Ty si Boh, ktorý vládne
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/: Ty si Boh, ktorý vládne na nebi, Ty si Boh, ktorý vládne
na zemi. :/
/: Kto Ťa oslávi, kto Ťa vyvýši, kto Ti chválu vzdá ak nie
my? :/
/: Ja Ťa oslávim, ja Ťa vyvýšim, ja Ti chválu vzdám, Ježiš
môj. :/

Ty chceš viac

Aké je dobré...

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

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

/:Aké je dobré oslavovať Teba, Pane.:/

Vstal, vstal
Si cestou...
Si Cestou, po ktorej chcem ísť, si Pravdou, v ktorú verím,
Životom si úžasným, za Tebou túžim ísť.
V mojom srdci znie...

1. Skončila sa dlhá tmavá noc, pozri slnko vychádza,
smrť už nad Ním nemá žiadnu moc, Víťaz nad ňou
prichádza.
R: /: Vstal, vstal, vstal, vstal zmŕtvych vstal, z mŕtvych vstal
náš Pán. :/

V mojom srdci znie Tvoje meno len Ježiš, Ježiš....

2. Radujme sa bratia, sestry, spievajme, mocný je náš Pán.
A za naše vykúpenie ďakujme, veľký je náš Pán.

Svätá radosť

3. Vyzlečme sa zo starého človeka, všetku špinu treba zmyť.
Starý život musíme zanechať, do nového sa narodiť.

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

Pane dary ti nesieme

Magnificat

/: Pane, dary ti nesieme, chlieb a víno Ti nesieme :/
/: Nech táto oslava naplní ulice, chceme tancovať
s lásky ku Tebe. :/

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.

/: A všetko, čo mám, dám na oltár, svoj život nesiem
pred tvoju tvár. :/
K Tebe môj Boh
Len Tvoja láska z prachu nás dvíha, do Tvojej slávy, z
temnoty dní.
Bremená lámeš a v trápení síl dáš, uzdravuj nás.
Ref.: /: K Tebe Môj Boh dvíham svoj hlas,
Tebe Môj Boh vzdávam chválu,
K Tebe Môj Boh dvíham svoj hlas,
spievam Aleluja :/
Putá si zlámal, oči otváraš, armáda Kráľa dnes začína rásť.
Smrť viac nemá moc, víťazstvo nám dal, náš živý Pán.
Ref.:
Aleluja, aleluja, aleluja...
spievam aleluja, aleluja, aleluja, aleluja...
Chválou znie: Svätý, Svätý, Svätý...
Tvoje meno znie: Ježiš, Ježiš, Ježiš...

Duchu lásky, príď...
Duchu lásky, príď, Duchu Pána,
s veľkou mocou Tvoja sláva, nech vstúpi k nám.
Emanuel (Godzone)
/: Prichádzam Ťa chváliť, vyznať, kráčam k Tebe za mnou
ostal svet.
Padám na tvár v bázni volám, jediný si iného tu niet. :/
Dnes chcem Ťa len chváliť, a nad všetko vyvýšiť,
Ty hoden si slávy, Ty sám.
/: Svätý, Svätý si náš Pán, Pred tvojim trónom volám. :/
/: Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel,
Emanuel, Emanuel, si Boh s nami :/

