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Tak nechaj sa viesť.
Hudba: Miroslav Piš;

organista kostola 

sv. Košických mučeníkov, 
Košice - Nad Jazerom.

Text: Milan Tomko;
Kňaz - Košickej arcidiecézy.



Ref. TAK NECHAJ SA VIESŤ, TAK NECHAJ SA VIESŤ,TAK  ZO SVÄTÝM 
         ONDREJOM, NECHAJ SA VIESŤ, CHCEŠ SPOZNAŤ PÁNA SVOJHO 
                   BOHA, TAK NECHAJ SA VIESŤ SVÄTÝM ONDREJOM.

                                                      INTROIT:
1. Sám, Boží Baránok, išiel ti v ústrety, nepoznáš, kto je to, pozrieš naňho.
    Svätý Ján Krstiteľ ti o ňom prezradí: Hľa, Boží Baránok, nasleduj ho. Ref.

2. Necháš sa osloviť, nasleduješ Krista, zostávaš u neho, sám však nie si.
    Vyhľadáš Šimona, povieš presvedčivo: „Poznám Mesiáša.“ Spoznaj aj ty. Ref.

3. Prichádzame Pane ku tvojmu oltáru, chceme sa vždy vrátiť s novou silou.
    Smelo sa opýtať: „Učiteľ, kde bývaš?“ Poďte, uvidíte. Zostať s tebou. Ref. 

                                                OFFERTÓRIUM:
4. V Káne Galilejskej Pán prvým zázrakom otvoril ti srdce Srdcom svojím.
     Obyčajnú vodu premenil na víno, na svadbe sa učíš byť všímavým. Ref.

5. Nedáš sa nastrašiť zdanlivým problémom: „Budeme mať chleba dosť pre všetkých?“
    Päť chlebov, dve ryby, zveríš do rúk Pána, zberáš odrobiny po prítomných. Ref.

6. Prinášame, Pane, dary chleba, vína, aby sa nám stali Telom, Krvou.
    Prijmi však aj naše jednoduché srdce, pretvor ho, prosíme, svojou mocou. Ref.

 Ref.  

                                                  COMMUNIO:
7. Pohania chcú vidieť Syna, Mesiáša, prichádzajú s túžbou za Filipom.
    Ten spolu s Ondrejom pútnikov neznámych s radosťou sprevádza za Ježišom. Ref.

8. Málokto sa môže pochváliť ako ty, privádzaš pohanov ku Kristovi.
    Dopraj nám, Pane náš, i pre dnešné časy, ochotne ponúkať zdroj milosti. Ref.

9. Božieho Baránka, ktorý hriechy sníma, prijal si úplne do života.
    Chceš sa mu podobať, v živote, vo smrti, nebojíš sa kríža, mrieš za Krista. Ref.

10. My dnes už nechceme len vidieť Ježiša, živého ho prijímať vo Sviatosti.
    Ukázať ho svojím životom pravdivým, aby svet uveril Božej moci. Ref.

                                                  GRATIARUM:
11. Vďaka ti, apoštol, patrón diecézy, oroduj vždy za nás pred Baránkom.
       Vypros nám od Pána potrebné milosti, odvahu bojovať s Goliášom. Ref.

                                                       ZÁVER:
12. Ó, slávna Betsaida, so svojimi synmi, jeden je slávnejší ako druhý,
      chceme vás poznávať, život nasledovať, chceme byť svätými, ako ste vy! Ref.

                        

                  


