude Synom Najvyššieho Kráľom sveta Mária
6. Pán mu dá trón vládnuť bude neustále Mária
7. V srdci uzrieš veci, ktoré Boh vykoná Mária.
8. Hľa tu stojím počúvať chcem ja som tvoja Mária.
Duchu Svätý, si tu vítaný...

2. Táto obeť je obeťou všetkých, ktorí chcú svoj život
obnoviť, /: podľa tvojich príkazov vždy chcú žiť, nikto Pane
nemôže Teba nahradiť. :/
Ako nasýtené dieťa (žalm 131)

Ja poznám a viem, Tvoja láska je liek, v nej slobodný som a
hanby už niet, v Tvojej blízkosti.

1. Pane, moje srdce sa nevystatuje. Moje oči nehľadia
povýšene. Neženiem sa za veľkými vecami, ani za divmi
nedosiahnuteľnými.
R:/:Ako
nasýtené
dieťa
v
matkinom
Ako nasýtené dieťa tak je moja duša vo mne.:/

Nič ma neláka viac ako bližšie stáť. Nič sa nevyrovná tomu,
čo si nám dal, v Tvojej blízkosti.

R: /: 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. :/

náručí.
Zaplav ma láskou

2. Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil.
Dúfaj Izrael v Pána odteraz až naveky.

/: Daj mi napiť, uhas môj smäd.
Upriam môj zrak len na Teba. :/

Mária z Nazareta

Veď pre mňa máš nádherný plán.
Veď pre mňa máš nádherný plán.
Veď pre mňa máš nádherný plán.

1. S láskou vstáva srdce dáva Boh ťa volá, Mária.
2. Plán mám pre svet Božou Matkou ak chceš budeš Mária
3. Duchom Svätým zatônená počneš Syna Mária.
4. Tvoje ÁNO premení svet mojou láskou Mária
Ref.: Mária, Mária (4x)

Zaplav ma láskou, občerstvi ma,
prichádzam s bázňou, premieňaj ma.
Nech smelo môžem predstúpiť až pred Tvoj trón.

