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1. Adoramus te, Domine (Klaníme se ti, Pane.)
2. Ať nám Hospodin žehná
® Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. ╢
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách.
Budeš jísti z výtěžku svých rukou, bude ti blaze a dobře. / Tvá manželka bude jako
plodná réva uvnitř tvého domu. / Tvoji synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu. ®
Hle, tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina. Požehnej tě Hospodin ze
Sijónu, abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny svého života. ®
Abys viděl syny svých synů, pokoj v Izraeli. ®
3. Ať srdce mé tebe vídá
Ať srdce mé tebe vídá, ať srdce mé tebe zná, vidět tě toužím, vidět tě toužím. ╢
Chci vidět Krále na trůnu, zářícího ve světle slávy. Vylej svou lásku a moc, když
zpívám: Svatý, svatý, svatý. ╢ (3x)
Svatý, svatý, svatý, svatý, svatý, svatý, svatý, svatý, svatý, vidět tě toužím.
4. Ať tvá živá voda
Ať tvá živá voda duši mou obmývá, ať Duch Svatý přijde, ať se mnou přebývá, ať vezme
každé trápení jež svírá mysl mou, vím, že s každou starostí smím jít za tebou.

® Ježíši, ó Duchu Svatý, můj Otče nebeský. ╢
Prosím Duchu Svatý přijď víc, prosím, přijď, drž mě ve své blízkosti, ať znát víc tě smím.
Pochybnosti, strach a pýchu můžeš mi vzít, veď mě ve své lásce, toužím tvou cestou jít.
Dej svůj život Pánu, ať ho sám naplní, dovol, ať tě Ježíš uchopí do dlaní. Svobodný
a šťastný jenom s ním můžeš být, potom smíš na věky vládnout s ním v Království.

5. Ave crux, spes unica (Buď pozdraven kříži, jediná naděje.)
Ave crux, spes unica. / Ave crux, spes unica. / Ave crux.
6. Bless the Lord (Pánu vzdej chválu.)
Bless the Lord, my soul, and bless His holy Name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
7. Blízko je Pán
Blízko je Pán a jeho den. Blízko je Pán, v něm síla má.
8. Buď chválen
Buď chválen, Pane můj, buď chválen, Pane můj.
9. Bůh buď v hlavě mé
Bůh buď v hlavě mé a v mém myšlení. Bůh buď v srdci mém a v mém vnímání.
Bůh buď v rukách mých a v mém činění. Bůh buď v nohách mých a v tom, kam
spěchají.
Bůh buď v uších mých a v mém slyšení. Bůh buď v očích mých a v mém dívání. Bůh
buď v ústech mých a v mém mluvení. ╟ Bůh střež odchod můj a konec na zemi. ╢
10. Bůh je síla má
Bůh je síla má i vojska mého. / On působí volnou cestu mou, / neboť dal mi štít
spasení svého a / dobrotivost jeho zvelebila mne.

╟ Neboť kdo je Bohem kromě Hospodina a kdo je skálou kromě Boha našeho? ╢
11. Confitemini Domino (Vyznávejte Hospodina, protože je dobrý.)
Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluja.
12. Dáváš mi lásku vzácnou
Dáváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátelství, vždyť mám teď touhu jasnou jít na tvé
nádvoří, ╟ chválit tvé svaté jméno, přebývat v tvých hlubinách v srdci mít lásku tvou,
jenom s ní žít. ╢
13. Díky za tvůj kříž
Díky za tvůj kříž, jenž nás vykoupil, / když ses nám vydal cele do rukou,
ó Pane náš, ó Pane náš. / Naše skutky zlé ty´s nám odpustil,
přikryl krví svou, na vše zapomněl, děkuji, děkuji.
® Pane, mám tě rád, vážně mám tě rád, / stále poznávám, že ty miluješ nás. Hlubokou radostí těšíš srdce mé, / ale největší je to, že mohu znát, tvou radost z nás.
Pro mé nemoci trpěl´s Pane náš, / abys vzal náš strach, lásku vyléváš,
ó Pane náš, ó Pane náš. / Skončil úkol tvůj, tvé je vítězství,
teď nám dáváš růst, z vody živé pít, děkuji, děkuji.
14. Do stínu křídel
Do stínu křídel tvých se ukrývám, do lásky tvé, do slitování, do stínu křídel tvých se
ukrývám. Ó Bože náš, Bože náš, chráníš nás ty sám. Ty sám.
15. Do tvých starostí
Do tvých starostí, smutků, úzkostí přišel ten, jenž rád tě má a z nich tě vyprostí.
Pánů Pán, Králů Král byl nám bez rozdílu všechněm darován.
16. Dobrořeč duše má Hospodinu
Dobrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu. ╢
A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní, / on ti všechny tvé nepravosti promíjí,
ze všech nemocí, / uzdravuje tělo tvé, / tebe korunuje svou milostí a slitováním.╢
17. Duch a nevěsta
Ducha nevěsta dí: tak jen pojď, slyšíš-li jej, řekni též pojď.
A kdo žízeň má, ten ať přijde též, vodu života zadarmo můžeš pít.
Aleluja, tak Pána chval. ╢ Aleluja, tak Pána svého chval.
18. Duchu Svatý, přijď
Duchu Svatý, přijď, Duchu Svatý, přijď, Duchu Svatý, přijď, přijď sem k nám. ╢
Oslav Otce v nebesích, ukaž, kdo je tady Pán, přijď a vyuč nás cestě své.
╟ Duchu Svatý, přijď, přijď a uzdravuj / Duchu Svatý, přijď, přijď a potěšuj
Duchu Svatý, přijď, ó přijď sem k nám. ╢
Přijď a dotýkej se nás, my tě voláme: Přijď víc. / Ať je zjevná mezi námi sláva tvá.
╟ Duchu Svatý víc, Duchu Svatý víc / Duchu Svatý víc, Duchu Svatý víc,
Duchu Svatý víc, ó přijď víc k nám. ╢
19. Duchu Svatý, přijď, sestup...
Duchu Svatý, přijď, sestup mezi nás, my tě voláme, probuď nás. ╢

Vše, co mám, s radostí odevzdám, vše, co jsem, budiž tvé, jsi můj Pán. ╢
20. Effatha
Otvírej našemu Pánu, otvírej, přichází k nám, otvírej bratřím a sestrám dokořán.
Otvírej Svatému Duchu, otvírej, přichází k nám,
otvírej Božímu slovu dokořán. Effatha! Effatha!
21. Eucharistia
Toto je moje Tělo, Eucharistia. Toto je kalich mé krve, Eucharistia.
A to tělo jsi ty, to tělo jsem já a to tělo jsme my. Eucharistia.
22. Haleluja, všichni zpívají
Haleluja, všichni zpívají, haleluja, ať tady zní,
vzdejme chválu Bohu našemu, ať jeho sláva tento dům naplní.
23. Hledám tvoji tvář
Hledám tvoji tvář, Pane můj, hledám tvoji tvář každý den.
Po tobě touží duše má, očekávám slovo tvé. ╢
Chci jít za tebou, Ježíši cestou tvou, chci jít za tebou, Ježíši, za tebou. ╢
Za tebou, Pane můj, chci jít každý den, za tebou, Pane můj chci jít! ╢
24. Hoden je Beránek
Hoden je Beránek nejvyšší chvály. On nás vykoupil svou krví. ╢
® Jenom ty jsi navěky Král. Jenom tobě patří sláva, Pane náš. ╢
Budeme jásat nad tvým vítězstvím, prapory pozdvihnem ve jménu svého Boha. ╢
25. Hosana
Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi. ╢
® Jméno slavíme tvé (aleluja), chválí tě srdce mé (aleluja), vyvýšen buď ó Bože náš,
hosana Bohu na nebi.
Sláva, sláva, sláva všech králů Králi. ®

Chvála, chvála, chvála tobě, Pane náš. ®

26. Hospodin je můj Pastýř
Hospodin je můj Pastýř, nic nepostrádám. ╢
Má duše Pána velebí, má duše Pána velebí, můj Bůh je spása má.
27. Hospodin kraluje
Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. / Oděl se Hospodin, mocí se opásal.
Pevně je založen svět, nic jím neotřese. / Tvůj trůn pevně stojí odedávna.
Ty jsi od věčnosti.
╟ Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky, svůj hlas.
Zvedám i já, Hospodine, zvedám i já svůj hlas. ╢ (řeky, stromy, lidé, bratři, sestry...)
28. Hospodin jen Hospodin
Hospodin, jen Hospodin je záštita má a píseň má, Hospodin, jen Hospodin je spása má.╢

Haleluja, jásej, plesej Sione, haleluja, velký Král je vprostřed nás. Haleluja, jeho
skutky ohlašme, haleluja, svého Pána chvalme dál. ╢
29. Hospodine, kdo je podobný tobě
Hospodine, kdo je podobný tobě? ╢

Není nikdo podobný tobě mezi bohy, ó Pane, není takových skutků, jako jsou tvoje. ╢
30. Christe Salvator (Kriste Spasiteli, Synu Otce, daruj nám pokoj.)
Christe Salvator, Filius Patris, dona nobis pacem.
31. Chválím a vzývám jméno tvé
Chválím a vzývám jméno tvé, jméno Ježíš, požehnané. ╢ (4x)
Tvé slovo věčné jest, tvá sláva navždy též, tvá moc je zjevná ve jménu Ježíš. ╢
32. Chválím tebe, Pane můj
Chválím tebe, Pane můj, chválím tě, můj Ježíši, ╢
protože ty, ty jediný, ty jsi hoden uctívání. ╢
33. Chvalte Hospodina z nebes
Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! / Chvalte ho všichni jeho
andělé, / chvalte ho všechny jeho zástupy.
╟ Neboť vyvýšené je jeho jméno, jeho velebnost je nad nebem a zemí. ╢
34. Chvalte služebníci
® Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, jeho jméno, aleluja. ╢
Tam, kde zní pláč v srdcích zraněných, Bůh posílá slovo své. ®
Pán volá nás k sobě na Sión, kde přebývá ve slávě své. ®
Tam děti tvé tančí radostí, o jménu tvém, zpívají. ®
Kéž Boží lid slavně zvítězí, vlož ruku svou na Sión. ®
Bůh otvírá stále náruč svou, On přichází k těm, kdo hledají. ®
Bůh pro svůj lid žehná celou zem, pokoj ať má Jeruzalém. ®
35. Chválu vzdejte Hospodinu
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. / Jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Bohu bohů. / Jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Pánu pánů. / Jeho milosrdenství je věčné.
Jedině On koná veliké divy. / Jeho milosrdenství je věčné.
® Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi
Tvé milosrdenství klene. ╢
(pokračuje se celým žalmem 136)
36. Chválu vzdejte, vyzpívejte
Chválu vzdejte, vyzpívejte Hospodinu Králi. Jeho jméno vyvyšujte, že se k nám všem
sklání. ╟ Hospodinu, Králi svému, každý chválu pěj! ╢
37. Jako dým kadidla
Jako dým kadidla stoupá, / naplňuje Boží chrám,
jako závan libých vůní / rozlévá se do všech stran.
® Tak ať vstoupí do mých kostí. / Tak ať plní duši mou tvoje nekonečná láska, /
buď mi Pane oporou. ╟ Haleluja ╢
Duše pokorná si přizná: / ten, kdo mnohé nepřijal,
ten, kdo poklad v nebi nemá, / marně by se rozdával. ®
38. Jak dobré je
Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. ╢

Přijď přijď, Duchu Svatý vzýváme tě, přijď k nám. ╢
39. Jen teď, jen tady
Jen teď, jen tady, Pane se mnou jsi, jen teď, jen tady se mne dotýkáš.
Jen teď, jen tady, Pane se mnou jsi, jen teď, jen tady, Pane můj
hlubiny své otevíráš, hlubiny své otevíráš.
40. Jen ty, Pane můj
® Jen ty, Pane můj, jen tys můj štít, má sláva, ty mou hlavu pozvedáš. ╢
Mnoho je těch kteří kolem volají: V Bohu žádnou pomoc nenajdeš. ®
Volal jsem k Pánu svému v úzkosti a on prosbu moji vyslyšel. ®
Ty mi dáváš spánek, novou sílu, v novém dni mne znovu podpíráš. ®
Nebudu se bát ani tisíců těch kdo mne pronásledují. ®
41. Jenom ty a já
Jenom ty a já a ticho které uvnitř šumí, / jako hudba vzdálená, jako řeka v hlubinách.
Jenom ty a já, a kolem nás to ticho krouží / jako mysl zmatená, jako nad horami pták.
Jenom ty a já, ticho se tiše otevírá / a vychází a vchází, když se nikdo nedívá.
Jenom ty a já, a vůbec nic už nepřekáží, / vůbec nic už nezbývá, jenom ty a jenom já.
42. Ježíš je má skála
Ježíš je má skála. / Ježíš je má skála. / On je moje spasení. / On je moje spasení.
V něho doufám. / V něho doufám. / On je štítem mým. / On je štítem mým. ╢
Aleluja, On je štítem mým. ╢
43. Ježíš, Ježíš je Pán
Ježíš, Ježíš je Pán, jediná, jediná cesta k životu, k pravdě, k vítězství, jediná naděje.
Kéž na mně sestoupí tvé milosrdenství, kéž na mně sestoupí i tvá spása,
nikdy nezbavuj má ústa pravdy, dál teď poběžím jen cestou tvou.
44. Ježíši Králi, nebe a země
Ježíši, Králi nebe a země, tobě se koří andělů chór.
® Ježíši, Králi nebe a země, a tak tě chválí každičký tvor.
Velebnost tvoji v hymnech a písních opěvá svatých a světic sbor.
Nám zahaluješ tvář ve svátosti, víra však zří ji oslavenou,
A svému Králi ve svatostánku vzdáváme úctu na kolenou.
Ježíši, Králi nebe a země, tvá láska jako nebeská zář.
Ze srdce tvého oslaveného rozjasňuje všech blažených tvář.
Nám zahaluješ je ve svátosti, láska však tuší nebeský zdroj.
Ježíši, Králi pokojných duší, se srdcem svým nás navěky spoj.
45. Ježíši ukřižovaný
Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů, lituji. Ježíši ukřižovaný, Kyrie eleison.
46. Ježíši, můj Pane
Ježíši, můj Pane, ty jsi králů Král, tys za mě život svůj dal. ╢
Velebíme tvoje svaté jméno, ty jsi Bůh náš a Pán. ╢

47. Ježíši, ty jsi můj Pán
Ježíši, ty jsi můj Pán, / Ježíši ty jsi můj Král. / Dávám ti celé srdce své. / Dávám ti
celý život svůj. / Vládni mi, Ježíši, vládni mi, / stvoř mi nové srdce ty jsi Pán. / Ježíši
vládni mi, Ježíši vládni mi, / můj život patří teď už jen tobě.
48. Jméno má
Jméno má i v dobách zapomění. Zůstává, i když se všechno mění. Ve svý slávě,
čeká že zavoláš ho aspoň jednou.
® Je, je, Bůh je v nás. Je, je, jeden z nás. Je, je, je, je, je. Kdysi Bůh byl jeden z nás.
Zastavil a změnil čas. Přichází k nám zas a zas. Znovu čeká u dveří.
Potkáváš jeho tvář na ulicích, hledáváš ve hvězdách létavicích. Stopy znamení, co
zlý sny plaší a nosí naději, že ráno je bližší. ®
Hledá, kdo mu uvěří. Proč slyší jenom někteří. Rány co stloukají mu kříž. Tu lásku
nikdy nezměříš... ® ® ☺
49. Jsme tvůj lid
Jsme tvůj lid, jsme tvá nevěsta, tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat. ╢
Ať láska tvá, vždy mezi námi přebývá a pokoj svůj znovu vylej mezi nás. ╢
50. Každý den Pán mi sílu dává
Každý den Pán mi sílu dává, písní mou je můj Pán, / On se stal mým spasením, když
kráčím s ním, nemusím se bát, / když kráčím s ním, nemusím se bát.
51. Kde se křesťané
Kde se křesťané spolu scházejí ve jménu tvém, v lásce, jednotní, právě tam jsi
zaslíbil, že budeš přítomný. Dnes víme, náš Bůh je na tomto místě přítomný!
╟ Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní, svému Bohu zpívejme
a hrajme píseň spasených. ╢
52. Když Bůh je s námi
Když Bůh je s námi / Když Bůh je s námi / kdo je proti nám? / kdo je proti nám? ╢
╟ Sňal pouta hříchu, / Sňal pouta hříchu, smrti zlomil zbraň, / smrti zlomil zbraň.
Otevřel bránu, / otevřel bránu / 1pozval nás dál. / pozval nás dál. ╢ (2 dokořán.)
╟ S námi je Bůh, Immanuel, s námi je Bůh, Immanuel. ╢
53. Klaníme se před tvou tváří
Klaníme se před tvou tváří, ó Králi náš, spojil jsi nás v uctívání, ó Králi náš. Teď zní z
našich úst jen chvály, jsme jedno a ty jdeš s námi. Spojil jsi nás v uctívání, ó Králi náš.

54. Kříž
Trním, blátem jsi šel, s křížem těžkým jak kov. / Co přijde sám jsi věděl, smrt přijal jsi
beze slov. / Ve tváři pot v dlaních krev, pod bičem tě pacholek hnal, / ty usmál ses na
každý hněv, / ty dokázals všem kdo je král.
® Zavřu oči svý, vidím kříž a na něm tělo tvý, on mi odpoví, proč máme tu žít.
Nepřátel máš na tisíc, že řekls´ jak odvrátit chlad, / řekls´ kdo chudý je má mnohem
víc, / že má mít člověk člověka rád / a na všechny kolem se směj / a nechtěj sám pro
sebe žít. / A co máš rád někomu dej / a radost sám budeš pak mít. ®

55. Kyrie eleison
Kyrie, Kyrie eleison. ╢
56. Laudate Dominum (Chvalte Pána všechny národy, aleluja!)
Laudate Dominum, laudate Dominum,omnes gentes aleluja!
57. Laudate omnes gentes (Chvalte všechny národy, chvalte Pána.)
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
58. Má sílo
Má sílo, k tobě vzhlížím, má sílo tobě zpívám, neboť ty Bože, jsi útočiště mé.
Pane můj, lásko má, ty, Bože, jsi útočiště mé.
59. Má víra, to je Ježíš
Má víra, to je Ježíš, má naděje můj Pán, má láska i má radost, já na něj čekám dál
a on se vrátí, vrátí, já vím, on se vrátí.
60. Maranatha
® Maranatha, maranatha! ╢
Přijď za svou nevěstou, hoří radostí, naslouchá. Čeká v šatech svatebních, návrat
tvůj vyhlíží. ®
Přijď do své zahrady, ona pro tebe rozkvétá. Ochutnej její ovoce, právě na stromech
dozrává. ®
61. Mé dlaně zvednuté
Mé dlaně zvednuté přijmi teď Bože můj, / tak jako večerní obětní dar.
Modlitba má ať k tobě stoupá, / tak jako vůně kadidlová.
62. Misericordias Domini (O milosrdenství Pána budu navždy zpívat.)
Misericordias Domini, in aeternum cantabo.
63. Mou cestu v rukou máš
Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou, neselže láska tvá, jdu s důvěrou. Ať se třeba
hory zřítí do moře, jdu s důvěrou, ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí.
Když cestu nevidím, jdu s důvěrou, vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou, i když
musím projít temným údolím, jdu s důvěrou, vím, že zase postavíš mě pevně na své
skále. Každý den novou milost z tvých dlaní smím si brát. Jako strom ve tvém
chrámu v pevných zdech tvé věrné lásky úkryt mám.
64. Můj Bůh dává mi lásku
Můj Bůh dává mi lásku, dává mi naději, že mohu zas žít. ╢ (4x)
65. Můj Bůh je můj štít
Můj Bůh je můj štít, je mou písní, já vím on mi odpoví a mocí svého jména vysvobodí.
® Chci žít ve stínu křídel tvých, spěchám do stínu křídel tvých, smím žít ve stínu
křídel tvých.
Teď smím, jít v pokoji dál, vím že jsi mi blízko, aleluja. ╢ ®

66. Můj Králi
Můj Králi, má spáso, nikdo není jako ty, za činy tvé, z lásky mocné, životem chci
chválu vzdát.
Můj Králi, má spáso, bezpečný přístav jsi můj, ať vším co jsem,
a vším co mám, nepřestanu chválit tě.
Tobě ať jásání z úst našich zní, sláva i moc tobě jen náleží. Vrcholky hor se sklání
před tebou, moře chválí sílu tvou.
Před jménem tvým s radostí tobě zpívám, jsi moje láska tebe uctívám, navždy mi
zůstane úkrytem náruč tvá.
67. My jsme zde ve jménu Krále králů
My jsme zde ve jménu Krále králů, my jsme zde ve jménu Ježíše,
my jsme zde ve jménu Syna Božího, my jsme zde ve jménu tvém.
Ať každá bytost na nebi, ať každá bytost na zemi,
ať každá bytost pod zemí, to ví, že jsme tví.
68. Na oltář
Na oltář, na oltář, chléb a víno patří na oltář. Na oltář, na oltář, trápení a radost přece
patří na oltář, na oltář, patří na oltář.
69. Naplň Pane
Naplň, Pane, naplň mne, naplň, Pane, mocí svou dnes srdce mé. Jsem jen tvůj, jen
tvůj, chci dělat, co chceš sám, tak mě naplň, Pane, žádám, tak mě naplň, Pane,
žádám.
70. Náš Pán, on je králů Král
Sešli jsme se dnes na tomto místě - my kteří věříme v něj, ve jménu trojjediného
Boha - milost a pokoj si přej. Tak pozvedni teď k nebi svoje dlaně - a děkuj za vše co
On ti dal, vždyť na světě nikoho jiného není - kdo by tak o tebe stál.
® Náš Bůh, plný lásky vládne nám, a je stále s námi dál nad vesmírem bdí. Náš Bůh
úžasný je Pán.
(Náš Pán, on je králů Král, jeho trůn, bude navěky stát.
On má všechnu vládu a moc. Náš Pán, on je králů Král.)
Ten který byl a ten který bude - ten který navěky je, obětí nás on je přítomný všude jen a jen přítomný zde. Tak pozvedni teď k nebi svoje dlaně - a děkuj za vše co On ti
dal, na světě nikoho jiného není - kdo by tak o tebe stál.
On rukou svou všechny nás chrání - Duchem nás naplňuje, hřích, který naše životy
ničí - na kříži vykupuje. Tak pozvedni teď k nebi svoje dlaně - a děkuj za vše co On ti
dal, na světě nikoho jiného není - kdo by tak o tebe stál.
Our God is an awesome God, He reigns from Heaven above with wisdom power and
love. Our God is an awesome God!
71. Neseme, Pane, chléb a víno
Neseme, Pane, chléb a víno, neseme celý život náš.
Neseme, Pane, chléb a víno, a hledáme tvou Tvář, tvou Tvář, tvou svatou Tvář.

72. Nyní pokloňme se před Králem
Nyní pokloňme se před Králem, klekněme před naším Stvořitelem. ╢
Vždyť On je náš Bůh a my jsme ovce pastvin Jeho,
stádem, jež On sám vodí, rukou svou Bůh nás vodí.
73. O Christe, Domine Jesu
O Christe, Domine Jesu. O Christe, Domine Iesu.
74. Ó Pane, otevři mé rty
Ó Pane, otevři mé rty, ó Pane, otevři mé rty, ó Pane, otevři mé rty, ať má ústa
zvěstují tvou chválu. ╢
Jsi velký a mocný Bůh, jen tobě patří naše chvála. Jsi velký a mocný Bůh, jen tobě
patří chvála. ╢ Ó Pane, otevři mé rty.
75. Otče chválím
Otče chválím jméno tvé posvěcené, tvé jméno chválím, ať je navěky vyvýšené.╢
Haleluja, jen tobě zní dík chvály mé. Haleluja, jen tobě zní dík chvály mé. ╢
76. Otče můj drahý
Otče můj drahý, svaté je jméno tvé, kéž je zjevná tvoje sláva na zemi. ╢
® Můj nejvyšší. ╟ Buď vůle tvá na nebi, buď vůle tvá na zemi. Buď vůle tvá v životě
mém, Ježíši, ╢ můj nejvyšší.
Ježíš, ó Ježíš, v jeho jménu je moc, kéž je zjevná jeho sláva na zemi. ®
77. Otče náš nebeský
® Otče náš, nebeský posvěť se jméno tvé, přijď tvoje, království, buď vůle tvá.
Tam, kde tvůj lid se probouzí, tam, kde roste tvůj chrám,
v srdcích všech dětí tvých ať vítězí vůle tvá, ať vítězí vůle tvá. ®
Někdy mě zkoušky tak svírají, padám a prohrávám, řekni, jak vůle tvá zní?
Bojuj až do vítězství. Bojuj až do vítězství. ®
Pane, můj bratr mě nemá rád, za zády mě pomlouvá,
toužím teď vůli tvou znát. Odpusť mu tak, jako já. Odpusť mu tak, jako já. ®
Tam, kde Duch Svatý přichází, dary své rozdává,
jaká je teď vůle tvá? Co dal jsem ti předávej dál. Co dal jsem ti předávej dál. ®
78. Otevřete brány hradeb kamenných
Otevřete brány hradeb kamenných, otevřete brány hradeb srdcí svých,
otevřete, aby mohl dál. Nechte všeho, nechte obav starostí, připravujte cestu jeho
království, připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král.
® To kvůli Králi, Králi, připrav každý cestu, cestu svou,
to kvůli Králi, Králi, naprav každý cestu, cestu křivou, cestu zlou.
Pozdvihněte svoje srdce znavená, posilněte klesající kolena,
otevřete, aby mohl dál. Není doba k spánku, je čas nabrat sil, pominula noc a den se
přiblížil, připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král. ®

79. Otevřme Písmo
Otevřme Písmo a poslouchejme, promluví Bůh, Mistr a Pán.
Otevřme Písmo a poslouchejme, amen.
80. Otevřte víc brány své
Otevřte víc brány své, zvedněte výš svá nadpraží. Otevřte víc brány své, zvedněte
výš svá nadpraží.
® Ať jen může vstoupit slávy Král. ╢
On z mrtvých vstal, vzhůru šel, skrz každou hráz všech mocností.
Připravte trůn, ten nejvyšší, zvedněte výš svá nadpraží.
Polnice tón a jásot zní, nebesa chválou zpívají.
S anděly Pánu pojďme vstříc, otevřme brány srdcí svých.
81. Pane milostivý
Pane milostivý ty jsi hoden chvály. Pane milostivý tobě patří dík.
82. Pod tvým křížem
Pod tvým křížem, Pane můj, sílu nalézám. ╢
Pod tvým křížem, Pane můj, sílu nalézám. Amen.
83. Pojď ke mně blíž
Pojď ke mně blíž a poslouchej, nesu ti radostné poselství. ╢
Bůh si vzpomněl na své slovo, splnil dávná proroctví. ╢
Ten, který byl, ten který je, ten který bude až na věky.
Poslal světu Mesiáše, jak zněl příslib odvěký.
On přišel sem, na naši zem, kázat o lásce a pokání,
svou krev prolil za nás všechny, zve nás k následování.
Já za ním jdu, pojď také ty, půjdou nás zástupy, já to vím,
cestou úzkou, která vede do Kristova království.
84. Pojď, teď je ten čas jej chválit
Pojď, teď je ten čas Jej chválit, pojď, své srdce můžeš Králi dát. Pojď, teď je ten čas
Jej chválit, pojď, před Králem svým teď můžeš stát, tak pojď... ╢
Jednou každý jazyk vyzná, že jsi Pán, každý jednou se pokloní, slavný poklad
navěky zůstává těm, kdo Tě milují! Tobě dávám život svůj, vím, že jsi Pán, před
Tebou se pokloním rád, srdcem, duší i sílou žít, chci Tě milovat.
85. Pojďte ke mně všichni
Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete. Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi
╟ a já vám, praví Pán, já vám odpočinek dám. ╢
86. Pokoj vám
Pokoj vám, žehnáme vám pokojem v Ježíši. Pokoj vám žehnáme vám pokojem
skrze Kristův kříž, pokoj vám.
87. Požehnaný jsi Bože
Požehnaný jsi Bože na věky, z tvé ruky všechno máme.
Požehnaný jsi Bože veliký, Chléb ti zde přinášíme. (Víno, dary...)

88. Požehnaný
Požehnaný, požehnaný, požehnaný, víc tě toužím znát.
Požehnaný, požehnaný, požehnaný, tebe uctívám.
Milosrdný / Trpělivý / Shovívavý / Láskyplný / Stále věrný / Dokonalý…
89. Právě teď
Právě teď je chválit Pána čas, / být svatyní jeho Svatého Ducha.
Svou důvěru slož u něj a chválu Bohu vzdej / sláva Páně toto místo naplní.
® Pána chval, Pána chval, Pána chval, Pána chval.
On přebývá ve chválách svého lidu, / má rád, když jeho jméno vzýváme,
svou důvěru slož u něj a začni chválit jej, / sláva Páně toto místo naplní. ®
...tak Pána svého chval.
90. Pro lásku tvou
® Chválím, vzývám, jméno Ježíš spása má. ╢
Pro lásku tvou, pro věrnost tvou, pro blízkost tvou. Ó Pane můj. ®
Pro pohled tvůj, pro vstřícnost tvou, odpuštění. Ó Pane můj. ®
Pro přijetí, člověčenství, pro ano tvé. Ó Pane můj. ®
Obvázání, uzdravení, je dílem tvým. Ó Pane můj. ®
91. Před Tebou smím pokleknout
Před tebou smím pokleknout, vyznat ti lásku, Pane můj, jsi pro mě nejvzácnější.
Teď srdce své otvírám a prosím vejdi jako Král.
® Byl jsem stvořen abych tebe uctíval, abych přebýval ve světle tvé tváře.
Navěky chci vyvyšovat jméno tvé, je tak nádherné blízko ti být. ╢
Před tebou smím pokleknout a vzdát ti slávu, Pane můj, tvé jméno nejkrásnější.
Teď srdcem svým vyznávám, Ježíši, ty jsi králů Král.
92. Před tebou, Pane, temno ztrácí
Před tebou, Pane, temno ztrácí sílu svou, noc odchází a den jasně září.
93. Přichází náš Pán
Přichází náš Pán, přichází náš Král, přichází mezi nás Ježíš.
Mistr náš, přítel náš, přichází mezi nás Ježíš.
94. Přijď, Duchu Svatý, k nám
Přijď, Duchu Svatý, k nám, přijď se svým dotykem, / svou náruč otvírám.
Před tvým vlídným pokojem. ╢
Přijď do všech mých zmatků, přijď do všech mých obav, / přijď do všech mých
nejistot, přijď do všech mých neklidů. ╢
95. Přijď k nám, Duchu Boží
Přijď k nám, Duchu Boží, přijď k nám, Duchu Boží. ╢ Navštiv nás, navštiv nás. ╢
96. Přijď, ó Pane, přijď
Přijď, ó Pane, přijď do našich srdcí. / Přijď, ó Pane, přijď mezi nás.
Přijď, ó Pane, přijď do našich srdcí / a rozsviť světlo svojí lásky v nás.

97. Přijď, Pane můj, přijď mezi nás
Přijď, Pane můj, přijď mezi nás, přijď, Pane můj, uzdravuj. ╢
® Přijď, uzdravuj, přijď, utěšuj. Přijď, usvědčuj, uzdravuj.
Přijď, uzdravuj, přijď, utěšuj, přijď, Pane náš, uzdravuj.
Haleluja, haleluja, haleluja, haleluja. ╢® Přijď, Pane náš, uzdravuj.
98. Přinášíme chléb
Přinášíme chléb, přinášíme víno, přinášíme svoje trápení, přinášíme i svůj hřích.
╟ A ty nás Bože přijímáš, přijímáš, každého a bezvýhradně přijímáš. ╢
99. Půjdeš-li pouští
Půjdeš-li pouští, tvou stopu neztratím, / půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud.
Půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí, / svítím ti na cestu, půjdeš-li tmou.
Ať jdeš kamkoli kamkoli kamkoli já jdu s tebou.
Ať jsi kdekoli kdekoli kdekoli já jsem s tebou.
╟ Já jsem s tebou. Já jsem s tebou. Já jsem s tebou. ╢
100. Rozžíhá
® Rozžíhá Maria svíce v nás. Temnotou s Marií projdem snáz. / Rozžíhá Maria svíce v nás. Temnotou
s Marií projdem snáz.
Jí patří dík, že mrtvým lánům dal život Boží Syn, že světlo vešlo do míst, kde dlouho ležel stín. ®
Jí patří dík, že Země k nebi se znovu přiklání, že padla vláda noci a přišlo svítání. ®
Jí patří dík, že věčné Světlo nám hoří v kostelích, a nebýt Matky Boží, kdo znal by Knihu knih? ®
Jí patří dík, že Kristův oheň nás nenechává spát, že rozehřívá ledy a v teplo mění chlad. ®
Jí patří dík za všechna díla, co chrání pláštěm svým, dík za posilu v nouzi, za pomoc trpícím. ®
Jí patří dík, že zvláštní cestou si vede národ náš. Kéž rozezní se Ave, až přijde Mesiáš. ®
101. Ruah
Ruah. ╢ Ne mocí, ne silou, ale mým Duchem praví Pán. Ruah.
102. Řekni, řekni
® Řekni, řekni, co po mně žádáš Pane, řekni, řekni, co po mně chceš.
Řekni, řekni, jaká je tvá vůle, Pane, řekni, řekni, slyšet chci též.
Na každého hledíme z výšky, hledáme chyby na druhém,
na jabloni hledáme šišky, jenom tebe ne, jenom tebe ne! ®
Ty žiješ jako velká láska, do srdcí k nám přicházíš,
u tvých očí není žádná vráska, když nám vyprávíš, když nám vyprávíš. ®
Bolest prožívá každý, kdo těžký život nosívá,
ten, kdo bolest nese z lásky, jen se usmívá, jen se usmívá. ®
Pomáhej Pane vytrvale, na zemi ať pevně můžem stát,
buďme v tobě neustále, ať můžem se jen smát, ať můžem se jen smát. ®
Žijme jeden pro druhého, nemysleme jenom na sebe,
zkusme myslet jen na Něho, a na sebe ne, a na sebe ne. ®
Řekni, řekni, řekni, řekni ╢ slyšet chci též.

103. S každým trápením
S každým trápením mám za kým jít. V bojích, v souženích ty jsi můj štít, můj štít.
Skála věků, bezpečí, má skrýš, kde smím se skrýt. Čím víc poznávám tvou lásku,
chci ti říct, můj Králi: Svou chválu ti vzdám, svou chválu ti vzdám!
Jsi dobrý Bůh a nádherný, a láska tvá je tak úžasná, já vím.
104. Salvator mundi (Spasiteli světa, zachraň nás.)
Salvator mundi, salva nos. ╢Salva nos, salva nos. Salvator mundi, salva nos.
105. Say haleluja to the Lord
Say Haleluja to the Lord. Say Haleluja to the Lord.
Say Haleluja, say Haleluja, say Haleluja to the Lord.
106. Sláva, Ježíš je Pán
Sláva, Ježíš je Pán, Ježíš je králů Král. ╢
107. Slunce Kristovy lásky
Slunce Kristovy lásky ať ozáří nás, oheň Svatého Ducha ať zapálí nás.
Ať nedoutnáme jen, ať nezhasíná den, ve kterém se jeho milost oslavovat má.
108. Smím sklonit tvář
Smím sklonit tvář, smím pokleknout, smím svatou zář zahlédnout. ╢
Smím k tobě jít, smím s tebou být, smím v srdci tvém domov mít. ╢
Ty jsi svatý, svatý, svatý. ╢
109. Spiritus Iesu Christi (Duch Ježíše Krista, Duch lásky, ať posilní tvé srdce.)
Spiritus Iesu Christi, Spiritus caritatis, confirmet cor tuum, confirmet cor tuum.
110. Svatý je Hospodin zástupů
Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. ╢ Celá země je plná tvojí slávy. ╢
111. Svorni jsme
Svorni jsme v jednom Duchu, vede nás jeden Pán, ╢
s modlitbou zříme den, kdy rozkol bude překonán.
® Poznají nás po lásce křesťany, křesťany, ano po lásce poznají křesťany.
Půjdeme ruku v ruce, půjdeme k lidem všem, ╢
Společně rozhlásíme, že Bůh přišel v tuto zem. ®
Každý chval Boha Otce, od nějž život pochází, každý chval Syna jeho, v němž vše
smysl nachází a každý chval Dar Ducha, jenž svornosti předchází. ®
112. Tady a teď
A ty to slovo říkáš, tady a teď, uzdravuješ léčíš, tady a teď, lásku svou nám dáváš,
tady a teď, Bože náš, Bože náš, jsi tu s námi, slovo tvé spásu přináší. ╢
113. Tady u tvých nohou
Tady u tvých nohou, Pane můj, ty víš, sedávám tak rád.
Tady u tvých nohou, Pane můj, ty víš, rád ti naslouchám.

114. Tebe, Pane, prosím
Tebe, Pane prosím, o tvou sílu prosím.
Tebe, Pane prosím, oslav se na nás jen prosím.

(nás, mně, ní, něm, nich)

115. Tobě patří chvála
Tobě patří chvála, čest a sláva, my zvedáme svoje dlaně, my voláme: ty jsi Pán! ╢
╟ Vždyť ty jsi Pán, ty jediný, ty jsi Král, ty jsi tolik nádherný,
celý svět se ti klaní. ╢ Celé rep.
Neboť tvé je království, moc i sláva na věky, v tvém jménu je síla, ty jsi Alfa, Omega.
╟ Ty jsi Ježíš, ty jsi Pán, vládce můj. ╢
116. Tobě, Králi, chválu vzdávám
Tobě, Králi, chválu vzdávám ╢ vzývám jméno tvé / tobě, Králi, chválu vzdávám.
Beránku jsi hoden té chvály…
V srdci mém zní nádherná píseň…
Před tebou teď poklekám, Králi…
K trůnu tvému zní moje chvála…
117. Toužím, po tobě toužím
Toužím, po tobě toužím, toužím tě poznávat, tvou láskou, věčnou láskou
nechat se objímat. ╢
® Bože, má spáso, veď mě dál, v nádvořích tvých chci být i já. ╢
Hledám, tebe hledám, křídla tvá jsou skrýší mou, chválím, tebe chválím,
objímáš mě mocí svou. ╢ ®
118. Tvá Krev
Pane můj, tys můj spasitel, přítel můj, Pán a Bůh. ╢
Svatá a mocná tvá krev, svatá, omývá každý náš hřích. ╢
Tvá krev i mě omývá, tvá krev prolitá. ╢
119. Tvé světlo ve tmě svítí
Tvé světlo ve tmě svítí, žádná tma ho nepohltí. ╢
Proto zvu tě, Pane, do temnot mých. ╢(4x)
120. Tvé tělo, Pane, přijímám
Tvé tělo, Pane, přijímám, tvou církev, Pane, přijímám.
╟ Dotýkám se hříchů, dotýkám se ran, jsou mé, jsou tvé, Pane, přijímám. ╢
121. Tvoje jméno vyznávám
Tvoje jméno vyznávám, / rád ti zpívám svoji chválu, / jsem tak vděčný, že tě znám, /
jsem tak vděčný za tvou spásu. / Přišel jsi k nám z nebe, / ukázat směr dát v oběť
sám sebe, / jak Bůh to chtěl z kříže byls do hrobu dán, / třetí den jsi z mrtvých vstal, /
tvoje jméno vyznávám.
122. Tvůj plamen
Tvůj plamen osvěcuje naši tvář, tvůj plamen dává oslnivou zář, tvůj plamen mocí
Ducha vylitý, tvůj plamen máme v sobě ukrytý. ╢
Dej nám, Otče náš, ten plamen vznítit v žár, dej nám, Otče náš, být světlem tvým a hřát. ╢

123. Ty jsi chléb živý
Ježíši, ty jsi chléb živý, který sestoupil na tuto zem, / za pokrm hladových duší Tělo
tvé dává se všem. / Ježíši, ty jsi chléb živý, který sestoupil na tuto zem, / za pokrm
hladových duší Tělo tvé dává se všem. / Spatří slávu tvou, kdo tvé Tělo jí, Pane
posiluj mou duši ke spasení.
124. Ty jsi jediný Bůh
Ty jsi jediný Bůh, první i poslední, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty.
Ty máš největší moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty.
Jsi největší ve své síle a největší ve své moci. Hrozný jsi ve svém hněvu, největší ve
svém milování, svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý, nikdy nebyl a
nebude více nikdo jako jsi ty.
125. Ty jsi Král
Ty jsi Král, ty jsi Král, náš Král Ježíš. ╢ Naše srdce pozvedáme, naše dlaně
otvíráme, tvému hlasu nasloucháme, chválíme tě. ╢
126. Ty sám, Pane můj
Ty sám, Pane můj, jen ty sám, jenom ty, Pane můj, ty stačíš sám. ╢
127. Ty sám, ty jsi důvod
Ty sám, ty jsi důvod radost mít, já vím, ty jsi důvod doufání. ╟ Léčíš rány mé i křídla
zlámaná, co zkoušel jsem nést sám, teď dát ti smím a vstát. ╢
128. Tys můj skalní štít
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mne pro své jméno a doveď mě k cíli. ╢
Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mne, kéž nejsem zahanben,
když tě, Hospodine, volám!
129. Víc lásky
® Víc lásky, víc moci, víc tě znát srdcem svým! ╢
Toužím tě mít rád celým svým srdcem, toužím tě mít rád celou svou myslí,
toužím tě mít rád celou svou silou, ty jsi můj Pán! ®
Vyhlížím tvou tvář celým svým srdcem, vyhlížím tvou tvář celou svou myslí,
vyhlížím tvou tvář celou svou silou, ty jsi můj Pán! ®
Hledám slávu tvou celým svým srdcem, hledám slávu tvou celou svou myslí,
hledám slávu Tvou, celou svou silou. ty jsi můj Pán! ®
130. Vše co mohu dát
Vše co mohu dát je chvála, vše co mohu dát je dík. Vše co mohu dát je zvednout
hlas ke chvále tvé. ╢
Cítím, že se mne tvá ruka dotýká. Duch Svatý přichází. Před tvou tváří padá na mne
sláva tvá, pozvedám svůj hlas, pozvedám svůj hlas.
131. Všechnu naději
® Všechnu naději jsem složil v Hospodina. ╢
Všechnu naději jsem složil v Hospodina - On se ke mně sklonil.
Slyšel mě, když o pomoc jsem volal - vytáhl mě z jámy zmaru.
Vytáhl mě z tůně bahna - postavil mé nohy na skálu. ®

Dopřál mi bezpečně kráčet - a do úst mi vložil novou píseň.
Chvalozpěv našemu Bohu - zazpívám.
Uvidí to mnozí a pojme je bázeň - budou doufat v Hospodina. ®
Blaze muži, který doufá v Hospodina - k obludám se neobrací,
ani k těm, kteří se uchylují ke lži - se neobrací.
Mnoho divů jsi už vykonal, - můj Bože, Hospodine,
ve tvých úmyslech s námi - se ti nevyrovná nikdo. ®
Chci je rozhlašovat, mluvit o nich, - je jich tolik, že je vypovědět nelze.
Obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál, - nýbrž protesals mi uši;
nežádals oběť zápalnou - ani oběť za hřích. ®
Tu jsem řekl: Hle, přicházím, - jak ve svitku knihy o mně stojí psáno.
Plnit, Bože můj, tvou vůli - je mým přáním,
tvůj zákon Hospodine - mám ve svém nitru stále.
Zvěstoval jsem spravedlnost - ve velikém shromáždění.
Že v tom svým rtům nezbraňuji, - víš sám, Hospodine. ®
Spravedlnost tvou jsem ve svém srdci neskryl, - hovořil jsem o tvé pravdě a tvé spáse.
Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost - velikému shromáždění.
Ty mně, Hospodine, neodepřeš - svoje slitování.
Kéž mě stále opatruje - tvoje milosrdenství a věrnost! ®

132. Všechny národy
Všechny národy, tleskejte rukama, Bohu jásejte hlasem radostným. ╢
Aleluja, aleluja. ╢
133. Všichni jsme jedno tělo
® Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, nikdo není sám. Všichni jsme jedno tělo,
spojil nás Ježíš, On dal život nám.
Když jíte Tělo mé a pijete mou Krev, budu žít ve vás, budete v lásce mé. ╢ ®
Ve jménu Ježíše poklekne každý z nás, On je všech králů Král a brzy přijde zas. ╢ ®
Cestou a Pravdou jsem, Beránek nejtišší, jsem oběť jediná, jsem oběť nejvyšší. ╢ ®
134. Vyvyšuji tebe, Pane
Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto dnem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad každým člověkem.
Vyvyšuji tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest.
Vyvyšuji tebe, Pane, i nad svým životem. ╟ Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. ╢
135. Vzácný jsi
Vzácný jsi pro mne Pane můj. ╢
® Tebe mám, tebe mám rád, tebe mám rád, ty sám´s mě dřív měl rád. ╢
Vůle tvá je správná to vím. ╢®
Láska tvá je vzácná to vím. ╢ ®
Cestou tvou já navždy chci jít. ╢ ®
136. Vzpomeň Izrael
Vzpomeň Izrael, vzpomeň Izrael, tvůj Pán v Getsemanech úzkostí se chvěl. ╢
Vzpomeň Izrael, kolik s mužem bičovaným soucitu jsi měl?
Vzpomeň Izrael, věncem trní korunován jak Pán vyhlížel?
Vzpomeň Izrael, odsouzence na Golgotu na smrt’s provázel!
Vzpomeň Izrael, připočítán mezi lotry zmíral Spasitel!
Vzpomeň Izrael, On Ježíš, z mrtvých vstal, jak sám pověděl!

137. Zde jsem
K nám když jsi vstoupil, tvá zář ve tmě vzplála. / Tvůj čin mi dal zahlédnout / krásu,
co dává mi touhu tě chválit, / v blízkosti tvé navždy žít.
® Zde jsem, chci tě chválit, před tebou se sklánět. Zde jsem a chci říct, že jsi můj
Pán. Jsi nade všechno krásný, hoden chval a úcty, nade všechno nádherný, ty sám.
Králi všech dnů, který vládneš ve slávě, / byls v nebesích uctíván.
Zem, dílo tvé, byla místem tvé bídy, / z lásky když snížil ses k nám ®
A z lásky k nám jsi snášel kříž, co stál můj hřích, ty sám jen víš. ╢ (3x)
A z lásky k nám jsi snášel kříž.
Slovenská verze: Do tmy na svet, prislo k nám svetlo sveta, otvor moj zrak, nech
vidím, krásu lásky, ktorá srdce mi zviera, veď sláva a moc ti patrí.
® Prisli sme ťa vzývat, prišli sme sa skláňat, prišli sme ti vyznat, si náš Boh.
Si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám.
Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší vládca, slávnejší nad nebesá.
Ponížil sa, prišiel na zem, čo stvoril, vzdal sa slávy z lásky k nám.
Já nemám dost, slov opísať, cenu ktorú ťa moj hriech stál. ╢
138. Zpívej aleluja
Zpívej aleluja, zpívej aleluja, zpívej spasení mé je Ježíš. / Koupil mne svojí Krví,
drahou nevinnou Krví, / koupil mne svojí Krví Ježíš, Ježíš. Amen.
Jásej aleluja, jásej aleluja, jásej, smíření dal mi Ježíš. / Zmíral za moje viny, on sám
tolik nevinný, / zmíral za moje viny, Ježíš, Ježíš. Amen.
Tančím aleluja, tančím aleluja, tančím, vzkříšení dal mi Ježíš. / Přijde on mi to slíbil,
přijde, vždyť mi to slíbil, / přijde s mocí a slávou Ježíš, Ježíš. Amen.
Hrajte na harfu, loutnu, hrajte na buben, flétnu, hrajte k oslavě jména Ježíš.
Hrajte na housle, píšťalu, hrajte na cimbál, kytaru, / hrajte, vítězem stal se Ježíš,
Ježíš. Amen.
139. Zpívej, brzy už přijde Pán!
Zpívej! Brzy už přijde Pán! Zpívej! Brzy už přijde Král! Září na nebi znamení, přichází
vykoupení, modli se a miluj, modli se a služ, do konce vytrvej!
140. Zůstaňte zde
Zůstaňte a bděte se mnou. Bděte a proste, bděte a proste.
141. Žalm 8 (Koinonia)
Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno tvé. Z úst maličkých mocně dokazuješ síly
své protivníkům. Já, když spatřuji nebesa tvá, měsíc a hvězdy, vzdávám ti chválu a
říkám: „Co je člověk, že jej máš tak rád?“
Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno tvé. Z úst maličkých mocně dokazuješ síly
své protivníkům. Ty jsi pánů Pán, ty jsi králů Král, ó Pane, Otče můj. Vzdává ti mé srdce
chválu za všechna dobrodiní tvá, jež jsi učinil nám lidem, že jsi nezatratil nás.

142. Žalm 8 (Quo Vadis)
® Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. ╢
Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval
mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. ®
Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů. Měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil.
Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? ®
Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.
Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš. ®
Všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby
i netvora, který se prohání - po mořských stezkách. ®
143. Žalm 113
Chvalte služebníci - Svatý je náš Bůh. Dobrořečte jemu - Svatý je náš Bůh.
Jméno svého Pána - věrný je náš Bůh. Nyní i navěky - věrný je náš Bůh.
® Pane, já vzývám jméno tvé. Pane, jen ty smíš Králem být. ╢
Od východu slunce - Svatý je náš Bůh. Nade všemi lidmi - Svatý je náš Bůh.
Až na jeho západ - věrný je náš Bůh. Velká jeho sláva - věrný je náš Bůh. ®
Chudáka se ujal - Svatý je náš Bůh. Vedle slavných knížat - Svatý je náš Bůh.
I toho kdo je v bídě - věrný je náš Bůh. Posadil ho na trůn - věrný je náš Bůh. ®
144. Žalm 42
Jako laň dychtí, po bystré vodě, / duše má touží po tobě Bože.
Slzy jsou chléb můj v noci i ve dne / kdepak je Bůh tvůj, kdekdo se ptá mne.
® Po Bohu žízním, po Bohu živém, po Bohu žízní duše má. ╢
Vylévám duši, prázdno je ve mně, / v srdci to buší, navrať se ke mně!
Jsou chvíle bolesti, přijde i tíseň, / ty však mé úzkosti proměníš v píseň. ®
Propastná tůně po vodě volá, / modliteb vůně se šíří zdola.
Modlím se k Bohu života mého, / dělám co mohu, vždyť žiji z něho. ®
145. Ať požehnán je Bůh
Ať požehnán je Bůh tam, kde je zem úrodná, tam, kde hojnost přebývá, požehnán
buď Pán. Ať požehnán je Bůh tam, kde je zem nevlídná, má duše žízní vyprahlá,
požehnán buď Pán.
Vše, co dáváš ze Tvých dlaní s díky přijímám, všechno měníš v požehnání, chválu Ti
vzdám. Buď požehnané slavné jméno Tvé, buď požehnaný Pán,buď požehnané
slavné jméno Tvé, buď požehnaný svatý pánů Pán.
Ať požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou a život zdá se zábavou, požehnán
buď Pán. Ať požehnán je Bůh, když dny jsou plné strádání, když žal se skrývá v
dávání, požehnán buď Pán.
Dáš a vezmeš sám můj pád i vítězství, v mém srdci stále zní jen slova žehnání.

146. Cesta kříže
Láska tvá je veliká, cestu kříže překoná. Odpusť můj hřích, hřeb v rukou tvých tvé
tělo proniká.
® Pán tvůj padá, v prachu cesty zvedá oči a jde blíž: "Mým činům porozumíš, až
pochopíš, proč mám ten kříž."
Království své přines' nám, světlo vzešlo temnotám. Odpusť můj hřích, hřeb v rukou
tvých Tvé tělo proniká.
Vstaň a pojď volá mě Pán, zákon lásky dal jsem Vám. Odpusť můj hřích, hřeb v
rukou tvých Tvé tělo proniká.
147. Hoden jsi
Hoden jsi přijmout slávu čest i moc, hoden jsi, Pane náš. ╢
® Ty jsi Bůh, a já smím být tvůj, ty jsi Bůh, ty jsi Bůh, ty jsi Král, a já v úctě poklekám
před tvůj trůn, Pane můj.
Svatý jsi, mocně vládneš nade vším, ve slávě, v nebesích. ╢Amen. ╢
148. Ježíši, jsi spása duše mé
Ty víš, že rád mám tě, ty víš, jak moc chci tě, víc tě toužím znát, víc ti sebe dát chci víc.
To říká mé srdce, když nemám slov více. Když s tebou jsem, tak vím, jen tobě náležím.
Ty jsi slávy Král, jen jednu touhu mám: s tebou být, jen s tebou být, s tebou žít,
jen s tebou žít. Ježíši, jsi spása duše mé, tak na věky ti budu vzdávat chválu svou.

149. Pane můj
Pane můj ty jediný a vzácný. Pane můj ty jediný svatý Králi. ╢
S láskou tě chválím, s úctou se skláním, ty Pán jsi můj, ty Pán jsi můj jediný. ╢
150. Přijď, navštiv nás Duchu Boží
Přijď, navštiv nás Duchu Boží, objímej nás láskou svou, svatý chrám učiň si z nás.
Přijď Duchu lásky sestup k nám, vlož do nás svou píseň chval, jen ty sám jsi Bůh a
král. Přijď k nám se svou jemností, přijď do všech temných dní. Přijď, dotýkej se nás.
(Tobě dík a chvála.) Žárem pravdy omyj nás. Tvým dechem duše má, chválou se
rozezní. (Tobě dík a chvála zní.)
151. Sláva tvá / Beránku můj / Majesty
Beránku můj, skláním se před slávou tvou, jsem tak svobodný před tebou.
Beránku můj, vyznávám se z hříchů svých. z lásky krví vykoupených.
Lásku tvou našel jsem Pane, mám tě rád, tys život za mně dal, když si na kříži umíral.
Sláva tvá, sláva tvá, své prázdné ruce k tobě pozvedám, ve tvém náručí vždy
ožívám.
Beránku můj, skláním se před láskou tvou, jenž smívá každou vinu mou.
Beránku můj, vím, ty toužíš se mnou být, ve své náručí mně vždy mít.
Lásku tvou našel jsem Pane, mám tě rád, tys život za mně dal, když si na kříži umíral.
Sláva tvá, sláva tvá, láskou změnils celý život můj, Beránku jsem navždy tvůj.
Sláva tvá...

152. Tvůj Pán
Vy jste sůl země, sůl bývá slaná a pálí nejen v očích a ranách. Jste světlo světa, to
jasně svítí a léčí rány i v duších lidí.
® Přidej plamen k plameni a srdce na dlani, náruč dokořán, až tě zavolá. ╢
Tajemství kříže svou sílu skrývá praskající všechna zrcadla křivá. Vždyť poznat
pravdu, unést ji celou, to nejde jinak než na kolenou.
Tak podej ruce těm kolem sebe, tvůj strach se ztrácí, zvoní smích z nebe.
My nikdy nejsme úplně sami, On řekl jasně: "Zůstanu s vámi!" ® ...Tvůj Pán.
153. Chvalte Hospodina
Chvalte Hospodina, všichni národové, velebte ho všichni lidé. ╢
Neboť je rozšířena nad námi milost Jeho a pravda Jeho navěky, haleluja. ╢
154. Vyvyšuji tě
Vyvyšuji tě, vyvyšuji tě, vyvyšuji tě, Ježíši.
Vyvyšuji tě, vyvyšuji tě, vyvyšuji tě, Pane můj.
155. Tvoje moc, kéž se uvolní
Tvoje moc kéž se uvolní! Tvoje moc kéž se uvolní! Mocné jméno Ježíš ať tu zní!
My vyznáváme jeho moc. Proti všem silám temnoty, kéž se moc jména Ježíš uvolní!
156. Ježíš Kristus je mým Pánem
Ježíš Kristus je mým Pánem, Aleluja. ╢ On rád mě má, on rád mě má Aleluja. ╢
157. Blízkost tvé tváře mě naplňuje radostí
Blízkost tvé tváře mě naplňuje radostí, vrcholem radosti je být s tebou. ╢
158. Pán dá požehnání (Ž 29)
® Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. ╢
1. Vzdejte Hospodinu, Boží synové, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte
Hospodinu slávu hodnou Jeho jména.
2. Hospodinův hlas nad vodami. Hospodin nad spoustami vod, Hospodin, jak je
mocný. Hospodin, jak je velkolepý.
3. Vznešený Bůh zaburácel hromem, v Jeho chrámu všichni volají „Sláva“! Hospodin
trůnil nad potopou. Navěky bude jako Král.
159. Nádherný
Ve Tvém srdci je soucit a slitování, prapor lásky Tvé nade mnou. S Tebou setkat se
toužím tváří v tvář, navždy v blízkosti Tvé pak stát. Jak je nádherné víc Tě znát.
® Nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný, čistý můj jsi Pán, hoden jsi slávy, jsi
králů král, jak je nádherné víc Tě znát.
Ve Tvých rukou je právo, jsi spravedlivý, jas Tvé tváře jak úsvit nade mnou, Ty jsi
stvořitel, Bůh, mého života Pán, Tobě chválu a díky vzdám. Jak je nádherné víc Tě znát.
Budem chválit Tvé jméno ať svaté je v nás, Tebe chválit a vzývat budem dál. Ve Tvé
moci a slávě chcem navěky žít, v srdci vděčnost a lásku mít. Jak je nádherné blíž Ti být!

160. Obklop mě
Jako řeka mě unášíš do svých hlubin, Tvoje vlny se převalí po suchých polích.
Tvoje mocné proudy ať mě pohltí, všechny Tvé vůně, vším čím jsi.
Obklop mě svou sladkou blízkostí, obklop mě svou sladkou blízkostí.
® Není žádný jako Ty, nikdo neudělá to, co Ty, o Tvoji lásku se opírám.
Není žádný jako Ty, Tvoje sláva přichází, když Tě chválím, Ježíši.
Obklop mě svou sladkou blízkostí, obklop mě svou sladkou blízkostí.
Po Tobě touží duše má. ╢
161. Hodu ladonaj kitow
(Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.)
Hodu ladonaj kitow; ki l‘olam chasdo! ╢
Hodu, hodu, hodu, hodu, hodu ladonaj kitow. ╢
162. Chvalme Pána, vzývejme Ducha
Chvalme Pána, vzývejme Ducha, neboť on mezi nás přichází.
Volám svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, Ten který temnoty prozáří. ╢
163. Hudba doznívá
1. Hudba doznívá, už není zač se skrýt, teď tu stojím sám.
Chci Ti něco dát, co svou cenu má, co Ty bys měl rád.
® Chci víc než píseň Ti dát, vždyť jen píseň pouhá není tím, co by sis přál.
Ty zkoumáš hlubiny mé i to očím skryté, Ty vidíš, co v srdci mám.
Vracím se zpět k jádru uctívání, kde jsi jedině Ty, jedině Ty, Ježíši.
Nechci už míjet to nejvzácnější, to jsi jedině Ty, jedině Ty, Ježíši.
2. Ty jsi věčný Král, kdo jen vyjádří, co Ti náleží?
I když chudý jsem, vše, co mám, si vem, každý dech je Tvůj. Chci víc…
164. Blíž k tobě Bože můj (K901)
Blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž. / V smutcích i radostech mou prosbu slyš:
Ať kráčím den co den, jen v tobě svoboden. / blíž k tobě Bože můj, vždy k tobě blíž.
Vše, co jsem a co mám, je darem tvým / tvá láska jediným mým bohatstvím.
Tys přítel můj a cíl, já toužím ze všech sil / blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.
I když mě sebevíc tíží můj kříž, / ty vždy mě pozvedáš, ty potěšíš.
Dej, ať tvé cesty znám, ať po nich nejdu sám, / blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.
Nauč mě, Bože můj, tak svět mít rád, / jak ten, jenž za hříšné šel život dát.
Ať umím bratrem být a s láskou v srdci jít / blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.
V poslední hodině, až přijde čas, / buď se mnou, Bože můj, buď s každým z nás.
Ať smrt se promění ve slavné vzkříšení, / blíž k tobě, Bože můj, navěky již.

o1. Ordinárium – Jiří Černý
Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison.
Svatý, Svatý, Svatý, Pán Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny Tvé slávy.
Hosana na výsostech. ╢
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

o2 - Ordinárium – Hosana
Pane, náš Bože, smiluj se nad námi. Ježíši Kriste, smiluj se též.
Duchu Svatý, slyš naše prosby, Bože slituj se. ╢ celé 3x
Svatý, svatý, třikrát svatý, zástupů všech Pán. ╢
Hosana chóry znějí, andělé chválu pějí: Zástupů všech Pán.
Vchází ve jménu Páně, na věky požehnán je zástupů všech Pán.
Svatý, svatý, třikrát svatý, zástupů všech Pán. ╢
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se, smiluj se nad námi. ╢
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, daruj nám, daruj svůj pokoj.

o3. Ordinárium – Karmelské
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupů plna jsou nebesa zem Tvoji slávy.
Hosanna, hosanna, zní Bohu na nebi. ╢ Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně,
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se, smiluj se nad námi. ╢
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, daruj nám, daruj svůj pokoj.

o4 - Ordinárium – Mirek Přikryl
Pane, smiluj se nad námi. ╢ Kriste, smiluj se nad námi. ╢Kriste, smiluj se nad námi sám.
Svatý, svatý, svatý Pán Bůh celého světa. ╢
Nebe i zem jsou plné tvojí slávy, nebe i zem jsou plné slávy tvé.
Svatý, svatý, svatý Pán Bůh celého světa. ╢
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, požehnaný, jenž přichází ve jménu tvém.
Svatý, svatý, svatý Pán Bůh celého světa. ╢
Hosana Bohu na výsostech, Hosana našemu Bohu na výsostech. ╢
Beránku Boží, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. ╢
Beránku Boží, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj svůj.

Zpěvník k modlitbě. Verze 2013 bez not. AMDG a pro soukromou potřebu křesťanů sestavil 18. října 2013 P. Robert Bergman. Neprodejné.

24,1,22,3,20,5,18,7,16,9,14,11
2,23,4,21,6,19,8,17,10,15,12,13

