
Texty a akordy

V OTCOVOM
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S dôverou
Hudba a text: Martina Belejová

 

S dôverou prichádzam pred Teba, Otec môj 

 

S dôverou ti dávam to, čo mám, Otec môj 

               

Lebo viem, si dobrý, viem, si blízko 

 

A záleží ti na mne 

 

 

Berieš si ma na kolená   

 

A vravíš, že si hrdý na mňa 

 

Berieš si ma do náručia, 

 

aby si chránil, chránil, chránil 

 

 

Si Otec, ktorý otvára náruč 

Otec, ktorý miluje 

Otec, ktorý mi odpustil každý môj pád 

Otec, ktorý má ma rád 
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Vrátiť sa smiem
Hudba a text: Dominik Gabriel

 

Dlho som utekal 

 

Dlho som sa skrýval 

Mnoho dní som premárnil 

Vrátiť sa chcem 

 

Dlho som Ti neveril 

Vlastnou cestou som šiel 

Mal si pripravený plán 

Vrátiť sa smiem 

 

 

Vrátiť sa smiem do Tvojho náručia 

 

Vrátiť sa smiem do Tvojho náručia 

 

Vrátiť sa smiem 

 

Tam patrím 

 

Vrátiť sa smiem do Tvojho náručia 

Vrátiť sa smiem do Tvojho náručia 

Vrátiť sa smiem 

Tam patrím, do Tvojej lásky 

D             Emi

D/fis              G

D

A

D/fis  

 A 



Žalm 18
Hudba a text: Mária Škovierová

Vrúcne Ťa milujem, Pane, moja sila 

 

Vrúcne Ťa milujem, Pane, moja sila 

 

Vrúcne Ťa milujem, Pane, moja sila 

 

Vrúcne Ťa milujem, Pane, moja sila 

 

 

Tebe dôverujem 

Tebe dôverujem, Tebe verím 

 

 

Budem zachránený 

Budem zachránený,  keď k Tebe volám 
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Abba
Hudba a text: Eva Hrešková

Ako ovca stratená viem len volať na Teba: nájdi ma, nájdi ma 

 

Znovu domov z neznáma dobrý Pastier nesie ma, nádej mám, nádej mám 

 

/: Stále mám nádej v mene Ježiš :/ 

 

 

Že ma Otec čaká, o mne vie 

Na to zlé, čo bolo, zabudne 

Že ma Otec čaká, o mne vie 

Láskou moje hriechy prikryje 

 

 

Abba, u Teba domov mám 

 

 

Vyzliekam si staré šaty,  všetko, čo mám, skladám pred Tebou 

Dnes sa vraciam k Tebe domov 

 

Abba, u Teba domov mám 

 

 

Láska ma víta vo dverách, láska ma víta vo dverách 

S úsmevom na perách mi slzy z líc zotiera 
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Stále pre mňa máš
Hudba a text: Martina Belejová

 

Učíš ma vnímať, že si tu 

 

Tvoja láska láme tmu 

Učíš ma chápať, čo hovoríš 

Z tvojho slova dnes môžem žiť 

 

Učíš ma dávať ako ty 

To, čo mám, mi viac nepatrí 

Učíš ma ľúbiť bez hraníc 

Chrániš mi srdce, báť sa nemusím 

 

Báť sa nemusím 

 

 

Ďakujem, že kráčaš so mnou 

 

Ďakujem, že kráčaš so mnou 

 

 

Stále pre mňa máš srdce plné lásky 

 

Stále vo mne vidíš Tvoj obraz aj plán 

 

Stále po mne túžiš viac, než pochopiť viem 

 

Stále pri mne bdieš, lebo chceš, lebo chceš 

 

Lebo ma ľúbiš láskou večnou 

 

Ľúbiš bez podmienok 

 

Ľúbiš a nikdy neprestaneš 
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Hajaj, búvaj
Hudba a text: Eva Hrešková

Hajaj, hajaj, búvaj,  miláčik môj 

 

Hajaj, hajaj, búvaj,  ja strážim tvoj sen 

Hajaj, hajaj, búvaj,  neboj sa tmy 

Hajaj, hajaj, búvaj,  ja nad tebou bdiem 

 

Prízrakov nočných sa nemusíš báť 

Nedrieme, nespí ten, čo ťa má rád 

Anjeli budú ti tíško hrať 

Radostná pieseň vždy odháňa strach 

 

Dôveruj, môžeš sa spoľahnúť  

Z  rúk si ťa nenechám vytrhnúť 

Hojdať ťa budem, kým nezaspíš  

V náručí lásky si v bezpečí 

 

 

 

Máme Ocka, čo ľúbi nás 

Stále je blízko a má vždy čas 

Máme Ocka, čo chráni nás 

Utiera slzy a tíši plač 
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Vezmem ťa
Hudba a text: Martina Belejová

 

Skôr než si otvorila oči prvýkrát, ja som sa tešil na teba 

 

A keď si urobila prvé kroky, bol som šťastím bez seba 

 

Skôr než si povedala prvé slovo, napísal som ti knihu kníh 

 

Dnes ma poznáš, som Prvý, Posledný 

 

 

Dôveruj mi, že sa vždy postarám 

Dôveruj mi, nikdy ťa nesklamem 

 

Dôveruj mi, stále budem s tebou 

 

 

Vezmem ťa na svojich krídlach 

Nemusíš sa vôbec báť 

Ukážem ti nový výhľad 

Ktorý konca nemá 

Nemusíš sa nikam skrývať 

Ja o tebe všetko viem 

Pri mne nebude ti chýbať nič 

Veď ťa milujem, teba milujem 

 

Teba milujem
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Vezmi si všetko
Hudba a text: Dominik Gabriel

Ako Ti smiem dať všetko, čo mám? 

 

Ako Ti smiem dať sa celý? 

Ako len môžem počuť Tvoj hlas? 

Ako len môžem hľadať Ťa viac? 

 

 

Mne nestačí, mne nestačí to, čo mám 

Mne nestačí, mne nestačí 

 

 

Vezmi si všetko, vezmi si mňa 

 

Mne nestačí, ja chcem horieť viac 

Mne nestačí, ja chcem horieť viac 

Mne nestačí to, čo mám 

 

Mne nestačí, ja chcem horieť viac 

Mne nestačí, ja chcem horieť viac 

Mne nestačí, tak ukáž mi, Kráľ, čo zaplatiť mám 

 

Vezmi si všetko, vezmi si mňa 
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Pieseň piesní
Hudba a text: Mária Škovierová

Kiežby si ma vybozkával bozkom svojich úst 

Veď tvoje nežnosti sú lepšie ako víno 

A tvoje meno je ako vzácny olej 

 

Tiahni ma za sebou 

 

Do svojich komnát voveď si ma, Kráľ 

Veď hoc som čierna, predsa som krásna 

A tvoj prápor nado mnou je láska 

A tvoj prápor nado mnou je láska 

 

Som lúčny kvietok, ľalia v údolí 

A ty sťa jabloň, po ktorej tôni túžim 

Aký si krásny, milý môj, aký pôvabný 

Aký si krásny, aký pôvabný 

 

 

Holubica moja, priateľka moja, holubica moja, priateľka moja 

 

Holubica moja, daj zrieť mi svoju tvár 

 

 

 

Môj milý patrí mne a ja patrím jemu 

Môj milý patrí mne a ja patrím jemu 

Môj milý patrí mne a ja jemu patrím 
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V kráľovstve bez konca
Hudba a text: Eva Hrešková

V pestrom rúchu vedieš ma pred Tvoj trón, k Tvojmu stolu 

Hovoríš, že patrím sem, že tu je domov, tu sme spolu 

 

Za kráľovským stolom miesto mám, miesto mám 

Veď som Tvoje dieťa a Ty si Kráľ 

 

Svetlom zaplavená sieň, prestretý stôl, jemná vôňa 

Krásna hudba vôkol znie, všetko je pripravené pre mňa 

Za kráľovským stolom miesto mám, miesto mám 

Veď som Tvoje dieťa a Ty si Kráľ 

 

 

 

 

V kráľovstve bez konca spev a hudba znie 

Láka ma do tanca, nechávam sa zviesť 

 

 

Na kráľovskom bále miesto mám, miesto mám 

Veď v tanečnej sále ma víta Kráľ 

 

 

 

 

Sám Kráľ ma vedie, halí zlatým odevom 

Vchádzame do trónnej siene za hlaholu anjelov 

 

Pred kráľovským trónom miesto mám, miesto mám 

Na hlavu diadém slávy mi kladie Kráľ 
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