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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. 
 
závěr: 
Svatý, svatý, svatý,  
svatý, svatý, svatý, 
svatý, svatý, svatý,  
vidět Tě toužím. 
 
 
 
 
 
Immanuel 
 
Svaté jméno máš, Immanuel, Bůh je s námi, 
Spasiteli náš, neobstojí pekel brány.  
Svatou krví Tvou očištěni, vykoupeni, 
pomazaní jdou ve vítězství dobýt zemi k slávě Tvé. 
 
Immanuel, Immanuel, 
Jeshua Immanuel, Jeshua Immanuel. 
 
Jeshua Immanuel, Jeshua Immanuel 
 
 



Jsi Bůh, jsi náš Pán 
 
/:Jsi králem nádherným, 
vším, v co doufat smím,  
jásej celá zem, jásej celá zem. 
Ty sám jsi jas a zář, 
tma ztrácí svoji tvář  
a noc se mění v den, noc se mění v den.:/ 
 
/: Jsi Bůh, jsi náš Pán,  
zpíváme jsi Bůh, jsi náš Pán, 
ať každý ví, jak nádherný jsi Pán. :/ 
 
Máš čas v rukou svých,  
jsi Pánem nad smrtí, 
první – poslední, první – poslední. 
Duch Svatý, Otec, Syn,  
jen Ty jsi Pánem mým,  
jsi Lvem i Beránkem, Lvem i Beránkem. 
 
/: Jsi Bůh, jsi náš Pán,  
zpíváme jsi Bůh, jsi náš Pán, 
ať každý ví, jak nádherný jsi Pán. :/ 
 
/: Jméno krásné máš, 
v mé chvále přebýváš, 
jak nádherný jsi Bůh, náš Pán. :/ 
 
/: Jsi Bůh, jsi náš Pán,  
zpíváme jsi Bůh, jsi náš Pán, 
ať každý ví, jak nádherný jsi Pán. :/ 
 
/: Jméno krásné máš, 
v mé chvále přebýváš, 
jak nádherný jsi Bůh, náš Pán. :/ 
 
Jsi Bůh, jsi náš Pán,  
zpíváme jsi Bůh, jsi náš Pán, 
ať každý ví, jak nádherný jsi Pán. 
 
 



Vzývám Tvoje svaté jméno 
 
Vzývám Tvoje svaté jméno, jméno Ježíš, Král, 
žasnu nad vším, cos stvořil a co v Tobě mám. 
Hvězdy, slunce, měsíc, moře, Tys nám Pane dal, 
z lásky, která smysl dává, jsi za mne umíral. 
 
/:Haleluja, Ty jsi Bůh, haleluja, Ty jsi Pán, 
haleluja, život svůj jsem Ti dal.:/ 
 
Doufám jenom v Tebe, Pane, slovo své´s mi dal, 
každý den v něm ke mně mluvíš, jsi dobrý Bůh a Pán. 
Věřím, že vše, co je psáno, Ty sám naplníš, 
z lásky, která smysl dává, jsi pro mne z hrobu vstal. 
 
/:Haleluja, Ty jsi Bůh, haleluja, Ty jsi Pán, 
haleluja, život svůj jsem Ti dal.:/ 
 
 
 
 
Otče můj drahý 
 
/:Otče můj drahý, svaté je jméno Tvé, 
kéž je zjevná Tvoje sláva na zemi.:/  
Můj nejvyšší. 
 
/:Buď vůle Tvá na nebi, 
buď vůle Tvá na zemi, 
buď vůle Tvá v životě mém, Ježíši.:/   
Můj nejvyšší. 
 
/:Ježíš, ó Ježíš, v Jeho jménu je moc, 
kéž je zjevná Jeho sláva na zemi.:/   
Můj nejvyšší. 
 
/:Buď vůle Tvá na nebi, 
buď vůle Tvá na zemi, 
buď vůle Tvá v životě mém, Ježíši.:/   
Můj nejvyšší. 
 



Všichni žízniví 
 
Všichni žízniví, pojďte k vodám, 
i vy, kteří peněz nemáte, 
pojďte, kupujte a jezte, 
pravím: Pojďte, kupujte bez peněz. 
 
Neboť tak Bůh miloval svět, 
že Syna svého za nás dal, 
aby každý, kdo v Něj věří, 
nezahynul, ale měl život věčný. 
 
Ježíš žije! Volá nás: 
Pojďte k vodám, žízniví. 
Voláme tě: Pane, přijď, 
Pane, přijď, voláme. 


