Aj keď som len maličká,
chcem zo svojho srdiečka
priniesť spolu s vami
nášmu Pánu chvály.
Srdiečko Mu celé dám,
nech v ňom býva len On sám.
ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ
ANJELI
Anjeli správu priniesli,
zaplesal sveta kraj,
vložil Boh Syna do jaslí,
aby nám vrátil raj.
Utekajte k Betlehemu,
dieťa s matkou nájdete,
chválu vzdajte vždy len Jemu,
bude láska na svete.

V maštaľke dieťatko
malé nemluvniatko,
čo o ňom anjeli
prekrásne spievali.
Chudobná maštaľka,
drevené jasličky
a v nich Božie dieťa,
Pán Ježiš maličký.
Sláva na výsostiach!
Narodil sa z Panny
Vykupiteľ sveta,
Pán náš milovaný!
ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ
ANJELSKÁ PIESEŇ
Rada by som vedieť
tú anjelskú pieseň,
ktorá na pastvinách
rozohnala tieseň.
Keby ju len niekto poznal,
naučiť ma mohol,
spievala by som ju rada
celou dušou svojou.
Keďže viem len ľudské piesne,
aj tie vďačne spievam:
potešujem, povzbudzujem,
z oka slzu stieram.

Anj eli spievali,
pastierov volali,
aby do Betlema
na cestu sa dali.
Pastieri sa zišli,
do Betlema išli
a videli všetci
divné Božie veci.

BOLO TO DÁVNO ?
Bolo to dávno,
či dnes sa to stalo?
Bolo to ďaleko?
Tu sa to udialo?
Svedomia svojho sa pýtaj.
Kdeže to pre Krista nemali miesto?
Boli to ľudia, ako my.
To ja a Ty sme zavreli,
keď pred dverami stál.
My sme to, ktorí čakáme
vždy od iného spásu
a pre Neho tiež nemáme
trošičku miesta, času.
On zase stojí pred dverami
a volá, prosí: „Otvor mi!“
Nuž prijmi Ho, rýchlo otváraj,
prijmi Ho, už neváhaj,
skôr, ako ďalej by sa bral,
pretože si Ho neprijal.
ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ
BOŽIA LÁSKA
Prečo sa tak duša chvela,
keď sa anjel z neba blížil?
Prečo potom slasťou znela,
keď sa váš kro k k jasliam blížil?

ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ
Rozumiem vám, pastieri, viem,
prečo ste sa slávy báli.
Aj mňa tieto zvláštne zjavy
v hĺbke duše naľakali.
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