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TEBE CHVÁLÍM
Do mých obav, do mých dnů,
do mé touhy i do mých snů,
na mé cestě, do kroků mých
vnášíš světlo lásky, do očí mých vyhaslých.
Nevím sám, jak dík svůj vzdám, netuším, jak ti vyzpívám
radost svou, znovu nalezenou. Co ti můžu dát?
Dnes srdce mé, Tobě otvírám,
znát tě toužím víc.
Ruce své chci zvedat výš,
Tebe chválím, Tebe chválím, Králi můj.
Jako vánek toulavý,
jako vítr, co pohladí,
osvěžuješ srdce mé.
Dáváš napít mi vody živé, výborné.

AŤ SESTOUPÍ DUCH TVŮJ
Ať sestoupí Duch Tvůj a obnoví zemi
a nebeský déšť vlažné srdce zavlaží.
Omyj mě a světlo mi dej, píseň chvály ať Ti zní.
Chvála Ježíšovi, který za mě život dal.
Chvála, který jsi mě od počátku miloval.
Ježíš, jenom Ježíš Pánem je.

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.

TVÍ JSME MY
Tví jsme my, nás shromáždila v jedno láska Tvá.
Náš hlas zní, rodina Tvých dětí zpívá: „Králi náš“.
R: Volá „Abba, Otče, velká moc je Tvá,
Abba, Otče, velká moc je Tvá.
Tví jsme my, zpíváme, vždyť nám vládne láska Tvá.
Náš hlas zní, rodina Tvých dětí zpívá: „Králi náš“.

RADOSTÍ JSI MOU
Chválím slávu Tvou, můj Králi,
toužím s Tebou kráčet dál.
Léčíš vždy slovem svým mé rány,
blízkost Tvá mi dává pevně stát.
S Tebou zůstat smím,
jen Ty jsi Pánem mým,
R: Ty jsi můj štít, můj Král,
moje píseň, co tak krásně zní,
můj úkryt, má skála.
V mé nouzi přicházíš, jsi spása má.
Já vím, můžu žít z Tvé lásky,
chráníš mocí svou mé pády.
Radostí jsi mou,
zpívám chválu svou.

PŘED TVOU TVÁŘÍ
I kdybych kráčel hlubinami moří,
i kdybych šel až na konec světa,
vím, že nikdy nedovolíš,
abych ztratil se, abych zapomněl.
Ty znáš mé srdce víc, než já ho znám.
Ty znáš mé srdce, já Ti ho odevzdám.
Stojím před Tvou tváří a vyznávám,
že Ty jsi Pán, že Ty jsi Pán.
A zpívám: „Jsi tak nádherný,
tak nádherný, můj Bůh a Pán“.

BUĎ VŮLE TVÁ
1. Vzal jsi mi plány mé, vzal jsi mi sílu mou,
změnil směr cesty mé, touhy mé změnil v prach.
Kudy jít, kde vykročit, na cestu nevidím,
uvěřit vůli Tvé, i když nerozumím.
2. Vykročit, udělat krok, krok do neznáma.
Vykročit na cestu, jež není prošlapaná.
Uvěřit, když nevidím, ale slyším hlas Tvůj,
jenž říká: Pojď, neboj se, synu můj.
R: Přes údolí úpatí hor
povedu tě rukou svou.
Neboj se, jsem s tebou,
když přijde pád, budu silou tvou, silou tvou.
3. Dopustil jsem pády tvé, dopustil bolest tvou.
Kameny házel pod nohy, nechal tě bloudit tmou.
Cestu svou jsem připravil, připravil pro tebe.
Věř, že bolest tvá na cestu mou tě přivede.

POD TVÝM KŘÍŽEM
Pod Tvým křížem, Pane můj, sílu nalézám.
Pod Tvým křížem, Pane můj, sílu nalézám.
Pod Tvým křížem, Pane můj, sílu nalézám.
Amen.

MOCNÉ JMÉNO
Duchu svatý, přijď, Duchu svatý, přijď, probuď srdce mé.
Duchu svatý, přijď, Duchu svatý, přijď, naplň celou zem.
Ruach…
Můj hlas ať se ztiší, Tvůj Duch ať ve mně křičí:
„Já jsem vítězství, já jsem vítězství!“
Můj hlas ať se ztiší, Tvoje láska ať ze mě křičí:
„V Tobě vítězím!“
Proto chci vyvýšit mocné jméno Tvé, jméno Ježíš.
Já chci vyvýšit mocné jméno Tvé, jméno Ježíš.
Pokorně vyvýšit mocné jméno Tvé, jméno Ježíš.
Chválou vyvýšit mocné jméno Tvé, jméno Ježíš.

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.

ÁRONSKÉ POŽEHNÁNÍ
Ať Pán žehná nám, chrání nás
a rozzáří nad námi svoji tvář.
Je laskavý, shlédl k nám a dal nám mír.
Amen…
Jeho přízeň ať nás chrání, ať v nás šíří požehnání,
naše blízké v jejich pláči, ve zlých chvílích, ať je chrání.
Jeho láska ať se sklání k národům s požehnáním,
po tisíce pokolení ať je s námi, ať je s námi.

