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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.:/ 
 
 
 
 
 
Miluju Tě, Pane 
 
Miluju Tě, Pane, láskou Tvou, 
láskou, kterou do srdce´s mi vložil. 
 
/: Miluju Tě Bože můj, Otče můj, 
děkuju Ti za to, žes mě stvořil.:/ 
 
Králů Král, pánů Pán, 
v něm jsem požehnán. 
Králů Král, pánů Pán, 
z těla mého učinil si chrám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Oceány 
 
Říkáš, že mám na vodu vstoupit,  
do neznáma, sklouznout se dá. 
A právě tam Tě můžu najít  
i v hlubinách, chci s vírou stát. 
 
Pak zavolám jen jméno Tvé, 
Jen míjím vlny rozbouřené, když oceán hřmí. 
Má duše v Tobě odpočine,  
já jsem Tvá/Tvůj a Ty jsi můj.  óooooooo 
 
Tvá přízeň dlí v nejhlubších vodách,  
jen Tvoje dlaň smí vést mě dál. 
Když klopýtám a strach mě sráží,  
Ty zůstáváš a dáš mi vstát. 
 
Pak zavolám jen jméno Tvé, 
Jen míjím vlny rozbouřené, když oceán hřmí. 
Má duše v Tobě odpočine,  
já jsem Tvá/Tvůj a Ty jsi můj.  óooooooo 
 
/:Duchu svatý, veď mě blíž, chci kráčet vírou.  
S Tebou jistě projdu vodou, kam řekneš,  
tam já půjdu. Veď mě dál, než kam já  
sama/sám můžu dojít, stále buduj víru mojí,  
chci žít blízko svého Pána.:/ 
 
Pak zavolám jen jméno Tvé, 
Jen míjím vlny rozbouřené, když oceán hřmí. 
Má duše v Tobě odpočine,  
já jsem Tvá/Tvůj a Ty jsi můj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chci jít za Tebou 
 
/:Hledám Tvoji tvář, Pane 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, Pane můj, chci jít každý den, 
  za Tebou, Pane můj, chci jít. 
 
 
Vyvyšujeme Tě 
 
/:Vyvyšujeme tě, všemohoucí Králi,  
 slavíme tvé jméno ó... s radostí velikou.:/ 
 
Tys nás vysvobodil, nemáme z ničeho strach. 
Tys nás vysvobodil, teď se můžem radovat, 
před tebou, Králi, před tváří tvou. 
Jen tobě s radostí ó... vzdáváme chválu svou. 
 
 
Řeka Tvé lásky 
 
Řeka Tvé lásky proudí k nám 
přes hory i přes oceán  
a já své srdce otvírám 
ať Tvůj Duch dotkne se mě sám. 
Mám radost, že smím v pravdě žít,  
vždy znovu ruce pozvedám, 
chci stále zpívat, jak Tvá láska 
přišla k nám. 
 
/: Navždy o lásce Tvé chci zpívat. 
Navždy o lásce Tvé chci zpívat.:/ 
 
Mám sto chutí tančit, vím, je to bláznivé, 
však až svět pozná slávu Tvou, 
tančit radostí budou všichni s námi. 
 
/: Navždy o lásce Tvé chci zpívat. 
Navždy o lásce Tvé chci zpívat.:/ 


