
DIKY ZA TOTO KRÁSNÉ RÁNO 

1. Díky za toto krásné ráno, díky za každý nový den. 
Díky za to, co už je za mnou jako těžký sen.
2. Díky za všechny věrné druhy,/ díky, ó Pane, za tvůj lid./ 
Díky, že všechny křivdy, dluhy/ mohu odpustit.
3. Díky za moje pracoviště,/ díky za každý drobný zdar./ 
Díky za všechno krásné, čisté,/ dík za hudby dar.
4. Díky za to, co zarmoutilo,/ díky za to, co potěší./ 
Díky, že vedeš mě, má sílo,/ cestou nejlepší.
5. Díky, že smím tvé slovo chválit,/ díky, že Ducha dáš mi též./ 
Díky, že nablízku i v dáli/ lidi miluješ.
6. Díky, že jsi všem přines' spásu,/ díky, toho se přidržím./ 
Díky, že věřím tvému hlasu,/ že ti patřit smím.

STUDNĚ NEPŘEVÁŽENÁ
1. Studně nepřevážená všech božských milostí,
k tobě úpí duše má, tvých žízníc sladkostí,
Bože, Duchu svatý, jenžs posavad v darech svých
předrahých a rozkošných přehojně bohatý.
2. Proto vroucně tě prosím, / můj posvětiteli, / 
víry pravé v mém srdci / mocný pěstiteli, / 
rozmnožuj ji dále, / ať se již nezmenšuje, / 
ale vždy rozhojňuje / ke tvé cti a chvále.
3. Při tom i má naděje / ať pevnou stálostí / 
před tebou se vždy skvěje / bez vší pochybnosti, / 
bych neměl doufání / v darech pomíjejících, / 
však věčně trvajících / a v tvém smilování.
4. Vladaři můj výborný, / braň a posilň mne sám, / 
by libý neb odporný / vítr sem ani tam / 
mnou nemoh’ viklati, / nýbrž ať v každé době / 
důvěřuji se tobě, / rač mi pomáhati!

Každý den, Pán mi sílu dává

Každý den, Pán mi sílu dává, písní mou, je můj Pán. 
On se stal mým spasením, když kráčím s ním, nemusím se bát,
 když kráčím s ním, nemusím se bát.

BŮH JE ZÁŠTITA MÁ
Ref. Bůh je záštita má, Bůh je záštita má. Bůh je záštita má, s ním nemusím se bát.
l. Nevím, co mi žítřek tají, strasti bez konce se zdají, Mraky cestu zakrývají, ale Bůh je spása 
má. Ref.
2. Každý den od procitnutí k nové honbě štvát mě nutí, nikde místa k spočinutí, 
jenom v Bohu najdu mír. Ref.
3. Kolem svět se rve a plení lidské vztahy zlato mění, Bože, dej, ať v pokušení vím, že ty se 
staráš sám. Ref.


