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Písně ke křížové cestě 
 

1. HLEDÁM TVOJI TVÁŘ 
 

Hledám tvoji tvář, Páně 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, Páně můj, chci jít  
každý den, za Tebou, Páně můj, 
chci jít .:// 
 

2. TVÝ SRDCE CHCI MÍT 
 

1. Dík Tobě, Pane, za krev smlouvy Tvé, dík, že jsi 
zachoval život můj. Budu Ti sloužit na vinici Tvé, 
ovoce přinášet k Tvému trůnu. 
 

2. Dík Tobě, Pane, za vše cos mi vzal, směr mého 
života jsi Ty sám. Dík Tobě, Pane, za vše cos mi 
dal, 
nekonečnou radost v srdci mám. 
 

R: Tvé srdce chci mít, plnit vůli Tvou. Cestou dál 
jít, cíl neminout. 
 

3. STÁLE VÍC 
 

1. V temné noci tehdy tiše šuměl vánek, centrem 
vesmíru se malý Betlém stal.   Pastýře tam v 

horách možná zmáhal spánek, když na svět 
přišel Král. Z lásky k nám Bůh člověkem se stal.    
 

2. Horké slunce do dlažby ulic pálí, centrem 
vesmíru se Jeruzalém stal. V čele s vojáky se 
bláznivý dav valí, to kříž si nese Král. Z lásky k 
nám, aby život za nás dal.    
 

R: Bůh stále víc, víc ti toužil dát. Člověče, proč 
ještě nevidíš, že lásku svou už dokázal ti nejmíň 
tisíckrát? Tak už pozvedni své oči výš! Bůh čeká 
na tu chvíli, kdy mu odpovíš.  
 

3. V temné noci tvého srdce šumí vánek, někdo 
na pozvání čeká, chce jít dál. Tak už z ledových 
bran srdce sundej zámek, ať může vejít Král! 
Kvůli tobě snášel bolest, hrozná muka, kvůli 
tobě nesl na Golgotu kříž a když jsi padnul, tak 
to jeho byla ruka, která pozvedla tě výš, k sobě 
blíž, vždyť u něj svou máš skrýš.                                                                                                                          
R2: Stále víc, víc ti toužil dát. Člověče, proč ještě 
nevidíš, že lásku svou už dokázal ti nejmíň 
tisíckrát? 
 

4. JSEM TI BLÍZKO 
 

1. Nemusíš se bát, já tě jménem znám. Znám i 
cestu tvou vždyť jsem ji před tebou prošel sám. 
Všechnu sílu svou u mně zkoušej brát. Pomůžu ti 
nést každé tvé břímě, pokud mi je dáš. 
 

R: Jsem ti blízko, velmi blízko, blíž, než se zdá. 
Věř mi, blízko, velmi blízko k Tobě mám. 
 

2. Když se usmíváš i já radost mám 
S Tebou prožívám prohry i vítězství ve 
zkouškách 



I když prohráváš, mám Tě pořád rád 
Nemusíš to vzdát, znovu se zvedni a pojď se 
mnou dál 
 

3. Všechna zklamání i tvé slzy znám 
Já jediný vím o každém zranění, které máš 
Zvedni oči své, odlož žal i pláč. Vždyť někoho 
máš, kdo je ti blízko a sebe chce ti dát 
 

4. MARIA, BEROU TI SYNA 
 

1. Maria berou Ti syna, Ty však dál zůstáváš 
klidná, Tvé srdce ví, Tvé srdce zná, nauč nás 
lásce pokorná. Vždyť to všechno musí se stát,  
dáš život syna Matko za každý náš pád. 
Světu dnes není třeba víc, v sobě umírat, 
nebýt vlastně vůbec nic. 
 

2. Maria berou Ti syna, Ty však dál zůstáváš 
klidná, Tvé srdce ví, Tvé srdce zná, nauč nás 
lásce pokorná. Na pokoře, na samém nic, láska 
vyrůstá milující bez hranic. Vždyť to všechno 
musí tak být, jen ty jediná nauč nás tou cestou jít. 
 

3. Maria berou Ti syna, Ty však dál zůstáváš 
klidná, Tvé srdce ví, Tvé srdce zná, nauč nás 
lásce pokorná. Maria berou Ti syna... 
 

5. STÁT SMÍM 
 

1. Nesl jsi každý můj pád, i kříž mojí hanby byl 
Tvůj, vím na Tebe padl můj hřích 
a dnes tu smím stát. 
Co říci Ti smím, co učinit mám? 
Dnes svoje srdce rád celé Ti dám. 
 

2. Dnes kráčet smím k Tvojí slávě, Tvůj Duch 
život dává mi, 
svou láskou jsi mě už získal a dnes tu smím stát. 
Co říci Ti smím, co učinit mám? 
 Dnes svoje srdce rád celé Ti dám. 
 

R: Stát smím a vztáhnout dnes ruce k Tobě, 
v slávě Toho, který všechno dal. 
Stát smím, svoje srdce jen Tobě chci dát, celý 
jsem Tvůj. 
 

6. JDI A POZDVIHUJ KLESAJÍCÍ 
 

1. Jdi a pozdvihuj klesající, jdi a povzbuzuj 
znavené, jdi a posiluj umdlévající, jdi a potěšuj 
opuštěné. 
 

/Ref: K tomu tě posílá tvůj Pán, k tomu tě 
láskou vyzbrojí, k tomu ti do úst dá slova hojivá 
a naplní svou milostí. 
 

2. Jdi a plač s těmi, co pláčí, jdi a zpívej srdcím 
sevřeným, jdi k těm, co přímo k smrti kráčí, jdi k 
lidem ve tmě ztraceným 

 
7. CESTA ŽIVOTA 
 

1. Klečím tu, Pane, před Tebou, množství hříchů 
v dlaních svých ukrývám. Ty všechno řídíš mocí 
svou. Do mých stínů náhle vchází světlo lásky 
Tvé. Ty jsi řekl: „Podle lásky svět vás rozpozná.“ 
Vím, že moje dluhy v lásce tak velké jsou. Přesto 
znovu tady klečím a říkám: „Buď vůle Tvá.“  A Ty 
moje dlaně k nebi pozvedáš. 
 

R: Ty jsi cestou života, Ty jsi vládce můj, neváhal 
jsi v oběť dát na Golgotě život svůj. V bolestech 
jsi umíral, abych já mohl žít, mohl žít, s Tebou, 
Pane, žít. 
 

2. A i když půjdu temnotou, nelekám se zla, 
vždyť Ty jsi stále se mnou. Ty všechno řídíš mocí 
svou. Dej, ať na všech cestách září světlo lásky 
Tvé. Ty jsi řekl: „Já jsem Cestou, Pravdou a 
Životem a kdo v moje slova věří, nemá strach.“ 
Já chci ve všech zkouškách volat: „Pane, buď 
vůle Tvá!“ Vím, že Ty mě v prachu ležet 
nenecháš. 
 

R: Ty jsi cestou života, Ty jsi vládce můj, neváhal 
jsi v oběť dát na Golgotě život svůj. V bolestech 
jsi umíral, abych já mohl žít, mohl žít, s Tebou, 
Pane, žít, navěky žít! Ty jsi cestou života,... V 
bolestech jsi umíral, abych já mohl žít, mohl žít, 
s Tebou 
 

8. VZNEŠENÝ 
 

Vzneseny, tak jemny iba ty vies ku nam byt 
zraneni, zlomeni bez obav mozeme prist.. 
Ty stale cakas, novu nadej nam das, ty odnimas 
hriech, v tichu modlitba znie. 
 

9. TY SÁM, TY JSI DŮVOD 
 

Ty sám, ty jsi důvod radost mít, 
já vím, ty jsi důvod doufání, 
 

R: Léčíš rány mé, i křídla zlámaná, 
co zkoušel jsem nést sám, 
teď dát Ti smím a vstát. 
 
 
 
 
 



10. ČLOVĚK 
 

1. Hle člověk potupený, purpurem zahalený, 
bolestně zraněný, věncem z ostnů zmučený ke 
mně teď on obrací pohled svůj. 
 

R: Já jsem Bůh tvůj jen láskou svou zahojíš ránu 
mou hříchem lidí spáchanou já stále rád tě mám. 
 

2. Člověče zubožený, nečistotou poskvrněný, 
tvůj cit je poraněný hříchem těla mučený k tobě 
teď já obracím pohled svůj. 
 

R: Já jsem Bůh tvůj jen láskou mou zahojíš ránu 
svou i vinou lidí spáchanou já stále mám tě rád 
tě. Já jsem Bůh tvůj jen láskou mou člověče 
zahojíš zcela každou ránu svou, slyšíš mě, já rád 
tě mám, já stále rád tebe mám. 
 

11. HODEN JE BERÁNEK 
 

R: /:Hoden je Beránek nejvyšší chvály, On nás 
vykoupil Svou krví.:/ 
 

1. /:Jenom Ty jsi navěky král, jenom Tobě patří 
sláva, Pane náš.:/ 
 

R: /:Hoden je Beránek nejvyšší chvály, On nás 
vykoupil Svou krví.:/ 
 

2. /:Budeme jásat nad Tvým vítězstvím, prapory 
pozdvihnem ve jménu svého Boha.:/ 
 

R: /: Hoden je Beránek nejvyšší chvály, On nás 
vykoupil Svou krví.:/ 
 

12. JEŽÍŠI UKŘIŽOVANÝ 
 

Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů lituji, 
Ježíši ukřižovaný, Kyrie eleison. 
 

13. PŘIJMI PANE 
 

1. Přijmi pane z našich polí chléb, přijmi pane z 
našich vinic víno, z našich polí chléb, z našich 
vinic víno, chléb a víno, spásy znamení. 
 

2. Přijmi pane ze svých polí chléb, 
přijmi pane ze svých vinic víno, 
ze svých polí chléb, ze svých vinic víno, 
ať nás Tvojí mocí promění. 
 

R: Ty jsi Pane /: sám, pravý vinný kmen. 
V plodech dojdou štěstí, kdo jsou Tvoje 
ratolesti. :/ 
 

3. Díky za krev za nás prolitou, 
díky za Tvou oběť, pane díky. 
Vždyť jen pro Tvůj kříž, jsme Ti bože blíž, 

díky, že nám sebe nabízíš. 
 

4. Díky, že jsi přijal úkol svůj, 
žes šel plnit vůli Otce svého. 
Z lidí že Tvůj čin, sejmul tíhu vin, 
každý člověk je teď Boží syn. 
 
  

14. MARIE MAGDALENA 
 

1.Den už se probouzí, temnota slábne, jen tiché 
kroky zní, kroky, co vzhůru stoupají… 
Stoupají stále výš, k hrobu ve skále. Před ním 
zůstanou stát, v němém úžasu stát - vždyť 
kámen je odvalený 
 

2.Oči si utírá, slzy v nich pálí, dva muži sedí tam, 
kde předtím ležel její Pán. „Proč pláčeš?“, ptá se 
hlas odněkud zdáli. „Nevím, kde je můj Pán, 
pověz, kam jsi ho dal? Ať smím si to tělo vzít...“ 
 

R:/: Neboj se, Marie, jsem to já, tvůj Mistr a Pán. 
Neboj se, Marie, já jsem pro tebe vstal, pro tebe 
umíral... :/ 
 

R2: Brzy vystoupím k svému Otci zpět, jdi a 
řekni to všem: že je prázdný hrob, pryč je smrti 
stín, Bůh je vítězem! Já jsem vzkříšení, a kdo 
uvěří, bude navěky žít. Tato slova má v srdci 
uchovej, radost můžeš mít... 
 

15. SLÁVA TVÁ 
 

1. Beránku můj, skláním se před Láskou Tvou 
jenž smývá 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. 
 

R: SLÁVA TVÁ, SLÁVA TVÁ... Své prázdné ruce k 
Tobě pozvedám, ve Tvém náručí vždy ožívám. 
Sláva Tvá, sláva Tvá... Láskou změnils celý život 
můj, BERÁNKU JSEM NAVŽDY TVŮJ...!!! 
 

2. Lásku Tvou našel jsem Pane, mám Tě rád, 
Tys život za mě dal, když si na kříži umíral. 
 

R: SLÁVA TVÁ, SLÁVA TVÁ… 
Své prázdné ruce k Tobě pozvedám, 
ve Tvém náručí vždy ožívám. 
Sláva Tvá, sláva Tvá… 
Láskou změnils celý život můj, 
BERÁNKU JSEM NAVŽDY TVŮJ…!!! 
 
 
  
 
 



Písně ke mši svaté 
 

1. 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. Svatý, svatý, svatý, svatý, 
svatý, svatý, svatý, svatý, svatý, vidět Tě toužím. 
 

2. MILUJI TĚ, HOSPODINE (žalm)  
 

R: Miluji tě, Hospodine, má sílo! 
 

1. Miluji tě, Hospodine, má sílo, Hospodine, má 
skálo, mé útočiště, zachránce můj! 
 

2. Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, můj 
štíte, má spáso, ochrano má! 
 

3. Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží jen 
chvála, a od svých nepřátel budu vysvobozen. 
 

4. Živý je Hospodin, požehnána buď moje Skála, 
sláva buď Bohu, mému Spasiteli! 
 

5. Veliká vítězství jsi dopřál svému králi, 
dáváš přízeň svému pomazanému. 
 

3. TVÉ SLOVO JE 
 

Tvé slovo je lampou nohám mým, osvěcuje 
stezku mou. 
 

Jako oheň spaluje, tak ve mně přebývá, je živé 
slovo, které mě pálí. Tvoje jméno vyznávám, o 
Tvé věrnosti zpívám, hlásám Pane slovo Tvé. 
 

4. TOUŽÍM PŘINÉST NA OLTÁŘ 
 

1. Toužím přinést na oltář život svůj, který mám 
Tvojí láskou zlomený, chválím Tě, jsi můj Pán. 
Chci Ti přinést právě teď, každý den v životě 
vím že přijmeš každý dar rozbitého srdce. 
 

R: Řekni co Ti mám dát, co přinést Ti smím, 
jsi můj laskavý král, já jen mizící stín. Pane víc 
nemám slov, píseň doznívá též, i když nehodný 
jsem, chci Ti něco přinést. Možná jen tichý pláč, 
jen bolest co mám, svoje srdce dneska Ti dám, 
jsi můj laskavý Pán. 
 

2. Díky Tobě dýchat smím, můj dluh splatil jsi 
sám život Svůj jsi za mne dal, jsi můj vítěz a pán. 
Vzal jsi hanbu a můj hřích, přiblížil nám nebe, 
vstoupil jsi do temnot mých, dávám Ti sám sebe. 

 
 
 

5. PŘICHÁZÍM K TOBĚ BLÍŽ 
 
1. Přicházím k Tobě blíž, vím že Ty mě uslyšíš. 
Když jsem sám, umírám, k nohám Tvým uléhám. 
 

R: Pane mám jen jedno přání ať mě v každé 
chvíli chráníš i v příkoří a bezpráví buď se mnou 
bez ustání. 
 

2. Kde je hřích, Ty jsi víc, kde jsi Ty, nechybí nic. 
Poznávám co smysl má, na dlouhou pouť se 
vydávám. 
 

R: Pane mám jen jedno přání ať mě v každé 
chvíli chráníš  i v příkoří a bezpráví buď se 
mnou bez ustání. Má píseň zazní do oblak, 
shlédni na mě od svých bran. Až odpluje černý 
mrak, s novou silou povstávám. 
 

6. DEN CO DEN 
 
1. Jak to říct, nevím, tys mi život dal a já vyslovím 
stěží, co to pro mě znamená, že jsi mou 
záchranou. Všechno, co jsem, chci ti dát, ať 
každý den můžu vzhlížet na tvůj majestát! 
 

R: Den co den se v tobě ztrácím. 
Den co den jdu stále za tebou. 
Den co den chci ve tvé lásce stát! 
 

2. Den co den zkouším, zkouším ve tvém jménu 
stát, s pokorou prosím, abych moh tě více znát. 
Dávno vím, máme každou hodinou k sobě blíž, 
jdeme, chci být světlem a ne tmou! 
 

R2:...se v tobě ztrácím den co den...za tebou 
stále den co den...jsem ve tvé lásce den co den... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Písně k večeru chval 
 

1. PRÍĎ TVOJE KRÁLOVSTVO 
 

Srdce plné lásky bez prázdnych viet / zmenu z 
vnútra, ktorá zmení svet / to si, Pán môj, žiadam 
Život v tvojom Duchu každý deň / novú vášeň a 
smelosť žiť tvoj sen / to si, Pán môj, žiadam / 
Chcem viac, než iba túžiť dnes / chcem ozaj 
tvoju slávu niesť / Celým srdcom sa k tebe 
obraciam / môj Boh, len jedno si žiadam 
 

Príď tvoje kráľovstvo / príď do môjho srdca 
Príď / (to jedno si žiadam) 
(Kráľov Kráľ) / môj život je tvoj / Môj život je tvoj 
 

 

2. IMANUEL  
 

1. Se vším, co mám, přicházím s chválou, 
 až před Tvůj trůn, před Tvoji tvář, 
 toužím tam stát, nechat se slávou 
 naplnit víc, než dosud znám. 
 Připomínám si nádherné dílo, 
 zázrakem mám výsadu dát Jméno 
 

R: Imanuel, na stupeň vítězů, Imanuel, Ty jsi 
odpověď všech mých dotazů, Imanuel. 
 

2. Krásné sny mám, že země Ti zpívá, 
mohutný chór slyším už znít 
šťastný ten čas, kdy národ Tě vzývá, 
jen pod Tvou vládou všechno jde líp! 
Připomínám si nádherné dílo, 
zázrakem mám výsadu dát Jméno 
 

R: Imanuel, na stupeň vítězů, Imanuel, Ty jsi 
odpověď všech mých dotazů, Imanuel.   
 

3. TOUŽÍM PO TOBĚ TOUŽÍM 
 

1. /: Toužím, po Tobě toužím, toužím Tě 
poznávat, Tvou láskou, věčnou láskou nechat se 
objímat. :/ 
 

R: /: Bože, má spáso, veď mě dál, 
v nádvořích Tvých chci být i já. :/ 
 

2. /: Hledám, Tebe hledám, křídla Tvá jsou skrýší 
mou, chválím, Tebe chválím, objímáš mě mocí 
svou. :/ 
 

4. BŮH ZA MĚ ZÁPAS DOKONČÍ  
 

Bůh za mě zápas dokončí, slzy mi z tváří otírá, 
když hříšná touha, sobectví, pýcha umírá v 
slzách pokání. 
 

Smím si vzít odpuštění z rukou Tvých, 
pokání odpuštění v radost promění. 
Smím si vzít odpuštění z rukou Tvých, 
pokání odpuštění v radost promění. 
 

5. JEN STOU OVEČKOU  
 

1.  Před Tebou zase klečím dnes, Pane můj.  
Obtěžkán vinami mými, chci být zase Tvůj. 
Jako jehně ztracené chci být zas v náruči Tvé.  
 

R: Jsem jen stou ovečkou v stádě Tvém, 
stejně chceš mě zachránit z rokle strmé. 
A když hříchem zavinil jsem svůj pád, 
neváhal jsi na kříži život svůj v oběť dát. 
Proto Ti chválu vzdám, haleluja. 
 

2. Jsi mým přítelem, který mi pomáhá nést můj 
kříž. Vím, že přes hříchy mé nikdy mě neopustíš. 
Všechnu bolest, kterou mám, bereš na sebe Ty 
sám. 
 

B1: Můj velký pád je pryč a já jsem zas volný, 
moje srdce zpívá, v Tobě život nalézám. 
Přelud zmizel, prohlédl jsem a náhle pochopil: 
Jak moc jsem milován. 
 

B2: Zastav se a poslouchej, jak šeptá Jeho tichý 
hlas: „Mám Tě rád, Tebe obzvlášť, mám Tě rád!“ 
 

6. TY JSI NADĚJE MÁ  
 

1. Celičký život svůj skládám k Tvým nohám 
a věřím, že stačíš jen Ty sám. 
Všechny bolesti a těžkosti a svoje slabosti 
Tobě předávám a vyznávám. 
 

R: Ty jsi naděje má a opora opravdová 
Tobě chválu vyzpívám. 
Ty jsi ten Nejvyšší, mému srdci nejbližší, 
Ty jsi to nejdražší co v životě mám. 
 

7. 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! :/ 
 

8.   TVOJA LÁSKA DVÍHA MA 
 

Tvoja láska dvíha ma, keď k Tebe volám, si pri 
mne blízko. 
Tvoj duch napĺňa ma, po Tvojich cestách ma 
vedie isto. 
 



Tvoj dotyk premieňa ma, na moje rúno rosa 
padá. / Dnes viem, že Ty zostaneš verný až na 
veky, / už nie som zem bez vody, vytryskla voda 
zo skaly. / Si nekonečný, jedinečný, stále nový, 
ako skala pevný. Pán 
 

9.   SOM NOVÝ  
 

Zbúral si biedne základy z hliny a premenil si ma 
v drahokamy./  V tmách si mi podal ruku, vytrhol 
ma z ríše smútku. / Svietiš mi v srdci novým 
plameňom a ja viem, že neprehrám / lebo kráčaš 
so mnou, lebo kráčaš so mnou. 
 

Som nový, nový, nový v tvojich rukách, Kráľ 
Nový, nový, nový na staré nespomínaš (2x) 
Zbúral si biedne základy z hliny a premenil si ma 
v drahokamy 
 

V tmách si mi podal ruku, vytrhol ma z ríše 
smútku / Svietiš mi v srdci novým plameňom a ja 
viem, že neprehrám / lebo kráčaš so mnou, lebo 
kráčaš so mnou / Lebo kráčaš so mnou a ja 
kráčam s tebou.  Refr. 
 

R2: Strach prelomil si na kríži, pravé meno si mi 
dal / Bez hriechu a bez viny dnes, pred tebou, 
Kráľ, smiem stáť 
 

10. NÁŠ PÁN  
 

R: Náš Pán, on je králů Král, jeho trůn bude 
navěky stát. On má všechnu vládu a moc, náš 
Pán, on je králů Král. 
 

1. 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. 
 

R: Náš Pán, on je králů Král, jeho trůn bude 
navěky stát. 
On má všechnu vládu a moc, náš Pán, on je 
králů Král. 
 

2. Ten, který byl a který bude, Ten, který navěky 
je. Objímá nás a je přítomný všude, jen a jen 
přítomný zde. 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. 
 

3. On rukou svou všechny nás chrání, Duchem 
nás naplňuje. Hřích, který naše životy ničí na 
kříži vykupuje. Tak pozvedni též k nebi svoje 
dlaně a děkuj za vše, co On ti dal, vždyť na světě 
nikoho jiného není, kdo by tak o tebe stál. 

 

11. MARIE MAGDALENA  
 

1.Den už se probouzí, temnota slábne, 
jen tiché kroky zní, kroky, co vzhůru stoupají… 
Stoupají stále výš, k hrobu ve skále. 
Před ním zůstanou stát, v němém úžasu stát 
- vždyť kámen je odvalený! 
 

R:/: Neboj se, Marie, jsem to já, tvůj Mistr a Pán.  
Neboj se, Marie, já jsem pro tebe vstal, pro tebe 
umíral... :/ 
 

2. Oči si utírá, slzy v nich pálí, dva muži sedí tam, 
kde předtím ležel její Pán. „Proč pláčeš?“, ptá se 
hlas odněkud zdáli. „Nevím, kde je můj Pán, 
pověz, kam jsi ho dal? Ať smím si to tělo vzít“ R. 
 
 

R2: Brzy vystoupím k svému Otci zpět, jdi a 
řekni to všem: Že je prázdný hrob, pryč je smrti 
stín, Bůh je vítězem! Já jsem vzkříšení, a kdo 
uvěří, bude navěky žít. Tato slova má v srdci 
uchovej, radost můžeš mít... 
 
 
 

Tento zpěvník vám zdarma nabízí 
 

 
 
 

& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líbí se Vám co děláme? Podpořte nás: 
 

4671901369/0800 
 

www.spolekmost.cz 
 

www.prolidi.bcb.cz 

http://www.spolekmost.cz/
http://www.prolidi.bcb.cz/

