
ZHASLA UŽ SVIECA 

1. Zhasla už svieca môjho života, 
dotĺklo srdce, zamĺkol môj hlas. 
Odchádzam ja už z tohoto sveta, 
idem na večnosť, opúšťam vás. 

 
R:   V nadhviezdnu ríšu pozval ma Pán, 

aby ma prijal v zaslúžený stan. 
 
2. Lúčim sa drahí, s vami všetkými, 

ktorí ste ma tak milovali. 
Prosím, až budem spočívať v zemi, 
aby ste na mňa pamätali.  R: 

 
3. Rodina moja, priatelia milí, 

na krátku dobu opúšťam vás, 
viera nás teší, nádej nás blaží, 
že zídeme sa raz v nebi zas.  R: 

 
4. Ó, príjmi, Pane, dušu ku sebe, 

čo toto telo opustila. 
Daj, aby prišla do nebies vlasti, 
aby ťa večne velebila.  R: 
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