Tancuj nevesta
/: Tancuj, nevesta, tancuj. :/
/: Tancuj, nevesta, tancuj svojmu Kráľovi. :/

SPEVNÍK
Turíčna vigília – 8. júna 2019
Prosím vstúp
Prosím, vstúp a všetko ostatné stratí lesk, vtedy žiari len
Tvoja tvár a my tiež.
Prosím, vstúp, keď vstúpiš, už nič viac nechýba, toto miesto
sa premení na tvoj chrám.
/: Ježiš, vstúp k nám, kde Ty si, nebo je. Prosím, vstúp k nám
a všetko ožije. :/
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
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.

/: 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.
Máš v duši pieseň
1. Máš v duši pieseň anjelských zvonov, máš v duši bolesť
tých najkrajších tónov. Máš v sebe silu, ľudia po nej túžia,
máš v sebe nádej, pre tých, čo sa súžia.
R: /: Mária, s Tebou, Mária, kráľovstvo lásky sa otvára. :/
2. Máš v sebe prísľub večnej blaženosti, máš v sebe
naplnenie spasiteľných zvesti. Máš v sebe lásku, pre tých, čo
ťa hľadajú, máš v sebe lásku, pre tých, čo ťa volajú. R:

Nech padá dážď
Nech padá dážď, padá dážď, otvor, môj Pán svoju rieku.
Vidieť Ťa túžim, zjav svoju slávu, poznať Ťa môžem viac.
Konaj svoje dielo
Konaj svoje dielo, zošli svojho Ducha, chcem byť stále
s Tebou tam, kde Tvoj vietor fúka.
Chcem vidieť Slovensko horieť ohňom Ducha, konaj svoje
dielo nech Tvoj vietor fúka.
Na orlích krídlach
/: Na orlích krídlach, Ty nesieš ma. :/ Ježiš 4x
Boh, ktorý planie

3. Žehnaj moje kroky, žehnaj moje ústa, žehnaj každej
piesni, v strunách mojich zostaň. Kytice veršov z
najkrajšieho kvetu patria Tebe Mária - Božiemu svetlu. R:

/:Ty si ten Boh, ktorý planie, zošli oheň na nás, Pane. :/

Ty chceš viac

Svätá radosť

Svätý Duch, príď, pôsob v nás, že nielen chcem, ale
aj konám to, po čom túžiš.

Nech je uvoľnená svätá radosť v nás, nech je uvoľnený Tvoj
Duch, môj Pán, príď a daj sa nám napiť.

Daruj mi nové srdce z mäsa chcem prejsť tvojou premenou,
vpíš mi zákon do môjho srdca a budem živou tabuľou.

Chcem vidieť Teba, Kráľ. Chcem vidieť Tvoju tvár,
počuť Tvoje srdce biť, na zemi ako v nebi.

Ty si ten Boh, ktorý horí, Ty si ten, čo rany hojí.
Počuť krídla holubice, bude ako na Turíce.

