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1. AVE, MARIAPOLI

1.  Ave, Mariapoli,

ty si tá túžba po svetle svetiel,

krásny pútnikov sen,

o ktorom spieva vždy, keď viera v cieľ

skúšaná býva pre lásky trpké. 

R.  Vtedy si spievam, treba ísť stále vpred,

mať oči stále čisté, ako máš ty,

keď prídeš svätá a s kúzlom v srdci 

zase ti ktosi povie dnes: Ježiš je tu. 

2.  Ale láska bolí, 
keď si tu tak sám bez bratov sestier. 
Smútok aj nebo má, keď duša blúdi,
nieto v nej už mier.
Nadišli chvíle pre kríže ťažké.

R.  Vtedy si spievam...



2. BOH JE ZÁŠTITA MOJA (BEATOVÁ OMŠA)

R.  Boh je záštita moja, 

Boh je záštita moja,

Boh je záštita moja,

s ním nemusím sa báť.

1.  Neviem, čo budúcnosť dá mi, 

či len biedu so strasťami,

márivá a sebaklamy,

len Boh mi je záštitou. R/

2.  Každý deň od precitnutia 
kríže väčšmi klesať nútia, 
nikde nieto spočinutia, 
len Boh mi je záštitou. R/

3.  Vôkol svet sa slepo ženie 
za preludom v klamnej cene,
nevnímajúc pohoršenie,
len Boh mi je záštitou. R/



3. BOH, PRIATEĽ MÔJ (BEATOVÁ OMŠA)

R.  Boh, priateľ môj, priateľ aj tvoj,

v ňom nájde každý potechy zdroj.

1.  Nebeský jas k cieľu vedie nás,

nezblúdime cestami života.

Nad bohatstvá Boh nám dary dá,

on je jediná naša istota. 

R.  Boh, priateľ môj....

2.  On žiari nám k svetlým výšinám,
na rany vkladá balzam pokoja.
V náručí s ním som tak slobodný,
posmechy ľudí ma tak nebolia.

R.  Boh, priateľ môj....



4. DA MIHI ANIMAS

1.  Nebol to len sen, čo zdal sa ti, príbeh dávno odviaty.

Z tieňov miest v zabudnutí, v chladných troskách hynúci,

po záblesku túžiaci prišli do rúk otcovských.

Nebol to len sen, čo zdal sa ti, príbeh dávno odviaty.

Br.  Mladí v nich, dní tisíce ti klopú stále na srdce.

R.  Si stále tu, si blízko nám, da mihi animas horí v nás.

Si stále tu, si blízko nám, da mihi animas horí v nás.

2.  Slzy zotrel z očí si, nebo do nich vložil si,
láska v tebe horiaca našla pre nich pastiera.
Br.  Mladí v nich, dní tisíce ti klopú stále na srdce.

R.  Si stále tu, si blízko nám...



5. DO PRÁCE, MLADÝ ROBOTNÍK

1.  Do práce, mladý robotník, 

čuj, znie nášho brata Krista hlas.

A chrabro sleduj božskú výzvu,

čo v šíky volá všetkých nás.

R.  Srdcom čistým, hrdým, radostným

chceme Kristu dobyť celý svet.

A v radoch pevných, v radoch zovretých

pôjdeme stále vpred. 

2.  Čaká nás, bratia, sestry, práca,
vezmime za svoj sveta bôľ,
ten šírym svetom s nami kráča,
ktorý za nás pribitý bol. R/

3.  S nami je Kristus, naša spása,
on dielo naše dobre zná,
s ním bôľ na radosť zmeniť dá sa
a zaznie pieseň víťazná. R/

4.  Strojíme svetu ducha chrámy,
krajší zajtrajšok národom.
Sila sa láske neubráni,
duní svet naším pochodom. R/



6. FRANTIŠKOVA PIESEŇ 

1.  Putujem spokojný, šťastný cez krajiny,

či je dážď, sneh a či slnka svit,

milujem všetko, čo dobré je, a spievam si pieseň,

prečo niečo snáď by inak malo byť.

La-la-la-la

2.  Veď, bratia, mám predsa svojho Otca v nebi,
som jeho syn, všetko od neho mám.
Prečo sa mám teda ľakať, radšej smiať sa a čakať,
a tak do vetra vždy starosť vypískam.

3.  On povedal: Hľaďte na vtákov a kvety, 
nežnú a ja dám im všetko včas.
A keď som Otec a vy ste moje najmilšie deti,
treba spievať, no a každú starosť striasť.

4.  Putujem spokojný, šťastný cez krajiny 
a srdce skáče mi k výšinám,
pramene vôd, pole, hory, údolia, vtáčkov zbory, 
toto všetko stvoril pre mňa nebies Pán.

5.  A všetci ľudia sú moji milí bratia,
radostnú myseľ, Pane, všetkým daj.
Nech každý tvor ťa dnes chváli, 
voda, sneh, slnko v diali,
až kým spievajúc nám otvorí sa raj.



7. K SPASITEĽOVI POĎ EŠTE DNES

1.  K Spasiteľovi poď ešte dnes

a srdce jemu k obeti nes.

On z trónu svojho, kde večný ples,

tak sladko volá: Poď!

R.  /: Sláva, sláva, duša zaplesá,

v putách hriechu že už neklesá.

Ó, Pane, poď mi v ústrety, poď,

ó, Pane, na pomoc. :/

2.  Poď, dieťa milé, ten istý hlas
aj teba zve, poď, dokiaľ je čas.
Ktovie, či zajtra ozve sa zas,
tak nemeškaj a poď.



8. KEBY NÁS BOH NEMAL RÁD

R.  Keby nás Boh nemal rád, nezjavil by lásku krásnu.

Keby nás Boh nemal rád, nebol by nám toto dal.

1.  Seba v zrodení on sám

dal v mene Otca,

ten raj znovený tak nám

do srdca skryl. R/

2.  Dal nám onen deň,
keď sám sa ujal biedy,
ten dar láskavý,
on sám nám viny zmyl. R/

3.  Svoj žiaľ v onú noc,
keď sám sa potil krvou, 
dal nám v onú noc,
keď úpel o pomoc. R/

4.  Svoj bôľ piatočný
on sám za synov zeme
dal rád Otcovi,
svoj bôľ tých temných chvíľ.     R/

5.  Svoj dar vzkriesenia, 
keď z brány hrobu povstal,
svoj jas znovenia
on sám nám v srdce dal. R/



9. KEĎ HVIEZDY VÁBIA K VÝŠINÁM

1.  Keď hviezdy vábia k výšinám, 

poď aj ty k nám, poď aj ty k nám.

Tú spásu núka Kristov chrám,

poď aj ty k nám, poď aj ty k nám.

Koľkí už hriechov zbavení

odišli v kríža znamení

a Pán ich slávou odmení,

poď aj ty k nám, poď aj ty k nám.

2.  Boh nám dal vieru, viera cieľ,
poď aj ty k nám, poď aj ty k nám.
Vedie nás dobrý Spasiteľ,
poď aj ty k nám, poď aj ty k nám.
Sám chceš nájsť únik z bludiska, 
čaká ťa túra neistá,
nedôjdeš k cieľu bez Krista,
poď aj ty k nám, poď aj ty k nám.

3.  Keď z výšav vábi krása hviezd,
poď aj ty k nám, poď aj ty k nám.
Poď piesňou vzdávať Bohu česť,
poď aj ty k nám, poď aj ty k nám.
Akú to krásnu úlohu plníme z lásky ku Bohu,
oj, chráň si dušu úbohú, 
poď aj ty k nám, poď aj ty k nám.



10. KEĎ SA RAZ PÁN

1.  Keď sa raz Pán navráti zas, keď sa raz Pán navráti zas,

aby sme tiež tam boli, keď sa raz Pán navráti zas. 

2.  /: Keď knihu tú otvorí Boh, :/ 
aby sme tiež tam boli, keď knihu tú otvorí Boh. 

3.  /: Keď hostinu pripraví Pán, :/ 
aby sme tiež tam boli, keď hostinu pripraví Pán. 

4.  /: Keď svätí svoj opustia hrob, :/ 
aby sme tiež tam boli, keď svätí svoj opustia hrob. 

5.  /: Keď po mene nazve nás Pán, :/ 
aby sme tiež tam boli, keď po mene nazve nás Pán. 

6.  /: Keď zaznie spev aleluja, :/ 
aby sme tiež tam boli, keď zaznie spev aleluja. 

7.  /: Aleluja, aleluja, :/ 
aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.



11. KRÁĽOVNÁ NEBIES 

1.  Kráľovná nebies, Panna Mária,

si najkrajšia z hviezd, čistá ľalia,

ku tebe vzdychá verný národ tvoj,

modlitba tichá zmierni nepokoj.

Pritúľ nás do svojho lona,

k tebe vinieme sa s dôverou,

a keď naše telo skoná,

poslednou buď oporou.

R.  K nám sa obráť, ó, Matka láskavá,

znie naša pieseň, naša oslava,

u Syna svojho za nás oroduj,

našu drahú vlasť, Matka, ochraňuj.

2.  Patrónka naša, Matka jediná,
k tebe sa vznáša prosba úprimná.
Všetci sme tvoji, vieru našu stráž,
v duchovnom boji pomoc preukáž.
Národ tvoj ťa o to prosí,
ty si Matka dobrá, láskavá,
čo si dietky v srdci nosí,
pred zlobou ich zastáva.



12. KRISTUS JE VŽDY SO MNOU

R.  Kristus je vždy so mnou, vedľa mňa je vždy Boh,

priateľ je úprimný až po koniec posledný.

1.  Smútku, Pane, sa ja už nebojím,

samoty sa už, Pane, nebojím,

moja duša je s tebou veselá,

veď má v tebe priateľa. R/

2.  Noci žitia sa, Pane, nebojím,
nebojím sa už ani nástrahy,
tvoje svetlo mi na cestu žiari,
Spasiteľu predrahý. R/

3.  Neúspechov sa, Pane, nebojím,
nebojím sa už ani nevďaku,
ty si, Pane, môj úspech najväčší,
dám ti lásku storakú. R/

4.  Zla sa, Pane, už s tebou neľakám,
v živote sa už s tebou nestratím,
ty si cesta a pravda a život,
s tebou v nebo potrafím. R/

5.  Smrti s tebou sa, Pane, nebojím,
nebojím sa už ani večnosti,
ty ma čakáš na jej prahu večnom,
prahu večnej radosti. R/



13. LA PALOMA

1.  Nevie, kto sa navždy nelúčil, čo je žiaľ.

Nevie, čo je láska ten, kto nemiloval.

Nevie, čo je túžba, kto more nepoznal,

dokiaľ do vĺn nádej navždy nepochoval.

2.  Život je more, roky jak vlny plynú,
mladosti pár dní slnečných hneď sa minú.
Šťastie jak biely holub za obzor letí,
láska je maják, čo životom nám svieti.

Pláva loď na vlnách, mizne v mlhavých diaľkach, 
vráti sa, iste nebude blúdiť, kto ozaj ľúbiť vie.



14. MAMA, TAK VEĽMI SOM ŠŤASTNÝ

Mama, tak veľmi som šťastný, 

keď som sa navrátil sem.

Rád ti to poviem v tej básni, 

dnes je môj najkrajší deň.

Mama, tak veľmi som šťastný,
bez teba žiť nemôžem.
Mama, za tebou moja pieseň vrúcne volá,
mama, chcem, aby si len šťastná bola.

Ach, ako rád ťa vidím,
Ľúbosti slová tie čisté
Ja večne na duši cítim,
Vďačne ich poviem stokrát.

Mama, teba zo všetkých 
mám najväčšmi rád.
Ty si môj život
a teba neopustím nikdy už viac. 



15. MAMMA, SON TANTO FELICE

1.  Mamma son tanto felice
perche ritorno da te,
la mia canzone ti dice
chʼe il più bel sogno per me,
mamma son tanto felice
viver lontano perchè.

R.  Mamma, solo per te la mia canzone vola, 
mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, 
quanto ti voglio bene, 
queste parole dʼamore,  
che ti sospira il mio cuore, 
forse non sʼusano più.

Mamma, ma la canzone più bella sei tu 
sei tu la vita 
e per la vita non ti lascio mai più.

2.  Sento la mano tua stanca, 
cerca i miei riccioli dʼor, 
sento e la voce e ti manca, 
la ninna nanna dʼallor, 
oggi la testa tua bianca 
io voglio stringere al cuor 

R.  Mamma, solo per te la mia…



16. MÁM RÁD JEŽIŠA

1.  Je meno, ktoré mám tak rád,

čo o ňom stále spievam,

ono mi zvučí na perách,

aj keď sa modlievam.

R.  Mám rád Ježiša, ó, ako ho ľúbim.

Mám rád Ježiša, veď za mňa život dal.

2.  To meno láskou znie stále
a rozpráva o láske,
o krvi, ktorá očistí
a hriechu pozbaví. R/

3.  V tom mene nový život mám,
to meno pokoj dáva,
do slávy večnej ponáhľam, 
môj Pán ma tam čaká. R/

4.  Čuj meno Pána Ježiša,
pokoj, lásku prináša,
dnes k tebe nežne skláňa sa
a ruku ti podáva. R/



17. MLAĎ BOHU VERNÁ

1.  Mlaď Bohu verná, Kristove čaty, 

zástavu našu zdobí kríž.

Smer ti ukážu vodcovia svätí, 

hore sa srdcia, k Bohu blíž. 

R.  Len smelo vpred, nech vidí svet 

mládež vernú v Kristovi.

Len výš a výš zdvihnime kríž, 

svet sa v Kristu obnoví.

2. Oddanosť Cirkvi, národu, vlasti 
burcuje v našich srdciach plam.
Nás nepremôžu nijaké strasti,
z cesty nezláka mam a klam. R/

3.  Nech naša pieseň voľne sa vznáša, 
nech sa ozýva celý svet.
Na našej tvári len šťastie žiari, 
tam, kde je Kristus, žiaľu niet. R/



18. MÔJ BOŽE, SOM TU SÁM (BEATOVÁ OMŠA)

1.  Môj Bože, som tu sám, len sám,

Pane, zmiluj sa.

Kde inde pomoc hľadať mám,

Pane, zmiluj sa.

R.  /: Pozri :/ /: na nás :/

Jak hriechy mnohých trápia.

/: Volám :/, /: Pane :/,

Pane, zmiluj sa. 

2. Tvoj hlas je balzam láskavý,
Pane, zmiluj sa.
Strápenej duši uľaví,
Pane, zmiluj sa.

R.  /: Pozri :/ /: na nás :/

3. Ty, ktorý šťastie rozdávaš,
Pane, zmiluj sa.
Otcovsky k sebe pritúľ nás,
Pane, zmiluj sa.



19. MÔJ PÁN (BEATOVÁ OMŠA)

R.  /: Môj Pán, ó, môj Pán,

Pán dobrotivý podá nám svoju dlaň. :/

1.  Keď ma smútky pokoria,

podá nám svoju dlaň.

Ty si moja opora,

Podá nám svoju dlaň. R/

2.  Všade vládne nepokoj,
podá nám svoju dlaň.
Pomôcť môže len Pán môj,
podá nám svoju dlaň. R/

3.  Svet si núdznych nevšíma,
podá nám svoju dlaň.
Len Boh s každým súcit má,
podá nám svoju dlaň. R/

4.  Keď z nás mnohí poblúdia,
podá nám svoju dlaň.
On nám pravý smer udá,
podá nám svoju dlaň. R/



20. NA CESTU ŽITIA

1.  Na cestu žitia, na cestu boja

mladé sa šíky nadšene stroja.

Vedie ich mladý Kristov bojovník,

odvahu dáva mladý Dominik

R.  /: Savio Dominik, čistotu našu chráň.

Savio, Savio, Ježiša v srdciach bráň.

Do boja za Krista daj nám síl, nadšenia,

v boji a v zápase duše sa premenia. :/



21. NA JEMNÝCH KRÍDLACH MÁJA

1.  Na jemných krídlach mája 

prichádza Mária

k nám z nebeského raja

prekrásna ľalia.

R.  Ty Kráľovná si mája,

prekrásny kvietok z raja,

ó Mária, o Mária.

2.  Tú krásu mája nebe
nám dáva v hojnosti.
Na večnú slávu tebe,
ó, Matka milosti. R/

3.  K tým spevom a k tým kvetom
i my sa pridajme 
a veľkej Matke Pána 
na slávu spievajme. R/



22. NA SVOJU ČESŤ

1.  Na svoju česť ti sľubujem, Ježišu môj,

že všetko tebe venujem, i život svoj.

R.  /: Len sily ráč mi viacej dať v každej dobe,

aby som mohol vytrvať v svojom sľube. :/

2.  Chcem slúžiť vlasti, národu bez prestania, 
pomáhať chcem svojmu ľudu do skonania. 

R.  Len sily...

3.  Pre lásku k tebe blížneho chcem milovať, 
slabého brata biedneho ochraňovať.

R.  Len sily...



23. NAPLŇ MA MILOSŤOU

1.  Naplň ma milosťou nekonečnou,

lásku šíriť chcem, Pane môj.

Naplň ma milosťou nekonečnou,

lásku šíriť budem, Pane môj.

R.  Spievaj Pánu, spievaj Pánu,

spievaj radostne mu každý deň.

Spievaj Pánu, spievaj Pánu, 

spievaj vďačne každý deň.

2.  Naplň ma pokojom nekonečným,
pokoj šíriť chcem, Pane môj.
Naplň na pokojom nekonečným,
pokoj šíriť budem, Pane môj.

3.  Naplň ma radosťou nekonečnou,
radosť šíriť chcem, Pane môj.
Naplň ma radosťou nekonečnou,
radosť šíriť budem, Pane môj.



24. NA STOKRÁT BUĎ POZDRAVENÁ

1.  Na stokrát buď pozdravená, 

Pomocnica kresťanov,

na tisíckrát velebená, 

Kráľovná archanjelov.

R.  Ty si naša milá Matka, ty si naša nádej sladká,

Panna mocná, Hviezda morská,

pomôž nám, ó, Mária.

2.  Svätú Cirkev pomoc tvoja,
Pomocnica kresťanov,
vždy vyviedla šťastne z boja,
Kráľovná archanjelov. R/

3.  Bludy sveta premohla si,
Pomocnica kresťanov,
Matka pravdy, Matka krásy,
Kráľovná archanjelov. R/

4.  Stádu svojmu chráň pastierov,
Pomocnica kresťanov,
pevná nech je naša viera,
Kráľovná archanjelov. R/

5.  Ty si nad slnko jasnejšia,
Pomocnica kresťanov,
a nad mesiac si najkrajšia, 
Kráľovná archanjelov R/



25. NECH SLNKO SVIETI, KDE SI TY

1.  Nečakaj na svoj deň, na svoj veľký čin,

každá chvíľa sa ti ponúka.

Lásku Krista prinášaj bratom, sestrám svojim,

nech slnko svieti, kde si ty.

R.  Nech slnko svieti, kde si ty,

nech slnko svieti, kde si ty,

nech ožiari celú zem 

a všetko zlé nech v dobré zmení,

nech slnko svieti, kde si ty. 

2.  Nie si sám, je tu Pán, on je blízko nás,
na cestách nás verne sprevádza.
Ruka v ruke choď s ním, ďalej odolávaj tmám,
nech slnko svieti, kde si ty. R/

3.  Staň sa soľou, staň sa kvasom chleba nového,
po ktorom túži náš celý svet.
Staň sa sviecou, ktorá svetlom Božím žiariť smie, 
nech slnko svieti, kde si ty. R/



26. Ó, MATKA PÁNA

1.  Ó, Matka Pána, Matka rajských krás,

ty vieš, čo srdce páli.

Vlej radosti do mojej duše zas,

keď umára sa v žiali.

Do svojich rúk ber srdce blúdiace,

buď milostivá duši prosiacej.

/: Mária, Mária, Mária! :/

2.  Poď so mnou krajom môjho domova,
do hájov vonných kvetov,
kde žehnala ma ruka Otcova,
do šírych, diaľnych svetov.
Nech tvoje svetlo všade vodí ma,
buď v žití pomoc moja jediná. /: Mária, Mária, Mária! :/

3.  Poď vlasťou našou, Matka najsladšia,
rod verných tvojich prosí,
veď stáročia mu je už najdrahšia
viera, čo v srdci nosí.
Ten národ tvoj sa k tebe obracia,
on nádej svoju v teba nestráca. /: Mária, Mária, Mária! :/

4.  Poď k nemocným, čo trpia veľký žiaľ,
a smútok sním im z tvárí.
vráť svetlo lásky, kde ho život vzal,
daj požehnanie nám.
Daj zdravia tam, kde duša odchádza,
nech milosť tvoja vždy nás sprevádza. /: Mária, Mária, Mária! :/



27. POČUJ NÁS, BOŽE (BEATOVÁ OMŠA) 

R.  Počuj nás, Bože, na výsosti,

zachráň nás od úzkosti.

Počuj nás, Bože, na výsosti,

nám daj cestu do radosti.

1.  Som biedny, slabý, úbohý, Bože môj,

zlo sveta dušu unaví, Bože môj,

od teba ma chce strhnúť prúd, Bože môj,

lež ty mi nedaj zahynúť, Bože môj. R/

2.  Veď šťastie moje vzal mi hriech, Bože môj,
a vystavil ma na posmech, Bože môj,
tak ubolené srdce mám, Bože môj,
k tebe sa v biede utiekam, Bože môj. R/

3.  Kto novou cestou vykročí, Bože môj,
spočinie v tvojom náručí, Bože môj,
pomôž mi z krážov strachu von, Bože môj,
a veď ma k cieľu životom, Bože môj. R/



28. POD TATROU DÁVNO BÝVA

Pod Tatrou dávno býva

šľachetný slovenský kmeň.

Tajomstvá veľké skrýva,

junač to silná jak peň.

Zelené hory, háje

potôčky pretkávajú 

a tieto krásne kraje

Slovenskom nazývajú.

/: Ty rodná zem, slovenská zem,

ku tebe len vrátiť sa chcem.

Ty si moja domovina,

rozveselíš ma jediná.

Ty zahojíš bolesť, čo srdce trápi,

až príde raz ten slávny deň pre nás

a prápor nám slobodu drahú vráti,

najkrásnejšiu zo všetkých sveta krás. :/



29. PRIATEĽ, POĎ S NAMI

1.  Priateľ, poď s nami, 

náš Pán ťa dnes volá,  

večeru pripravil,

má miesto pre teba tiež. 

R.  Tak poďme, priatelia, náš Pán nás dnes volá,  

nech duša veselá má miesto u neho tiež.

2. Pán pozval nás všetkých
na svoju večeru,
on hľadí na srdce, 
na lásku a na vieru.

3.  On v láske pre šťastie
sám seba rozdáva,
tu pokoj si nájde 
tvoja duša boľavá.

4.  Krv svoju a telo 
nám dáva za pokrm,
tu stoja bez moci
i zmysly, i náš rozum.

5.  Buď chvála, ó, Pane,
za prijímania dar,
ten banket nás sýti
na cestu pred tvoju tvár.



30. RADOSŤOU VEĽKOU

Kto vie, prečo mám v srdci veľkú radosť,

Kto vie, prečo mi všetky veci spievajú,

Kto to len vie?

R.  Radosťou veľkou srdce mi jasá,

radosť mám v duši, vždy ju nosím.

Boh mi ju dáva, Cirkev prináša,

sám ju prežívam, preto prosím.

1.  Daj, Pane, vieru celému svetu,

daj svoju milosť tomuto veku,

nech každý spozná, že len ty si radosť.

2.  Pochopte, ľudia, že svet je krásny,
Boh ho vytvoril a nám daroval,
žiť na ňom, zveľadiť ho 
prikazoval.

3.  Dokážme všetci, že sme si bratia,
že hnev, nenávisť už viac neplatia,
že v nás horí a vládne
veľká láska.

R.  Radosťou veľkou srdce mi jasá,
radosť mám v duši, vždy ju nosím.
Boh mi ju dáva, Cirkev prináša,
celému svetu môj spev ju hlása. 



31. SANTA LUCIA

Sul mare luccica lʼastro dʼargento,

placida è lʼonda, prospero è il vento

Venite allʼagile barchetta mia!

Santa Lucia, Santa Lucia.

Con questo zeffiro così soave,
oh, comʼè bello star sulla nave.
Su passeggeri, venite via!
Santa Lucia, Santa Lucia.

O dolce Napoli, o suol beato,
ove sorridere volle il creato.
Tu sei lʼimpero dellʼarmonia,
Santa Lucia, Santa Lucia.

Or che tardate? Bella è la sera.
Spira un’auretta fresca e leggiera.
Venite all’agile barchetta mia,
Santa Lucia! Santa Lucia!



32. SLOVENSKO MOJE

1.  Slovensko moje, otčina moja,

krásna si ako raj, ako raj.

Na tvojich holiach nádhery trónia,

v údolí šumí ľúbezný háj. 

Na tvojich holiach si spievali,

otcovia naši pracovali, robili.

Slovensko moje, otčina moja,

krásna si ako raj, ako raj.

2.  Hej, mám otčinu ja ešte inú,
kde tróni večný môj Boh a Pán.
Tam si privedie, k sebe povolá
Pán Ježiš svojich zo všetkých strán. 
Tam zmiznú žiale aj náreky,
tam budem bývať až naveky, naveky.
Hej, mám otčinu ja ešte inú,
kde tróni večný môj Boh a Pán.

3.  Kým ten čas príde, že sa to stane,
chcem Bohu, vlasti žiť oddane.
Blížnemu slúžiť a pravdu hájiť,
to heslom mladých vždy musí byť. 
Vypočítavosť a strach zdolať,
lásku a radosť vyžarovať a sálať.
Kým ten čas príde, že sa to stane,
chcem Bohu, vlasti žiť oddane.



33. SRDCE MOJE LÁSKOU ŽIARI

1.  Srdce moje láskou žiari, 

keď Ježiša prijať mám.

Otvorili sa nebesia, 

on zostúpil ku nám sám.

R.  Prídi, prídi, čakám teba

ako pokrm nebeský.

Ježišu, len tebe chcem žiť 

čistý život anjelský.

2.  S vierou láskou a nádejou
k oltáru pristupujem.
Srdce svoje jedine len
tebe, Ježiš, darujem. R/

3.  Posilni ma, drahý Ježiš,
svojim presvätým telom,
a prebývaj, Spasiteľu, 
prebývaj v srdci mojom. R/



34. TAK DOBRE NÁM

1.  Tak dobre nám prírodou blúdiť

a voňať čerstvú zeleň hôr,

počúvať radosť a šum lesa,

tešiť sa kráse navôkol.

/: Mať v ušiach šum len lesa,

spev a šťastný smiech

a zurkot potokov a riek. :/

R.  /: Hejže hej :/, /: hejže háj :/,

mladosť svoju vždy si chráň.

/: Ona je :/, /: ona je :/

vždy žitia nášho krásny čas.

2.  Tak dobre nám mestami kráčať, 
načúvať pulzu života,
nenávisť boriť, lásku šíriť,
šťastie, smiech Božieho decka.
/: Mať v srdci všetkých ľudí, 
hlavne trpiacich,
a slúžim im bez oddychu. :/ R/



35. TOTO JE DEŇ

Toto je deň, toto je deň,

ktorý dal nám Pán, 

ktorý dal nám Pán.

veseľme sa, veseľme sa,

i radujme sa v ňom,

i radujme sa v ňom.

Toto je deň, ktorý dal nám Pán,

veseľme sa i radujme sa v ňom.

toto je deň, toto je deň,

ktorý dal nám Pán.



36. VĎAKA ZA TOTO KRÁSNE RÁNO

1.  Vďaka za toto krásne ráno,

vďaka za každý nový deň,

vďaka za to, čo už je za mnou ako ťažký sen.

2.  Vďaka za všetkých verných druhov,
vďaka, ó, Pane, za tvoj ľud, 
vďaka, že radi odpúšťame
urážky aj blud. 

3.  Vďaka za moje pracovisko,
vďaka za každý drobný zdar,
vďaka za hudby krásu čistú,
aj za piesne dar.

4.  Vďaka za to, čo zarmútilo,
vďaka za to, čo poteší,
vďaka, že vedieš božskou silou,
Priateľ najlepší. 

5.  Vďaka, že môžem teba chváliť,
vďaka, že ducha dáš mi tiež,
vďaka, že nablízku i v diaľke
ľudí miluješ.

6.  Vďaka, že ty nám dávaš spásu,
vďaka, toho sa pridržím,
vďaka, že verím tvojmu hlasu,
že ti náležím. 



37. VEČERNÝ ZVON

1.  Večerný zvon horou zneje,

nebies Kráľovnej slávu peje.

ku modlitbe volá i nás,

by sme jej peli vrúcne Zdravas.

Ave Maria, ave Maria, ave Maria.

2.  Keď sa ku koncu chýli deň,
zaznie nebies Kráľovnej pieseň.
Ku Márii pozdvihnem hlas,
pejem jej vrúcnym srdcom Zdravas.
Ave Maria, ave Maria, ave Maria.



38. VZLIETNI, DUŠA (ZBOR ŽIDOV)

Vzlietni, duša, v tie kraje zakrúžiť,

kde môj domov, kde vrátiť sa túžim.

Žiaľ rozlúčky, čo srdce mi súži,

rozpomienkou na šťastné dni stíš.

Hoci mám pred sebou biedny život,

za domovom hoc mriem túžbou clivou,

bez reptania, s dušou trpezlivou,

s pokorou v srdci chcem niesť svoj kríž.

Záblesk nádeje zriem žiariť z výšin,

že sa raz vrátim späť v kraj môj milý.

Iba viera mi blen tiesne tíši,

že sa raz potupných zbavím pút.

Mne len nádeje lúč mierni smútok,

čo mi zlý osud gniavi tak kruto.

Ak by navždy som znášať mal puto,

radšej v tej chvíli chcem zahynúť.

Chviem sa bázňou, či mám žiť či mrieť,

do otroctva keď kráčam dnes vpred, do neznáma a bied.



39. ZÁSTUPY MLADÍKOV

1.  Zástupy mladíkov s chórmi anjelov

oslavujú otca piesňou veselou.

R.  Z neba, kde Boh býva,

sa don Bosco díva

na mládež, na verný ľud.

Za ním pevne k cieľu

pod zástavu bielu,

vodcom nám, don Bosco, buď.

2.  Svätý vodca dáva mladým rozkazy,
kto ich zachováva, iste zvíťazí. R/

3.  Sily jeho žriedlom Boh vo sviatosti,
ktorý duše telom vlastným uhostí. R/

4.  Mládež viedol k Matke, ku Pomocnici,
aby jej zachránil čistotu v srdci. R/

5.  S úsmevom na tvári, v duši svätý mier,
srdcia k Bohu tiahne, srdce jemu zver. R/



40. ZDRAVASʼ, MILOSTIPLNÁ

Zdravasʼ, Milostiplná, ave Maria,

zdravasʼ, Milostiplná, ave Maria.

Pán je s tebou,

požehnaná si žena, Mária,

slávna medzi ženami, Mária.

Ru-ru-ru-ru....

Zdravasʼ, Milostiplná, ave Maria,

zdravasʼ, Milostiplná, ave Maria.

Požehnaný, 

požehnaný plod života tvojho,

Ježiš Kristus, Boží Syn,

Mária.

Ru-ru-ru-ru....

Matka Božia, Mária, oroduj za nás,

Matka Božia, Mária, oroduj za nás,

oroduj za nás, oroduj za nás.



41. ZNEJ, PIESEŇ, MÁRII

1.  Znej pieseň Márii, 

spievaj duša moja, 

tej bielej ľalii, 

Matke spasiteľa.

R.  Ó, Panna Mária, 

ty biela ľalia, 

ave Mária, ave Mária. 

2.  Tou piesňou vábi nás
zvon z nebies diale,
keď bôle znášame, 
srdce trápia žiale. 

R.  Ó, Panna Mária, 

3.  Tá pieseň znie ti dnes
i z vône hája
a s ňou sa i v láske
naše srdce spája.

R.  Ó, Panna Mária, 



42. ZNIE NA LÚKACH SPEV

R.  Znie na lúkach spev, tam spieva si kvet,

ja v srdci radosť mám.

Znie na lúkach spev, tam spieva si kvet,

ja v srdci veľkú radosť mám.

1. Každou cestou v tomto svete,

Pán ťa vedie k nebu blíž.

Svojím Duchom povedie ťa,

k slnku ktoré uvidíš. R/

2. V každom kúte našej zeme,
všetci túžia šťastne žiť.
Stretneš brata, i ty jemu
bratom môžeš denne byť. R/

3. V každom kúte našej vlasti,
jeden cieľ je pred nami,
by sme v radosti a i strasti
stretli sa a poznali. R/

4.  Každou cestou v tomto svete,
dúfaj vždy a odhoď strach!
Pán ťa vedie, k viere zve ťa,
mier ti všade prichystal. R/





Otec Ivan Gróf SDB  
(11. 3. 1935 – 20. 12. 2000)

Prvé sľuby: 
12. decembra 1954, Bratislava-Trnávka

Večné sľuby: 
31. mája 1959, Trnava

Kňazská vysviacka: 
5. októbra 1959, Bratislava

www.otecIvanGrof.sk

SPOMÍNAME
NA OTCA IVANA

SPEVNÍK ZOSTAVENÝ PRI PRÍLEŽITOSTI
STRETNUTIA 14. MARCA 2020 V SENCI

OTEC IVAN GRÓF
salezián dona Bosca


	Blank Page
	Blank Page



