
JEŢIŠ, BOH NÁŠ, LÁSKA ODVEKÁ 

1. V tejto tichej chvíli k tebe prichádzam, 

moje srdce v tvojom pokoj nachádza. 

Jeţiš, Boh náš, Láska odveká,  

veď nás do plnosti svojho ţivota. 

2. Boh si nekonečný, predsa blízko nás, 

ukrývaš sa v Chlebe, Krása všetkých krás.  

3. Ty si tu prítomný, to je istota, 

posilňuj v nás lásku Chlebom života.  

4. Ty si pravý vinič, my ratolesti, 

živíš našu lásku až do večnosti.  

5. Poďte ku mne všetci, hovoríš aj nám, 

učte sa odo mňa, múdrosť pre vás mám.  

6. Jedzte moje Telo, pozývaš i nás, 

v ňom život a silu pre všetkých z nás máš.  

7. Z Eucharistie žiari lásky lúč, 

prosíme ťa vrúcne: v pravde žiť nás uč.  

8. Vzdávame ti vďaky, Baránok Boží, 

nech v nás tvoja Láska našu rozmnoží.  

9. Vzdávame ti vďaky, Brána do neba, 

za obeť predrahú - vína a chleba.  

10. Vzdávame ti vďaky, Sviatosť z oltára, 

nech pre našu vieru srdcia otvára.  
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