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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!  
  
 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. 
 
/:Dáš a vezmeš sám můj pád i vítězství,  
 v mém srdci stále zní jen slova žehnání.:/ 
 .  
 Buď požehnané slavné jméno Tvé,  
 buď požehnaný Pán, 
 buď požehnané slavné jméno Tvé, 
 buď požehnaný svatý Pánů Pán. 
  
  
 
 
 



Verny si 
 
/:Vždy keď vstávam, blízko si, keď si líham, blízko si, aj keď ťa nevidím. 
  V každom čase, verný si, aj keď som sám, verný si, aj keď ťa necítim.:/ 
  
 Ja viem, že si tu, Ježiš, ty si tu. 
  
 S tebou Ježiš 
 môj zvíťazím, zvíťazím, zvíťazím. 
 Ja viem, láskou hriech porazím. 
 Ja viem, s tebou zvíťazím, lebo ty si už, zvíťazil. 
  
 V každom čase, verný si, aj keď som sám, verný si, aj keď ťa necítim.  
 Keď všetko padá, stály si, v každej zmene, stály si, ja ti verím. 
  
 Ja viem, že si tu, Ježiš, ty si tu. 
  
 /:S tebou Ježiš 
 môj zvíťazím, zvíťazím, zvíťazím. 
 Ja viem, láskou hriech porazím. 
 Ja viem, s tebou zvíťazím, lebo ty si už, zvíťazil.:/ 
  
 /:Ďakujem ti pane, za tvoje požehnanie, že pri mne stojíš. 
 Nech tvoja láska pane, sa mojou láskou stane, ja ti verím.:/ (3x) 
 
 
 
 
Ty jsi sila má 
 
/: Ze všech úzkostí s mě vysvobodil 
 všechna pouta má jsi zlomil, 
 není nikdo jiný jako Ty. 
 Nemoci mé jsi uzdravil, 
 celý život jsi mi změnil, 
 víra je mé odpočinutí. :/ 
  
 /: Ty jsi síla má, písnička má, 
 ve mně bude žít navěky láska Tvá. 
 Rukou svou vyvýšenou jsi dokázal 
 moc nesmírnou :/  
Spáso má. 
 



Já svou víru v Tebe neztrácím 
 
 V horku stínem, v noci útočištěm mým, 
 silným žárem i v těch dobách ledových, 
 z poháru lásky tvého Ducha toužím pít, 
 dílo rukou tvých mě denně překvapí, 
 na cestě za tebou mě nezastaví nic, 
 nikdo nikdy mi nenabídne víc. 
  
 Já svou víru v tebe neztrácím, 
 vím kým jsi pro mě a vím, že mě čeká nebe, 
 ke starým žádostem se nevracím, 
 ne, nemusím se stydět za to, že věřím v Tebe. 
  
 Na poutních místech Tvoje tělo nehledám, 
 po bílém rouchu ani v hrobech nepátrám, 
 ve zlatých krásných chrámech nebydlíš, 
 na žádném z křížů už dávno nevisíš, 
 vím, že v mém domě denně přebýváš, 
 v mém srdci Pane vždycky místo máš. 
 
Já svou víru v tebe neztrácím, 
 vím kým jsi pro mě a vím, že mě čeká nebe, 
 ke starým žádostem se nevracím, 
 ne, nemusím se stydět za to, že věřím v Tebe. 
 
 
Stopy 
 
Mé srdce si opakuje Tvoji výzvu:  "Hledej mou tvář, dám se ti nalézt".  
 Vím, že nemusím se bát protivníků, stezky nejisté. 
 
 Bůh mou cestu dobře zná, vždy o krok přede mnou, já v Jeho stopách kráčím. 
 I když zuří bouře zlá, pokoj nacházím, když v jeho šlépějích jdu dál. 
  
 Tys však svou cestou kráčel sám nesl jsi kříž, a na něm hřích, vím, i ten můj. 
 Dík Tobě věčný život mám a dnes ti chci říct, že jsi mi vším, Králi můj! 
  
 /:Můj Bůh a Pán, můj Bůh a Pán, můj Bůh a Pán, dnes vyznávám.:/ 
  
 /:Bůh mou cestu dobře zná, vždy o krok přede mnou, já v Jeho stopách kráčím. 
 I když zuří bouře zlá, pokoj nacházím, když v jeho šlépějích  
 v těch Božích šlépějích jdu dál.:/ 


