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Chceš spoz nať- Pá na,- Me siá- ša,- ne chaj- sa viesť, Aj ty ho mô žeš- na sle do- vať,-

Allegro con fuoco - Festivo q = 95

1,Sám Bo ží- Ba rá- nok- Kris tus- ús tre- ty- ti šiel po
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vo- la- nie- máš. Chceš
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spoz nať- Pá na,- Me siá- ša,-
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choď Mu úst re- ty.-
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Ref.

Celý Zbor SATB

Hudba: Miroslav Piš;
organista kostola

sv. Košických mučeníkov,
Košice - Nad Jazerom.

  Text: Milan Tomko; 
Kňaz - Košickej arcidiecézy.

Chceš spoznať Pána, Mesiáša.
Pieseň k sv. Ondrejovi, originál verzia pre:  

Sóla - SATB, Choir - SSAATB, Orchester, Timpani a Organ.
 II.verzia notovej ukážky,

 info o komplet notách na mailovej adrese: toccata@zmail.sk

 Sólo: Sopran, Alt, Tenor, Bas

1, Sám Boží Baránok, Kristus, v ústrety ti šiel
    Všetko ti o ňom prezradí prorok Krstiteľ. 
    Nebojíš sa spýtať priamo, Pane, kde bývaš?
    Poď za mnou a uvidíš, povolanie máš.

2, Ty svoju veľkú skúsenosť v sebe nenecháš,
    Chceš predstaviť svojho brata, hneď ho vyhľadáš.
    Ponúkneš ho do rúk Majstra, k službám Pánovým
  „Našli sme Mesiáša!“, hneď ťa zoznámim.

3, Povedal Pán Filipovi: „Vidíš tých ľudí?
    Kde kúpime toľko chleba, by sa najedli?“
    Filip mu hneď odpovedal: „Čo chceš urobiť?
    Ani dvesto denárov nebude stačiť.“

Ref. Chceš spoznať Pána, Mesiáša, nechaj sa viesť, Aj ty ho môžeš nasledovať, Boha spoznať.
           K Ježišovi svätý Ondrej ťa odprevadí, Tvoj život získa naplnenie, choď Mu v ústrety.

v

4, Ondrej, jeden z učeníkov, Pánovi povie
    Je tu chlapec, má päť chlebov,  k tomu ryby dve.
  „Čo je to pre toľkých.“, povieš. Chleby rozdávaš.
    Dvanásť košov odrobín ešte nazberáš.

5, Pohania tiež zatúžili s Pánom sa stretnúť,
    Povedia to Filipovi, choď to dohodnúť.
    Ani trochu nezaváhaš, problém nevidíš,
    Ondrejovi to povieš, jemu sa zveríš.

6, Tak ako si vždy ochotne za Ježišom šiel,
    S takou istou veľkou láskou si za neho mrel.
    Oroduj u nášho Pána, vypros milosti.
    Poďme ho nasledovať, Ondrej je svätý
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