
        BUĎ VŽDY POZDRAVENÁ HOSTIA ŽIVÁ 
 

1. Buď vždy pozdravená, Hostia živá, 
        v ktorej Ježiš Kristus Božstvo ukrýva. 

      Vitaj, Ježiš, ty Syn Máriin, 
      Pán Boh opravdivý v svätej Hostii. 
2. Buď vždy pozdravený, ty strom života, 

      nech kvitne nevinnosť svätá čistota. 
3. Buď vždy pozdravený, Baránok Boží, 

      chráň nás, keď meč Pána nad zlými hrozí. 
4. Buď vždy pozdravený, ty chlieb anjelov, 

      klaniame sa tebe s láskou plamennou. 
5. Buď vždy pozdravené, žriedlo svätosti, 

      Srdce najsvätejšie v tejto Sviatosti. 
6. Buď vždy pozdravený, ty kňaz naveky, 

      vyslyš naše prosby, prijmi obety. 
7. Buď vždy pozdravená, živá obeta, 

      bráň nás pred trestami za hriechy sveta. 
8. Buď vždy pozdravený, dobrý Pastier náš, 

      obetoval si sa na kríži za nás. 
9. Buď vždy pozdravený, všemocný Bože, 

      milujem ťa vrúcne, ako len môžem. 
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