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Kříž 
 
Trním, blátem jsi šel, s křížem těžkým jak kov.  
Co přijde sám jsi věděl, smrt přijal jsi beze slov.  
Ve tváři pot, v dlaních krev, pod bičem tě pacholek hnal,  
ty usmál ses na každý hněv, ty ukázals všem kdo je král. 
 
Zavřu oči svý, vidím kříž a na něm tělo tvý.  
On mi odpoví, proč máme tu žít. 
 
Nepřátel máš na tisíc, že řekls jak odvrátit chlad.  
Řekls kdo chudý je má mnohem víc, že má mít člověk člověka rád.  
A na všechny kolem se směj, a nechtěj sám pro sebe žít,  
a co máš rád někomu dej, a radost sám budeš pak mít. 
 
/:Zavřu oči svý, vidím kříž a na něm tělo tvý.  
On mi odpoví, proč máme tu žít.:/ 
 
 
 
My přicházíme 
 
My přicházíme před Tvou tvář se svou písní chval 
a vzdáváme Ti díky za všechno, co jsi nám dal. 
Ten život plný lásky Tvé stojí za to žít 
a v radosti dnes můžem se svou chválou k Tobě jít. 
 
Ty jsi vítěz nad smrtí, Syn Boží vzkříšený, 
Ty jsi z mrtvých vstal a žiješ, prázdný hrob je svědectvím. 
Ty jsi zlámal pouta hříchu, už nejsem otrokem 
a toužím s Tebou jít každou noc a každý den. 
 
 
 
 



Jsi počátek i konec 
 
Jsi počátek i konec, jsi Alfa i Omega, 
tomu, kdo žízní, dáváš napít vody života.  
Ty mu budeš Bohem a on bude Tvůj syn, 
nespálí ho oheň, očištěn je ze svých vin. 
 
Bože můj, jsi skála věků, 
Svatý, první, poslední. 
Bože můj, jsi skála věků, 
Tobě patří spasení. 
 
 
 
Otče náš 
 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno Tvé. 
Požehnané a vyvýšené, 
svaté je jméno Tvé. 
 
Požehnaný Pane na nebesích, 
přišel jsi ze slávy, 
drahocennou a svatou krví 
platil jsi za náš hřích. 
 
 
 
Milujeme ač nevidíme 
 
Milujeme, ač nevidíme, věříme v něj a jásáme 
nevýslovnou radostí plnou slávy, v Něm docházíme cíle víry své. 
 
Zlatem a stříbrem on nezaplatil, pomíjivým nás nekoupil. 
Povolal nás do světla svého, skrze něj máme přístup do bran nebeských. 
 
Jsme koupeni krví Beránka na místě zvaném Golgota, 
otroky hříchu nemusíme déle být. 
Na kříži svůj život dokonal, třetího dne však z mrtvých vstal, 
otroky hříchu nemusíme déle být. 



Nádherný 
 
Ve Tvém srdci je soucit a slitování,  
jako prapor Tvá láska nade mnou. 
S Tebou setkat se toužím tváří v tvář,  
navždy v blízkosti Tvé pak stát. 
Jak je nádherné víc Tě znát. 
 
Nádherný, pro mě vším jsi sám,  
nádherný čistý můj si Pán. 
Hoden jsi slávy, jsi králů Král.  
Jak je nádherné víc Tě znát. 
 
Ve Tvých rukou je právo, jsi spravedlivý,  
jas Tvé tváře jak úsvit nade mnou. 
Ty jsi Stvořitel, Bůh, mého života Pán,  
Tobě chválu a díky vzdám. 
Jak je nádherné víc Tě znát. 
 
Nádherný, pro mě vším jsi sám,  
nádherný čistý můj si Pán. 
Hoden jsi slávy, jsi králů Král.  
Jak je nádherné víc Tě znát. 
 
Budem chválit Tvé jméno, ať svaté je v nás,  
Tebe chválit a vzývat budem dál! 
Ve Tvé moci a slávě chcem na věky žít,  
v srdci vděčnost a lásku mít. 
Jak je nádherné blíž Ti být. 
 
Nádherný, pro mě vším jsi sám,  
nádherný čistý můj si Pán. 
Hoden jsi slávy, jsi králů Král.  
Jak je nádherné víc Tě znát. 
 
 


