
1                                                                          DĚTI V AFRICE  
1. Děti v Africe nenosí boty, nemaj lavice, neznají noty.
2. Děti ve Finsku maj zmrzlý nosy, sáně jim tahaj sobi a losi. 
3. Děti v New Yorku když mají školu, svačí na dvorku 

sendvič a colu.
4. Děti v Mexiku maj černý vlasy, baští papriku a ananasy.
5. Děti ze Sydney při tělocviku, skáčou s klokany v trenkách 

a v triku.
6. Děti v Japonsku maj šikmý oči, pouští si draky a 

tamagoči.
7. Český dětičky nemají moře, hrajou vybiku, skáčou po 

dvoře.
8. Krupský dětičky, ty Bohu věří, svoje životy Ježíši svěří.

R: Ale když sejdou v neděli, tak se veselí:... HEJ …
    Haleluja hosana tancujem, Ježíše Pána milujem! (2x)

2                                                AŤ JSI VELKÝ NEBO MALÝ  

Ať jsi velký, nebo malý, nebo akorát, Bůh má tě rád.
Ať jsi tlustý, nebo hubený, nebo akorát, Bůh má tě rád.
On tě miluje když se těšíš, On tě miluje když brečíš, 
On tě miluje, když si hraješ, On tě miluje, když spíš.
Je to jedno jak se cítíš a jak vypadáš, 
/: Bůh má tě rád, tak vzdej mu chválu :/
Bůh má tě rád, i tebe, i tebe, i tebe, i tebe, i mě.

3                                                                            BOŽÍ DĚCKO  

R: Ja sem Boži děcko - v Kristu zmožu všecko,
cela moja duša na N´ho spoliha, spoliha.

1. Tobě nikdy nepřestanu děkovat
za moju spasu, novy život, absolutny zvrat.

2. Za svojiho synka sis mě vyvolil,
z kameneho srdca masite urobil.

3. Fčil sem šťastny ta´ jak děcko ve vani,
že´s mě zebral do rodiny, kaj su enem křesťani.

Konec:
Fajny, fajny, fajny je muj Buh. (3x)
A Jeho milosť a Jeho milosť a Jeho milosť trva furt!

My zme Boži děcka, s Bohem je to pecka,
nevyměnime Ho za nic na světě,
za nic na světě, za nic na světě Ho nědame!

4                                                                   KDE SE KŘESŤANÉ  

Kde se křesťané spolu scházejí
ve jménu Tvém, v lásce, jednotní,
právě tam jsi zaslíbil, že budeš přítomný.
Dnes víme, náš Bůh je na tomto místě přítomný!

Přivítejme Pána v tomto chrámě,
ať ho Boží sláva naplní,
svému Bohu zpívejme a hrajme píseň spasených.

5                                   RÁNO, CELÝ DEN  

R: Ráno, celý den, andělé nade mnou bdí,
můj Pane,
ráno, celý den, andělé nade mnou bdí.

1. Když probouzím se v nový den,
andělé nade mnou bdí, můj Pane,
s tebou jdu a šťastný jsem,
andělé nade mnou bdí.

2. Samota mne netíží,
andělé nade mnou bdí, můj Pane,
nebojím se obtíží,
andělé nade mnou bdí.

3. Když je večer a jdu spát,
andělé nade mnou bdí, můj Pane,
nemusím se zlého bát,
andělé nade mnou bdí.

6                    HALELUJA VŠICHNI ZPÍVAJÍ  

Haleluja všichni zpívají,
haleluja, ať tady zní,
vzdejme chválu Bohu našemu,
ať jeho sláva tento dům naplní.

7                                        TAK JAKO KLASY  

Tak jako klasy, když tančí v poli, 
tak jako ptáci, když dají se v let,
tak chci Tě chválit, za celou zemi, 
za to, že stvořil jsi překrásný svět.

Sláva, sláva Pánu Bohu na nebi, 
tak chci tě chválit, za celou zemi, 
za to, že stvořil jsi překrásný svět.

Tak jako ryby, co v řekách plují, 
tak jako řeky, když zvedají hlas.
Tak chci tě chválit, za celou zemi, 
že jsi ji krásně stvořil pro nás.

Sláva, sláva Pánu Bohu na nebi, 
tak chci tě chválit, za celou zemi, 
že jsi ji krásně stvořil pro nás.

8                            DVANÁCT UČEDNÍKŮ  

Dvanáct učedníků povolal Pán Ježíš:
Petr, Ondřej, Filip, Tomáš, Jakub, Jan,
Bartoloměj, Jidáš, Tadeáš a Šimon,
Alfeův syn Jakub, celník Matouš zván.

Ježíš volá nás, volá také Vás.
"Pojď a následuj mne", tak zní jeho hlas.
Ježíš volá nás, volá také Vás.
Sbírat zlaté klasy, dokud žní je čas.



9                                                                          BLATOUCHY  

1. Kdo se mračí celý den,
koho tíží těžký sen
a kdo říká, že ho život
vůbec netěší:
Pojď se s námi radovat,
pojď si s námi zazpívat,
píseň o tom, co tě potěší.

R: Podívej se na louky,
jak tam kvetou blatouchy
a pomněnky támhle opodál.
Tuhle krásu z milosti,
všechněm lidem k radosti,
Pán Bůh ze své velké lásky 
dal.

2. Tohle tvoje mračení,
život vůbec nezmění,
tím uškodíš jen sám sobě,
poradit si dej (HEJ),
A když budeš zase chtít,
na svět celý zanevřít,
tak si naši píseň zazpívej.

3. Odhoď všechny starosti,
zapomeň na těžkosti,
vždyť na nebi slunce svítí
a je krásný den.
Rozběhni se do polí,
tam kde ptáci hlaholí
a kde něžně kvete modrý 
len.

10                                       SÁM PROTI PROUDU PLOUT  

R: Sám proti proudu plout, to chce kus kuráže mít,
můžeš se rozhodnout, že živou rybou chceš být.

1. Jenom mrtvé ryby plujou vždycky po proudu,
jak se smetím voda s nimi točí,
samy ani ploutví nehnou,
ani nad vodu vesele si nikdy nevyskočí.

2. Měj odvahu vybočit, lišit se od davu,
proti většině stát třeba sám.
I když budou říkat, že jsi padlej na hlavu,
ptej se, co od tebe chce tvůj Pán.

3. Sám se ale z mrtvé ryby v živou nezměníš,
na to musíš Boží sílu mít.
Schválně zkus, jak promění tvůj život Pán Ježíš,
pak se začnou velké věci dít.

11                                       USNUL JIŽ CELÝ NÁŠ DŮM  

Usnul již celý náš dům, světýlka v oknech šla spát.
/:Poplujem v postýlkách naproti snům, Pán Ježíš nás má rád.:/

Usnula celičká zem, do trávy ulehla tma.
/:Aj nespí nedřímá Pán Ježíš jen, své děti v péči má. :/

Než usneš v postýlce své, než víčka uzamkneš tmou,
/:modli se k tomu, kdo zná kroky tvé, v jeho dlaň vlož mu 
svou. :/

Kraj už je zahalen tmou, nocí však proniká zář.
/:Pán Ježíš je hvězdou tou zářivou a hledí na tvou tvář. :/

12             HALELU, HALELUJA VSTAŇ PÁNA CHVAL  

/:Halelu, halelu, halelu, haleluja, vstaň, Pána chval! :/

/:Vstaň, Pána chval, haleluja:/3x
vstaň, Pána chval!

13                          DOUFEJ V HOSPODINA  

Doufej v Hospodina celým srdcem svým a
na rozumnost svou se nespoléhej.
Na všech cestách svých snaž se jej poznávat, 
on spravovati bude stezky tvé.

Doufej v Boha, Hospodina, doufej v Pána, 
On spravovati bude stezky tvé.

14                          HALELUJA ŠABALABA  

/:Haleluja, šabalaba lam bam bam:/ 3x
Amen, amen.

On je můj Pán a já ho mám rád...
Ježíš zemřel a z hrobu vstal...
On žije v nebi a přijde zas...

15             MOUDROST MI PANE DÁVEJ   

Moudrost mi pane dávej, abych po tvé cestě 
chodil,
moudrost mi pane dávej, ať ve tmě nebloudím.
Moudrost mi dávej, sám ji nemám,
moudrost mi dávej, ať tě hledám,
moudrost mi pane dávej, ať ve tmě nebloudím.

Víru...  

Lásku... 

16                          DÍKY ZA TUHLE CHVÍLI   

Díky za tuhle chvíli, díky za plný stůl,
díky chválu Ti vzdává lid tvůj.
Díky krásně to voní, díky mňam to si dám,
díky za vše co dáváš /:z lásky k nám:/.

17                          SPOJ NÁS V JEDNO PANE   

Spoj nás v jedno Pane, spoj nás v jedno poutem,
jež nemůže být zlámáno.
Spoj nás v jedno Pane, spoj nás v jedno poutem,
spoj nás v jedno láskou svou.

Je jen jeden Bůh, je jen jedno tělo.
Je jen jeden Pán, proto zpíváme:

18                                                    JEŠTĚ KROK  

Ještě krok, jeden krok, víru dej pro jeden krok,
víru dej mi Pane v jeden krok, ještě jeden krok.

Ačkoliv už cestou slábneš a den tmavý je, 
neměj strach z noci zlé,
slyš co říká spasitel: jsem s tebou neboj se, 
za mnou pojď v světle mém.


