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Na slávu Božiu jasaj
celá Zem …
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Živé a účinné je Božie slovo
Prijmi, Pane, tie básne
Ako lásky dar
Ako niečo, čo
Nesiem Tebe na oltár
1,
Mňa učili slovku veda
Joj, mati, kričím beda
Mne radšej vieru treba
Bo ľúbiť sa inak nedá

2,
Keď pozriem na Teba
S láskou kričím o dušu
Bo zhrešil som, beda
Zmiluj sa, Pane Ježišu

3,
Pomôžte mi všetci svätí
Nech aj moje svetlo svieti
Nech zahorím láskou maličkou
Akou som horel za matičkou

4,
Ako vlak hrkotajúc
Tak ja plápolajúc
Odísť a putovať
Odísť a hľadať Ťa
Deň za dňom Ti slúžiť
Pre Teba sa súžiť
Nehľadiac na rany,
Ktorými ma vychovávaš
Prosím Ťa, ešte dnes
Pomôž mi, odísť hľadať Ťa

Ja už cítiť, želám zrelým byť
Ja už ľúbiť prajem svetu
Kráčať k Tebe, s bratmi žiť
Dať im radosť z Tvojho kvetu

5,
V tichu noci zaspávam
A cvrček si vyhráva
Večerné sonáty
Sťa posledné vešpery
Hudba z diaľky zazneje
I lietadlo nado mnou hučí
Ty však svojim krížom
Úbohosť moju mi ukazuješ
Ó, Pane, aký som nehodný
Nehodný, čo i len myslieť na Teba
Nedaj mi, prosím, zahynúť
Bo slúžiť Tebe Pane
O to Ťa prosím

6,
Dnes zabúchal som na bránu
Tvojho veľkého kláštora
Hnedí vrabčekovia zaspievali
Pustili ma však zo dvora
Vraj ešte mladý som
Nech chvíľu ešte počkám
No ja spievať s nimi
Na to sa ešte dočkám
Vyjadrili moju túžbu
Putovať s nimi do neba
Milovať iných ľúbezne
A predsa myslieť na Teba

7,
Lesy široké,
Hory vysoké
Postúpiť k diaľavám
Podísť k domovu
Ó, láska už idem

8,
Šedá je zem.
Zem je hnedá.
Pridať sa k zemi
So zemou žiť
V zemi byť
A predsa po nej kráčať
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9,
Kráčať k Tebe
A mať Ťa rád
Sťa kamarát
Nepoznať smútok
Nepoznať žiaľ
By Ťa i kto klial
Pomôž mi vstať
Ja bol som zlý
No teraz pomaly
Idem k Tebe nesmelý
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10,
Sťa malý chlapec
Dvíham ruky
Aby sa smial
Otváram puky
Chcem patriť
Tebe len
Ako láska
Túžiť chcem

11,
Ja ťažké dvíham bremä
Milovať náš svet
A i keď sa mi drieme
Pripravený som na štep
12,
Vrabec začvirikal
Svoju sonátu chvály
Dal si hnedú kapucu
A odletel ďalej.
Kohút zakikiríkal
Na sliepky splašené
Ktoré zniesli vajcia
Pod klietku
A celý deň spevokol vyhráva
Chce chváliť a velebiť
Kráľovstvo Tvoje
Aby Ti nahradil to ticho
Z ľudských úst
13,
Mne hudba v ušiach znela
Keď dnešná omša bola
Plný radosti som sa vznášal
Bo Ty’s lásku nám do sŕdc vnášal
15,
Zvony, zvony vyzváňajú
Do kostola ľudí pozývajú
Poď Jurko
Poď Ferko
Prineste Pánovi obetu
Chvál za jeho láskavosť
Za jeho preveľkú dobrotu
Pane zmiluj sa

14,
I Tebe vďaka Panna Mária
Raduj sa, gratia plena
S tebou spievame, ó aleluja
Ty večne požehnaná
A to veľké čaro
Gloria, gloria
In excelsis Deo
Túžim Ti priniesť obetu
Obetu Tebe na oltár
Za tvoju lásku
Za Tvoj veľký dar
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16,
Nastúpil som púť
Jak pútnik nebeský
Putovať do kostola
A predsa do nebeskej vlasti
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17,
Pozerám po okolí
Teba hľadať
Mať kríž pred očami
Iné ani nenachádzať

18,
Lístky šuchotajú
Modré je nebe
Bláčky guľotajú
Ja hreším, zle je!
Bo som slabý
Bo nedokážem kráčať
Ísť za Tebou rovno
Iba sa v kruhu otáčať

19,
Nič nekončí
Iba sa začína
Nič zle nie je
Keď patrí Tebe
Prosím, plne láskave
By patril Tebe
By neslúžil sebe
By potešil srdcia úbohé

20,
Pesničku zahrať
Zaspievať žalm
A krásny dar
Pripraviť na oltár
Ako vďaku, lásku veľkú
Ktorou ma zahrňuješ
Keď nechtiac padám hriechu
Ty ma vyzdvihuješ
21,
Ešte jedna slzička
Na zem padla
Radosť Tebe priniesla
Bo je lásky lyžička

22,
Keď slnko zaspievalo
Všetko sa usmievalo
Radosť ja tiež mám
Keď sa usmievam

23,
Venované sv. Terezke od Dieťaťa Ježiška
Jednu ružu maličkú
Ukryť pre Tvoju dušičku
Vždy ju s radosťou polievať
Slzami ľútosti zalievať
Bys videla lásku
Vo mne hlboko ukrytú
Bys počula ticho
V ktorom chcem počúvať
Nádej pre mňa skrytú
Lebo som hluchý načúvať
25,
V krajine žijúcich
Hľadám si miesto
Zatiaľ nie je pokoj
No raz tam bude jesto
Postavím maličký domček
Z ruží utkám chrám

24,
Dolámaný a byť Tvoj
Nevládzem
Sic lenivý, chcel som
Lásku dať
No ja ešte neviem
Rozdávať
Ani lásku, iba trochu
Úsmev
Vidiac Teba v iných
Kríž na seba brať
Kríž si vryjem do srdca
A svoju lásku odovzdám
Odovzdám lásku láske
Ľuďom žijúcich na Zemi
Abych sa tešil kvetom
Zo záhrady radosti
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26,
Zatúžil som po vode
Smädná byť po chlebe
Kráčať, slúžiť
Na seba zabudnúť
Tak Ti slúžiť
V pokoji tichom
Pokore Pravdy byť
Byť posledný
No pevne ku cieľu ísť
Nedať sa odlákať
Lákadlami zlého
Milovať blížneho
Ako Teba samého

27,
Domov
Plačem
Slzy
Nariekam
Nevládzem
A preto padám

28,
Malý som
A ešte sa zmenšujem
Bo nedokážem milovať
Prepáč, Bože
Že sa nezlepšujem

29,
V poslednom rade
Na poslednom mieste
Zostať
Až kým ma nezavoláš
Dovtedy tam čakať

30,
Láskou Ťa chrániť
Láskou Ťa brániť
Ukázať ľuďom
Tvoju veľkú lásku
Tvoju nádej preveľkú
Tú radosť
Čos mi dal veľkú
31,
Odchádzal som s láskou
Čo v srdci si mi dal
Neprišiel si s maskou
To ja som stále iba hral
Odpusť, Pane
Pýchu, moju nadutosť
Trpké dane, zlobivosť
Pozri radšej Bože
Na úprimnú ľútosť
Čo si zasial okolo
Nech premením to na ľúbosť.

32
Ty žiadaš lásku rozdávať
Nie schovať, tajne schovávať
Lebo príde ona, nič nežiada
Iba darovať dar, to požiada
Dar hoden, čo by i hory niesol
Dar hoden, čo by i povzniesol
Nie Teba, Tys veľký, nekonečný
Nie Teba, si láskavý, srdečný

33,
Ty chceš nás lepších mať
Ty sám sa nám chceš dať
No stále Ťa mi odmietame
Preto pod hordou hriechu padáme

34
Lásku Ti dať
Vernosť k Tebe mať
Vždy pri Tebe stáť
A Tebe sa obetovať
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35,
Spev mnícha
Ten neutícha
Vyspevuje lásku
Pre nebeskú krásku
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36,
Panna, prosím pekne
Povedz, prosím kráska
O láske, svetu Tvojho Syna
Vyjadri vďaku, šťastná

37,
Večer, keď vlaky hrkotajú
Ticho, keď ležím v posteli
Pozerajúc na Tvoj kríž
Túžiac počuť,
Tvoj hlas začuť
Ticho letného vánku
Mäkkosť ticha, hlasu Tvojho
Keď prehovorils do svedomia môjho
Abys dal nádej
Túžby po Tebe volajúc
Ó, Pane, pomôž

38
Nech lásky kríže
Nech nádej túže
Nech túžba káže
Za Tebou ísť
V pokoji dobro kážeš
Otca, vôľu plniť
Pomôž nám vyplniť
Vernosť nezakážeš

39,
Radostne skočím
Padnem s túžbou na kolená
Ty visíš na kríži
Moje ruky sú sťa polená
Zabudnem ich otvoriť
Na Tvoje lásky klopanie
Odpusť mi, že trpíš,
Že nepočujem Tvoje volanie

40,
V mene kríža žiť
Pod ťarchou sa prehýnať
Tvoju lásku zažiť
A k modlitbe sa zohýnať
Aleluja, ľudia kričia
Chvália Ťa Pane všemohúci
Gloria, gloria vyspevujú
Dobro lásku dávajúci

Na pokračovanie v živote:
Aj keď držíš ma v ruke
Predsa pomaly púšťaš ma
By sa láske naučil
Milovať krásu sa poučil.
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Celým svojim srdcom ťa vyhľadávam
1,
Hodiny udreli
A ja som si spomenul
Že už pár sekúnd
Som Ti vďaku nevenoval
Ó, prepáč, Bože
Tu moju neveru
Odlož, prosím, sekeru
Nech to môžem napraviť

2,
Pieseň Ti rannú
Pieseň večernú
Pieseň Ti dennú
Venovať i dať
Ti každodennú

4,
Tebe Bože na chválu
Jednu krásnu pochvalu
Tebe stále dávať
A bázeň k Tebe mávať

5,
Keď slová dochádzajú
myšlienky odchádzajú
Zostaň, Pane, chvíľku
a poteš muža úbohého
Čo zradil a miesto nápravy
O milosrdenstvo Ťa prosí

6,
Po ceste tmavej
Z údolia temného
Keď zasvietilo Slnko
seba
Za studena ranného

7.
Vymizli slová, nastal šum
ostalo ticho, prišiel svet
otvoril oči, daroval kvet

Ja vydal sa v púť ďalekú
A i keď stojím na mieste
V duši dlho putujem
Ty, sprevádzaš ma na ceste.

9,
Zdvihol som zraky od zeme
Aby svetlo videl nebeské
Ty si sa ukázal
Ty, svetlo kráľovské
Keby i minútu po minúte
Vzdával vďaky, chvály rozdával
Láskou ťa prosil o odpustenie
Teba môjho srdca potešenie
Nestačilo by to ani z časti,
Žes ukázal mi cestu k vlasti

3,
Od hviezdy k hviezde
letí svetlo jasné
Ohlásiť radosť
nech len človek žasne

Takto stále ticho milujúc
dávať lásku, počúvať vôľu
by sa zasadnúť mohol
k nebeskému stolu
Ja však zatiaľ skromne
Uznať musím.
Neviem stíšiť
V hluku sa dusím.
10,
Zahvízdala fujara
zahrala i gitara
ukázať lásku
rozhodla sa citara

8,
Keď otváram nový list
keď chcem myslieť na Teba
Ty, ktorý si zaprel samého
Tebe neustále ďakovať
vzdávať chvály, milovať
Umožniť ľuďom vidieť tvár
Tvoju, dať im tvoj dar
Láskou ich objať
Ja teba tiež ljubjať

11,
moju dušu žiaľ ťaží
za hriechom, prepáč Bože,
ktože som ja, ktože,
že sa Ťa odsunúť odváži

Vánok, tráva, voda
žblnkoce ponad lúky
Hory, lesy zelené
štíty od bielej múky

Aj zrnko prachu zeme
je Tvojej lásky hodnejšie
Bo ja stále hreším
a stále hroznejšie

Vtáčí spev, smiech
Radostné detské džavotanie

AGNUS DEI, QUI TOLIS
PECCATA MUNDI,
MISERERE NOBIS

Nech i ono posíli
To lásky jedno plápolanie
Chvála, Tebe, Bože, že sa O nás staráš
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12,
Láskou ma kŕmiš
Ja slepý hriech hľadám
A preto, Ťa, Bože
Ani nenachádzam
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13,
14,
Keď zaspím
Prosím, Bože, ponížene
nech o Tebe snívam
odpusť mi Pane, i tej žene
Keď zasním
Ja zhrešil som mnohokrát
Nech sa na Teba dívam bo hriechu som túžil mať

15,
Moje srdce úbohé
Si prijal z tmy
A Ty sa ho láskavé
Snažíš oddeliť od hriechu

16,
Skúmať.
Hľadať.
Milovať.
Ľúbiť.
Putovať
k Tebe.

A ja dieťa nesmelé
Pozrel sa Ti do tváre
No hĺbka hriechu
Ťahá ma z vrchu

17,
Ťažko Ti hovoriť
lásku Ti vyznávať
Nevládzem, upadám
Chcem ťa len milovať.

Tvojich milostí
Tvojej láskavosti
Tvojej večnosti
Nedopusť, Bože, prosím
By padol zas
A keď príde čas
Pošli ma ďalej k Tebe
Bližšie, nech ťa hľadám
V Tvojom chlebe
Nech je pre mňa dôležité
Prežiť s Tebou časy večité
18,
Dávaš lásku
Dozadu pošleš
Posledné miesto
Pokoru zašleš

19,
Dlho túžim
Tebe slúžim
No ja neviem
Ako by som mohol lepšie
Pomôž preto,
By som podísť smel
K Tebe, lásky tmel

21,
Máme mi deň krásny
Plníš ho dobrotami
Buďme teda šťastný
I plní prekvapení

22,
Navštívil som diaľky,
bolo to však blízko.
Spieval by som dlho,
bolo by to krátko.

20,
Zo samoty poslal si ma
pokoj tiež zoslal si mi
by sám nebol, by bol s nimi
S nimi, s Tebou, na vlnách rýma

Hranice prečo existujú,
Prečo ma stále obmedzujú?
Bo ja človek,
Bo ja úbožiak.
Neschopný ničoho.
Som ja lásky žiak.
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El corason mio batire solamente por Te
1,
Neustále plniť Tvoju vôľu.
Prísť k Tvojmu stolu.
Chlebom dopĺňať sily.
By víno všetci pili.

2,
Hory vysoké
Tunely nachádzam
K Tebe Láska
Kríž sprevádzam

3,
Prechádzam hory
plne zelených stromov
vyjadriť lásku
bez zbytočných sľubov

4,
Napodobiť trávu
Vzdávať Ti chválu
Slýchať Teba Pane
Nech sa bárs čo stane

5,
Nestačia slová
nestačia činy
vyjadriť lásku
nestačia rýmy

6,
Zalietať si ako vták
Tvoj kríž sledovať
Teba vždy milovať
k Tebe vždy úctu mať

7,
Jak slaná voda
Keď príliv zašumí
Tak moja láska
K Tebe sa nakloní

8,
Ty‘s Cesta mocná
Ty‘s Pravda večná
Ty‘s život, čo Otec dal
Ty’s sa za nás obetoval

9,
Keby jeden bol kráľ
aspoň na deň by zmizol hlad
Ale pretože skutočný si Pán
i preto Ťa mám rád

10,
Nech spadne ťažká mriež
Utkaná z olova hriechu
Nech okovy lsti padnú tiež
A zavri nad nimi strechu.

11.
Milovať ľudí, hory
milovať Teba Pane
nech láska horí
Nevinnosťou lane

13,
Úbohý som sťa zrnko prachu
uprostred mora
Zbavený všetkého strachu
Vyrástol si sťa hora
V mojich očiach nádherný
Si tam len Ty jediný

14,
Každý hľadá svojho druha
a preto sťa riečna stuha
cestičkou úzkou putujem
by som Ťa hľadal, spytujem
si svedomie, úbohý som
keby Teba nebolo, nie som

15,
Úprimnosť váži
priania plní
láska všetko zváži
dobroty vlny

16,
Keď slzu ľútosti
Keď slzu radosti
Pri chvále chcem
Len takto to viem

17,
Človek sa naháňa
za vecami zemskými
Dobro zo srdca vyháňa
plní ho vecami pekelnými

18,
Minulosť sa stráca
budúcnosť zabúda
Žijem v tejto chvíli
času sme už žili

No ty mi pomáhaš
Pri láske mojej chvále
Bo pri mojej nevedomosti
By mal na mále

Ja iné želám si
Ja lásku prajem si
v srdci mať
ľudí milovať

Teraz jedine teraz
spievam pieseň nadšený
strácam rozum
vravia: zjašený!
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12,
Nech ako chcem rozmýšľam
nech ako chcieť chcem
nech aký rým vymýšľam
inak lásku dať neviem.
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19,
Široké more
Ružové zore
Trochu vody
Neustrážiš
Ani penu
Morskú bielu
Ani lásku Pána nášho
Ľúbme preto
Každú sekundu
A chváľme Ho

Facebook Fanpage: http://facebook.com/horvathales
20,(Mio corasón batire por Te) 21,
Pozerám sa na Teba
Morská vlna
Moje srdce tlčie len pre Teba
veľká pena
A keď ochutnám kúsok z neba prišli Tebe na slávu
Nepoznávam samého seba
Tvoj kostol som našiel
Tebe vzdávať chválu
Strácam kontrolu
aby ja ta šiel.
lietam v krásach šťastný
Nevnímam okolie
iba Teba, bod jasný

22,
Horúce slnko zachádza
By mesiac vyšiel
By svietil na cestu
By autobus došiel

23,
Zabúdam na Teba
na dary z neba
Bo stále hriechu padám
stále z cesty schádzam

A s ním ľudia
Tvoje tvory
Tie čo hriechu
Prepadli stvory

Lebo pod hriechom slabnem
kým na zem mŕtvy nepadnem

Tie čo Teba hľadajú
Tie čo k Tebe kráčajú
Tie čo lásku vydajú
V Tvojej vode sa máčajú.

Ale potom, dúfam vstanem
Znovu živý v Tvojej vode
Ó, prepáč, ľúbiť Teba. žiada sa mi.
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Môj Boh rozjasňuje vo mne temnoty
1,
Ticho, ktorému načúvam
Ticho, milého počúvam
Ktoré lásku nám prináša
Teba, život nám donáša

2,
Ja lásky, krásy horekujúc
Za Tebou milým plápolajúc
jediným, šťastným plačem, súžim
Ó, Pane, Ježiš, pomôž, túžim
Po Tebe, nikto nevie ako.
Iba TY, vieš že ja som slabý,
Že padám vinou hriechu
Daj, prosím, zostať stále mladým
(dieťaťom v Tvojom náručí)

4,
Dali Ťa na kríž
Aby si svietil svetu
Vykúpil si hriech
Láskou platil odvetu
Dal si všetko
Aby si ma získal
A ja také polepletko
Ti ešte ubližujem.
Odpusť.

5,
Toľko ráz si zaklopal
Toľko raz si otvoril
dlane, ktoré vystieraš za mnou
za zblúdilou ovečkou
A ja vždy sa odklonil
naplnil si srdce tmou
Prosím, zober svoj bič
Prosím, nauč ma niesť kríž
Toho, ktorý za tebou plače.

6,
Slzy neudržím
Slzy dole tečú
Lásku prišli prosiť.
Ľúbosť sebou nesú

7,
Stretnúť Ťa
Pozrieť Ti do očí.
Povedať Ti ďakujem
Spočinúť v náručí

8,
Vyznať lásku,
neviem ako.
Som len človek
Drahá matko

9, Ž 33,8
V kraji blízkom
V kraji ďalekom
Všade Božiu vôľu počuť
v srdci svojom, môžeš začuť

Panna Mária
Ty vieš, trpím
Pomôcť ľuďom
Prosím, túžim

Lásku k svetu
lásku k ľuďom
Stačí podať ruku
Láske svojmu Pánovi
Nestáť, podísť bližšie
Kadekoľvek kráčať
Pokore zložiť úctu
Tebe hlavu skloniť
Tvoj kríž si uctiť a s láskou Ti slúžiť

10,
Christe, lux mundi
Ty svietiš nám
I keď v noci kráčam
Po ulici sám

11,
Ty ma poznáš
ja v pýche hreším
Neskryjem to
ani sebe nepolepším
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12,
Piesňami živými
Plnia sa údolia
Slzami mokrými
Modlia sa tu ľudia

13
Aleluja
Chváľme Pána
i Teba tiež,
Panna Mária

14,
Moje srdce trpí
Tvoje ešte viac
no i tak nám pomáhaš
Chvíľku ticha zasielaš

Príď, ó, Pane,
Ty vieš, že Ťa ľúbime

Chváľme Pána zástupov
požehnáva nás stále
Nech do rúk Tvojich porúčame
Našu dušu neustále

Vo chvíli búrky
zoberieš nás preč
Do krajiny pokoja
Pomôžeš vstať
Oprášiť rany
Slová nás ukoja

15,
Ku krížu smerovať
Teba vždy milovať
S Tebou sa rozprávať
Mne páči sa s Tebou byť

16,
Kedys bol som sám
no dnes si už tam
Abys lásku ukázal
Nádej nám tu našu dal

17,
Nesmúť, neplač
Radšej vstaň
Lásku netlač
Nebráň
Usmievaš sa na mňa
Pekne stále
Hovoríš mi mnoho
Choď len dále

18,
Veľké sú Tvoje radosti
privádzaš mi starosti
Bo neviem, ako vrátiť Ti
lásku, iba slzy vďačnosti
Láska moja slabá,
viera moja padá.
Ani nezaslúžim toľkú lásku
Povedz, prečo Pane?
Prečo si taký dobrý ku mne, aj keď neposlúcham?

19,
V záhrade kvety vyrástli
Nechceli stáť tam, odrástli
Kyticu chceli, uvili
Odišli dať sa, radosť spravili

20,
Tebe kvety dať
Lásku Ti vyznať
Mať Ťa stále rád
Dovolíš mi snáď
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Iné
Pre Boha - Otca!
Odpusť Bože!
Stoná hluchý.
Pozri, hľaďže,
Zabudnutý!
Pre Pána Ježiša
Stojím.
Smejem sa i plačem.
S Tebou ísť.
Chcem, drahý môj braček.
Pre Pannu Máriu
Stratila sa matka,
zostala len šatka.
Prijmi ju Ty, Pani!
Nech bez zbytočných zbraní,
Nech nás Tvoja láska chráni!
Pre Ježiša Spasiteľa
Hviezda ranná, jasná,
Duša Teba nasleduje.
Je šťastná!
Vďaka Ti, Kráľu,
Najsvätejší Spasiteľu!
Bože, iba lásku prosím
Ty vieš, že Tvoj život nosím
A zo strachu, v bolesti ho ničím
Prosím, stále viac.
Prosím, na sto krát.
Prosím, vraj si kamarát.
Prosím, nech ťa môžem milovať!
Odišiel otec, odišla mať.
Odišla sestra, odišiel brat.
Opustil verný kamarát,
Tak kam sa mám brať?
(Tak kam sa môžem vôbec brať?)
Pomôž!
Neviem.
Neviem ako začať.
Ja viem iba bľačať.
Sťa ovečka maličká
Pobozkaj ma na líčka!
Sťa moja matička.
Aby mohol spievati,
Tebe chválu vzdávati
Lásku ďalej dávati
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Prosiť za seba?
Núti ma to stále.
No ísť do neba?
Nemôžem ísť bez Teba.
Nemôžem ísť sám
Tebe sa ponúkam
Zober ma tou cestou
Aby bez zbytočných restov
Miloval ťa stále.
Jenom víc a dále
Milovať láskou
Čo by i hory niesla
A ľuďom na Zemi
Lásku a pokoj priniesla
Tvoja vôľa nech sa stane
Nech len ona svetu vládne
Nech každý kričí láskou
Nech Máriu robí šťastnou

Gitara vyhráva
Smútok zaháňa
Radosť pozýva.
Nech sa láskou srdce ozýva.
Vitaj Jozef, vitaj Mária
Vitaj braček, čistá ľalia
Nech sú činy, činy lásky
Nech sú plné, ťažké klásky
Vďaka Ti!
Vďaka veľká!
Vďaka Ti!
Vďaka pekná!
Za Tvoju lásku
Za tvoj dar
Za Tvoju obeť
Za Tvoj oltár!
Pomôž však, padám už zas.
Odpusť, a nesúď nás!
Pomôž a vlej vieru do nás!
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Pieseň pre Pannu Máriu
Panna Mária, vždy nás chránila!
Panna Mária, Matka Spanilá!
Panna Mária, radosť premilá!
Panna Mária, Láska spasila!
Panna Mária, pokoj sľúbila!
Panna Mária, čistá ľalia!
Panna Mária, vždy nás ľúbila!
Panna Mária, brána do raja!
Panna Mária, Matka Kristova!
Panna Mária, úcte učila!
Panna Mária, smútok cítila!
Panna Mária, radosť zažila!
Panna Mária, nehou chválila!
Panna Mária, Lásku(Syna) nosila!
Panna Mária, lásky riava!
Panna Mária, nebies(krásy) Kráľovná!
Panna Mária, seba zjavila!
Buď nám dobrou Matkou,
Zahŕňaj(Požehnaj) nás láskou!

Budem Ti dôverovať
V krajine Tvojej žiť!
Teba budem milovať
A naveky si Ťa ctiť.

Ty si mi život dal
Ty si ma vždy miloval
Ty ma stále miluješ
Ty ma stále ochraňuješ

Tvoja náruč otvorená
K Láske je ona naklonená
Chvála Ti a vďaka
že ťaháš dušu na ceste raka

Nebo sa sklonilo
Všetko sa mení
Prichádza ku Tebe
Objavujú Lásku
Ukrytú v Chlebe
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Stretkárske
Ježiš je stále tu
Ó, aká krása Bože,
Že jeho lásku stáletú
Môžeme cítiť stále.
Jenom víc a dále

Chvála Ti Pane,
nech vôľa Tvoja sa stane
A keď povieme Ti áno
Hneď zasvitne i ráno

So svojou mocou
Ťa spasí hneď
Po prechode nocou
otvorí náruč: „Leť!“

Ježiš, poklad náš
Ty nám vždy svoju lásku dáš
Odpusť, že tak trvá
Kým odpadne
Od nás lásky mrva

Chválim Ťa Ježiš,
že si mlčky.
Chválim ťa Ježiš,
že si tu so mnou
Vďaka i za život, čo nosím
No pomôž, prosím!

Dnes bol dlhý deň
Rozplynul sa už ako sen
No Ty stále zostávaš
a pomaly,
láskou nás naprávaš

Prišli ku mne starosti
By priniesli radosti
Tvoju lásku, Pane
A neochotu povedať Ti nie

Hudba a predsa ticho
Hudba a Tvoje rúcho
Hudba a smiech
Hudba a žiaden hriech

Aký smiešny som
no Ty ma miluješ
Aký som hriešny
a predsa lásku daruješ

Dnes chváliť Ťa mám
A nie som pri tom sám
A tak pieseň hráme
Vďačnosť Ti vzdávame

Nechcem bez Teba žiť
Keď Ty tu nie si
akoby spustlo
Keď prichádzaš
Všetko už rozkvitlo

Neviem spievať
Ani na gitare hrať
Ale keď chceš
Môžem Ťa milovať

Kráľ nad všetky dni
Kráľ tuná na Zemi
Kráľ našich sŕdc
Kráľ bezchybný a nádherný

Prišli sme Ťa vzývať
Chválu Ti vzdávať
A pred všetkými
Ťa milovať

Papier dochádza
Slová sa rinú
Smútok odchádza
Keď dovolíš
Mať Ťa rád
Duše neuhynú

-

-

-

Gitara dzuní
Keď chcem stíšiť sa
V hlave duní
By stihla naladiť sa

Lúče sviečok
Ústa dietok
Lúče sviečok
Šepot dietok
Lúče sviečok
Chvály dietok
Lúče sviečok
A jeden kvietok

Všetci to hovoria
Všetci Ťa chvália
Všetci Ťa ľúbia
Tak príď k nám!
A naplň každého chrám
(aby nik nebol sám)
Buď uprostred nás
Ty krása všetkých krás!

Lúče sviečok .
Ruky dietok.
Dvíhajú sa k Tebe.
Ó, príď drahý Chlebe!
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Školské
Ticho?
Reve.
Hukot?
Bzučí.

Chlapci.
Naťahujú sa.
Žeby?
Milujú sa.
Žeby?
Za Tebou ťahajú sa.

Prechádzam sa
Sedím
Na zemi i na stoličke
Modlím sa
K svojej Matičke

Smiech
Je tu stále
Rieka?
Horí vrave.

Kráčajme
s radosťou
Kričajme
S veselosťou
O Láske
Tvojej
Kráľovskej

Deti.
Krik
Radosť
Veľká
Prosím, povedz
Lásky stielka
Prosím, povedz
Láska
Veľká

Všetko stíchlo.
Nikde nikoho.
Iba Teba.
Tak mám niekoho!

Dievčatá
Spievajú
Radosť
rozdávajú

Zem?
Chodí.
A duša?
Tá sa modlí!

Pomôž i mne, Pane
Byť Tvojím
Jak tie panie!
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Duchovná obnova Lieskové ´04
Všetko čaká
Pán ťa láka
Diaľka však ľaká
Príď, páter Páka!
Sme ticho
A predsa sa rozprávame
Tebe, Bože,
Chválu vzdávame
Adoračné:
Pomaly stícha
Šum i hlasy
A vníma Teba
Jediný a Jasný

Chcel sa spýtať, Bože
Ale teraz, hľadže
Ani len pol slova
Hm, slabá to „hlava“

Nikto?
Všetci.
Ticho?
A predsa vravíš

Zima?
Bola.
Takisto
I vrava.
Teraz
Láska
Žiadna
Vráska

Osol sa už hlási
Sena mu už treba
No najprv počúvať
Mal by Teba

Holubica mieru
Mal by som byť ticho, veru
A hlavne poznať
tu správnu mieru

Páter tu kľačí
nepovie:“stačí!“
A moje koleno
farbí sa na zeleno

Gitara opretá
Teraz ticho je
Ešte čaká
Kým na Chválu zazneje

Odísť?
Mal by som!
Ale kedy budem
to ešte neviem

S papierom
šuštíme
Teba
ľúbime
A preto
Čušíme

Kvetináč v rohu
Obraz Františka
Na stene
Prvá klariska

Keď príde vánok
naplní sa Bohostánok
vtedy sa nezdržím
a Tebe lásku vyjavím

Na oltári dve sviece
A kríž, obraz, viete?
Pod ambonou obraz
Pomôž Kriste, uvidieť Ťa raz!

Odchádzam, bo osol sa hlási
No keď budem môcť
Hneď sa ku Tebe vrátim.

Si tu. Ja tiež!
Odísť? Nesmieš!
Zostaň, prosím
A chráň ma, prosím!
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Duchovná obnova Jozefím ´05
Skrčení, zhrbení,
Traskolí sa kdekto.
Kým nepríde kňaz,
A s ním ešte Niekto.
Písma nám už dajú
Budeme my svätí
A s príchodom kňaza,
Darujú nám „Kvety“.
Zhovorka jak v triede
Kričíme tu stále
Už nie sme v zime, biede
Už jdou ústa dále
Modlitba už začala
Obnova už fičí
Kňaz sa tu namáha
Nech z nás svätosť kričí
„Urobte čo povie,“
vraví Mária nám.
Čo vravíš Ježišu?
Čo spraviť mám?
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Duchovná obnova Kežmarok ´07
Sláva Ti, Bože, že nás tak miluješ
1.
Oblaky padli na kopce
šedá zahalila nebesá
Ó, Bože, Otče môj
nechže Tvoja vôľa stane sa.
Nechže Tvoje svetlo všetko presvieti
a v našom srdci lásku roznieti
Trpezlivosť nech nás obráni
a našu čistotu, pokoru nech ona chráni.
Z lásky k Tebe, Bože nech sa tak stane
a nech Tvoje milosrdenstvo vo svete vládne
2.
Slnko sa usmialo
prinieslo smiech
Prinieslo radosť
Lásky vriec
O sestrách
3.
Červená, bordová
biela ku nám prišla
čierna si sadla
keď zazvonilo, jedna odišla
4.
Rybníky, žabky
kamene, ruže
Soška Krista
do klauzúry sa nemôže,
to je vec istá
5.
Gitara, citara
potom orgán tu nám zazneje
a so zvončekom jedla,
jak dobre nám tu je

21 E-mail: mailto:horvah@aleshorvath.com

http://aleshorvath.com

Facebook Fanpage: http://facebook.com/horvathales

Duchovná obnova Kostolná-záriečie ´08
Ktosi sa usmieva
Ktosi ticho šepce
Už sa to začne?
Abo sa pátrovi nechce?
Sestry tu pribúdajú
stoličky po izbe posúvajú
Kde je? Čo je? Tu je.
Ten náš páter.
Páter v štóle prednáša
na plátno nam obraz vynáša
Na platne situácia predivná
a potom sa každý prežehná.
Kde si? Ježiš zmizol zo sveta
Učeníci ticho stonajú.
Ježiša nevidia
cestou sa skláňajú.
Ježiš do života prišiel
radosť so sebou priniesol
o smrť krutá zapišťala
Smútok sa na ich srdcia zniesol.
Na omšu prichádzame s Ježišom
no nepočujeme Jeho: Tu som.
Sklamaní, zhrbíme sa v lavici
Nevidím Ježiša, v kňazovej pravici.
Stratili sme veľa
Bezpečnosť, istotu , slobodu
Stratili sme výber
Zhŕkli sme sa iba k Bohu.
Straty patria k životu
Zahryzli sa v hĺbke srdca
Už nikdy sa to nevráti.
Ale máme predsa OTCA!
Strácame vieru, strácame seba
Nevidíme život, nevidíme Teba!
Ty naša istota, zmysel života
Zostali spomienky, ostatné je darmota.
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Čo môžem urobiť keď stratil som sa?
Zakryjem, utečiem, či skryjem slzy?
Či sa tvárim, alebo zasmejem sa?
Iba prísť k Bohu, povedať, že ma to mrzí!
Netreba slzy schovávať
netreba plač potláčať
oplatí sa oplakávať
smútok na kúsky takto roztrhávať

Na omšu prichádzame so stratami
sú to malé veľké strachy
V našom živote skraty
Prestávame hovoriť s bratmi

Život je ťažký boj
keď rana za ranou prichádzajú
K hnevu nás diabol tlačí
jedy, ktoré nás k hriechu privádzajú
Hnevy jak tajne zbrane
vojnu v našich srdciach kujú
Zničiť chcú niečo cenné
to zle v živote nam pripomienkujú
Gospodu pomiluj je plač ľudu
keď hriech spáchame
A tak na omši spoločne
ľútosť svoju vyznávame
To naše krátke odpustenie
to je veľké naše uzdravenie
Spolu s plačom vtedy vyznávame.
Boh sa nás dotýka a my sa vyrovnáme
Zúfalstvo s nádejou
hovorí nám o tom páter
Z Eucharistie čerpáme sily,
je to naša Alma Mater!
Plačme a prosme so srdcom kajúcim
to je ten dar nádeje
Spolu s Božou vďačnosťou
nechcime sa vzdať, nech sa čo chce deje
Niekedy bolesť zastiera nam Krista
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Papier čistý, čo sa deje?
Páter nám tu čosi chystá
Určite sa nás snaží priviesť
aby sme videli Ježiša Krista
Čo písať?
Bolestí je veľa.
Radšej plakať
nech zmizne bolesť celá
V kláštore, kde v tichu sa skrývam
v kláštore, kde v Božích dlaniach sa ukrývam
V kláštore , kde domov mi nachádzaš,
V kláštore, predizbe Tvojho domu , kde ma privádzaš
Kto počúva?
Tichému šepotu niet konca
Páter sa usmieva
Určite využije pomoc zvonca
Zase známy obraz
keď učeníci šli do Emauz
Štóla na kňazovi už je biela
a už nás kňaz prežehnáva
Ponuka sa Božie slovo
lenže my nevieme počúvať
A tak kňaz nam chce
počúvanie vysvetľovať
Prázdny hrob sa ukazuje
a Ježiš nam lásku vysvetľuje
Najprv ticho načúva
sklamaných v srdci počúva
Ježišove slova, velka pozornosť
„tarbaví srdcom“ znie tu vetrom
Má pravdu, sme slabší na vernosť
na piesku, postavili sme si dom
Občas Ježiš pripomína
skrze Sväté Písmo varuje
Najprv lásku vypočutím
potom nehu pohľadením daruje
Smútok sa na radosť premieňa
keď nový život začína
Ta strata k novému smeruje
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aby sme žili večne, nech Chvála Mu je!
Pravda z ilúzie oslobodzuje
a nám sa potom ľahšie rozhoduje
Prekážky nám tak Pán Ježiš odstraňuje
lebo nikto nás viac nemiluje.
Všetko je darom nebeským
keď Boh dáva,
dáva plným priehrštím
a svoju Lásku takto rozdáva
Kto život ťažký prijíma?
Tak určite slinu vieru má
Ale sme jak malé deti
nech Lásku vo vnútri každý má
Kto ako sa rozhoduje
to nám Boh sám daruje
Ale my sme nechápaví
leniví a v srdci ťarbaví
Boh z lásky nás stvoril
lebo naps prvý miloval
Nechcel rozkoš
ale aby nás tu mal
Kde oheň je živý ?
Kde blýskajú plamene tetivy?
Horiaci šíp vtedy z omše vystreľuje
a kňaz nás Eucharistiou nakrmuje
Knaz, obeta oltár
to je Ježiš, naš Pán
a keď sa Eucharistia v rukách objaví
vtedy sa pozeráme na Jeho tvár

My Boha stále potrebujeme
preto aj na omši Telo jeme.
Aby sme si boli vedomí
že sme Bohu milení
Meč ostrý do špiku preniká
a potom láska do srdca vniká
Tým mečom Slovo Božie je
špik, to duša naša je
Zase ina štóla
keď páter PíSí šteluje
Potom k ambone
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čierna sa tu zhŕkla
na čele s bielou sa usmieva
Čaká na pátra
nech sa s nami pozdieľa
Krédo je naše pozvanie
Keď Boh nam dal povolanie
Blízkosťou je viery vyznanie
keď v srdci ozve sa Božie volanie
Domov je miesto kam patrím
Ale kde domov je skutočný?
Iba v nebi pravý domov spatrím
tam budem mať úsmev radostný.
Bez pozvania niet priateľstva
to je základ, čím sa riadiť treba
A tak je veľa stretnutí
kde hľadáme iba seba
Otázok je veľa
Jedna stále zostáva
Kto je Ježiš?
A za koho Ho pokladám?
K Ježišovi ideme
s maličkou odvahou ticho plačeme
Veríme v Neho ozajstne?
Či opúšťame Ho predčasne?
Pozvime v Kréde Ježiša
nech naplní izby svetlom
Nech naša viera porastie s dôverou
nech nie sme iba tmavým tlom
Ja nehovorím, len ti verím
ja ti svoj život zverím
A nech sa potom deje čo chce
ja verím, že nepustíš zvery
Stôl je miesto také zvláštne
Blízkosť i vzdialenosť
tá láska, keď k nám prúdi
Stôl, nenávisť či nežnosť?

Stôl jak posteľ
zranenie i láska
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V strede je čestne miesto
kde krása i spoločenstvo jesto
Z hosťa hostiteľ sa stáva
a Ježiš Telo i krv rozdáva.
Priateľstvo sa ako balón vznáša
Láska s nehou ho nadnáša
a neláska ho zaťažuje
smrť, bolesť to ešte priťažuje
Sestry naše čakajú
kým bratia pri PíSí machrujú
Nechce im to projektor pustiť
musia niečo v monitore lúštiť
Prednáška sa rozbieha
páter pomaly na tému nabieha
Cudzinci z diaľky prišli
a v hosťovi Ježiša našli
Bez chleba sa nedá žiť
musíme len s Ním stále byť
Ježiš chlebu dáva nový zmysel
najprv v rukách potom naša myseľ
Chlieb sa berie, žehnáva
a potom nás On do neba nahnáva
Víno je krv Jeho vyliatá
a v zlatom kalichu kňazom naliata
Ježiš teraz i vtedy
pred našim zrakom chlieb láme
A skrze knaza sa pýta
či sa mu celí dáme.
Ježiš – Boh v človeku
cez chlieb sa nám dáva
A pritom celý pokorný
celú lásku rozdáva
Ježiš je tak blízko nás
rozdáva sa do krajnosti
Jedzte , pite, vraví nám
to sú Jeho lásky, nežnosti
Je stále prítomná láska Jeho
cez omšu keď hostinu robí
A Jeho túžbou neustálou
nech láska naše srdce prerobí
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Boh k nam v omši prichádza
a na Jeho lásku pokrmom nás navádza
Čo sa kedysi dávno stalo
To isté na omši sa odohralo

Ježiš zomiera za naše hriechy
To je tajomstvo našej spásy
A pretože chce byť s nami
preto neustále premieňa ľudské klasy
Eucharistia je cestou
je viac ako len krásnym gestom
Je to Ježiš sám
keď darúva sa nám
Deus deus et omnia
to je heslo Františka
No zatiaľ vo mne
je táto pravda maličká
Ježiš sa väzňom z lásky stáva
a potom sa v Eucharistii rozdáva
Ale ja môžem duchovne prijať Ježiša
to v ťažkej chvíli môže zísť sa
Spoločenstvo je túžbou Božou
preto stvoril človeka
Ale tá túžba v nás je
po Bohu ona odveká.
Čo Boh slobodne dáva
to ja s láskou môžem prijať
Ale čo sa v svete stáva
je že zabúdam poďakovať
Závislosť vládne svetu
Boh od človeka a človek od Boha
A Ježiš dáva otázku tu:
Aká je ku mne láska tvoja?
Kto robí, berie chlieb
robí to už od počiatku
A tak by to malo byť
aj v nás v živote od začiatku
Po prijímaní je Ježiš v nás
aby sme Ho vnútri prežívali
A spolu v láske dobrote
navzájom svorne nažívali
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Toto si máme z omše odnášať
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Môj život sa má zmeniť
pri slávení Eucharistie
Aby sme zanechali všetko
a videli že Kristus tu naozaj je!
Niektorí tu to sledujú
nudne sa po okolí pozerajú
Azda vari veľa toho je
keď mame z nudy postoje

Duch pokánia je duch ľútosti
zo straty Božej prítomnosti
V takomto duchu nech ideme k Bohu
ktorý nás pozýva k svojmu stolu.
Boh nás na cestu vysiela
hľadať blížneho nás posiela
K Bohu ťahať máme zblúdilých
na spoveď potom zhrešilých
Novými ľuďmi sa stávame
keď Ježiša počúvame
A keď neustále v jeho blízkosti zotrváme
vtedy i my druhým Ježiša za pokrm dávame
Poslanie o nádeji
to maju i apoštoli
a tak učeníci idú ďalej
by radosť z lásky dali
Po cestách Jeruzalema
idú s radosťou z Emauz
A odovzdať novinu
že Boh je neustále pri nás
Kristus je vo mne
vraví nam to kňaz
sme ako monštrancia
keď je Ježiš v nás

Ite misae est
slova končiace omšu
Byť kresťanom
na to sme tu.
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My nemôžme byť ľuďmi kompromisu
nechať sa ovplyvniť svetom
Isť priamo proti prúdu
na to sme tiež tu

Facebook Fanpage: http://facebook.com/horvathales

Ježiš sa rôzne zjavuje
a preto každý inak o Ňom vypravuje
Dovolme teda iným
nech nie je naš príbeh jediný
Všetkým treba milosť hlásať
Ako spoločenstvo spolu kráčať
a ako škola cirkevná
vedieť svetu Krista ukázať!
Horí Kristova láska
treba ísť kam nás On pošle
Hovoriť svetu o nádeji
nech sa na smrť a zlobu vykašle
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O bratoch
Ľubo sa usmieva
do kamena slova vryje
Na stretnutisach bratov
„hnoj“ v ústach skryje
MichaL s Martou si píše
nech mu čosi zašle
Potom po maďarsky zaspieva
úsmev a smiech ľuďom rozdáva
Marek nenápadne pozerá
v žltom tričku nad niečim sa zamýšľa
Jemne sa tu usmieva
keď ktorýsi brat čosi vymýšľa.
Martin z Martina,
to je zvláštna kombinácia
Usmieva sa na celé kolo
keď sa k dobrej nálade navracia
Roman tichý
popod fúzy rozpráva
keď ho vyzvú k niečomu
hneď sa ľahko vyhovára
Viktor v ruke knižku drží
Panne Márii chce zaspievať
Už sa však teší
keď bude môcť čaj každému rozlievať
František si cestu stavia
do kopca si tunel razí
a keď príde na cvičenia
každého nápadmi rozmrazí
Michal prišiel z Mikuláša
a so sebou umenie variť prináša.
V bielom tričku Tau-ko ukazuje
a na tráve sa radšej vyzuje.
Brat Miki šedú hlavú má
keď na Žakovce spomína
rád sa s ľuďmi postretáva
no potom sa s nimi dlho rozpráva
Andrej v hnedom sa ukazuje
a na konci nám všetko vyúčtuje.
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Predtým však o Františkovi prednáša,
nám svetlo poznania prináša

Chvály z Juhu
Vysoké hory, dlhe polia,
vtáčiky na zemi švitoria
tráva na zemi zelena
od lasky padaju mikolena
a ako plne su polia
nech Ta ciny mocne chvália.
Nech ako stromy keď hučia
tak nech chválky v nás kričia.
Nech tak ako keď Slnko svieti
nech spaluje v nas smeti.
Vysoke hory, dlhé polia
nech Tvoja láska, radost sa v nas plodia
nech vo mne Tvoje divy robia
ked chváliť Ťa mám.
Radosťou chválte, šíre polia,
nech deti sa k Pánovi tmolia
nech radostou voda zašumí
keď sa moje srdce láskou naplní.
Nech chválu Ti vzdá celá Zem
nech Tvojim menom je plná len.
Nech Tichom a pokojm sa zaplni,
vtedy sa každý láskou rozohni
a chválami Tvoj chrám naplní
chvála Ti Pane Jezisu,
za Tvoju lásku najvyssiu
ktorá dáva nám nebo i Zem.
chcem Teba chváliť len.
Za tichý spev a šum,
za život i rozumu um.
Vďaka Ti za bolesť i únavu
i za nepokoj riavu.
Vďka Ti za bolesť i potupu
za to, že si stále tu.
Vďaka Ti Pane, za lásku presvätú
za nádej a vieru preveľkú,
ktorú dávaš neustále svetu!
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Stan sa Tvoja vôľa, Pane!
Ďaleká rovina, zlatá púšť
zelené lesy, mokra húšť
zvlnené kopce, semtam stromy
rovná cesta, spustnuté domy
ľudia s vysokými vlasmi
ľudia so stíšenými hlasmi.
Slnko pálí, tíší žiaľ
keď k Bohu idem v šíru diaľ
Kríž vidím. tu som Pane
nech sa len Tvoja vôľa stane.
Odteraz je to len na Tebe a na mne.
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Chvalim Ta, Pane
Chvala za jednu krasnu nedelu
Žiznive slnko
spevotu dážď
Všemohúci Bože
ty Lásku nám dávaš
Zelená tráva
škrekot vtáka
Prítomnosť Boha
krása všelijaká
Vďaka Ti Bože
Vďaka Ti Ježišu
Vďaka Ti za Lásku
Vďaka ti za krásu
Prosíme Ťa teda Bože
Nechže Tvoja vôľa sa stane
a nech odtiaľto po koniec sveta
nechže Ťa nik neodmieta
Lebo len Ty Pane si najvyšší
Teeb patrí chvála
i Bohu otcu, duchu Svätému
nech je stále česť a večná sláva
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Jesus, I love you
The country where I see the God
This time I speak to my Lord
Oh, how great You are to us
Thank You for Life, Jesus
Oh, Dear, come to my soul
I know I am full of foul
You can wash my every sin
When You are my heart in.
So I´m here for You
to say:
JESUS I LOVE YOU
Preklad pre neanglicky hovoriacich:
Krajina, kde vidim Boha
V čase ked hovorim k Pánovi
O, aký si veľký ku nám
Vďaka Ti za život Ježiš
O,Drahy , prid do moje duše
viem že je plna nespravodlivosti
Ty môžeš zmyť každý moj hriech
ked si v mojom srdci
Som tu pre teba
ti povedať:
Ježiš , milujem Ťa
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Objímam Ťa, Pane
Objímam Ťa Pane
keď mi je v srdci ťažko
Objimam Ťa, Pane
s vďakou v srdci spievam
Za Tvoj kríž Pane
že otvoril si náruč
Objimam Ťa Pane
že si myslel na mna
Objimam Ťa Pane
lebo si ruky roztvoril
Moje srdce si tak objal
Objimam Ťa, Pane
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