
KLUBÍKOVSKÉ PESNIČKY 
 
Pozri do zrkadla 

Pozri do zrkadla, povedz: To som ja! 

Môj nebeský Otec ma veľmi rád má! 

 

Je veľký náš Boh 

Je veľký náš Boh, je silný a mocný, 

nič nie je, čo neučinil. 

Oh hory stvoril i rieky všetky 

i hviezdy jasné rozsvietil. 

Je veľký náš Boh, je silný a mocný, 

nič nie je, čo neučinil. 

 

Kto stvoril... 

Kto stvoril  /:slniečko, čo svieti? :/(3x) 

Kto stvoril slniečko, čo svieti? 

Náš Otec Boh! 

 

Kto stvoril  ... 

... jagajúce hviezdy? 

... zelené stromčeky? 

Náš Otec Boh! 
 

Prečo nám slniečko 

Prečo nám slniečko svieti cez deň 

a v noci hviezdičky, čo svietia len? 

To Pán Boh prikázal, On im to ukázal 

a ony poslušne svietia na zem! 

 

Ďakujeme, Pane Bože 

Ďakujeme, Pane Bože, že nás máš tak rád, 

že sme mohli i dnes Teba spoznávať. 
 

Boh ľúbi ma 

Boh ľúbi ma, preto mi dáva vodu, 

vodu na pitie, lebo ma má rád. 

 

Boh ľúbi ma, preto mi dáva vodu, 

na umývanie, lebo ma má rád. 

 

Boh ľúbi ma, preto mi dáva vodu, 

vodu na hranie, lebo ma má rád. 
 

 

Pán Boh dažďom polieva 

Pán Boh dažďom polieva celú zem,     3x 

On sa o nás stará. 

 

Pán Boh dažďom polieva rastliny,    3x 

On sa o ne stará. 

 

Pán Boh dáva vodu zvieratkám,    3x 

On sa o ne stará. 

 

Mám ruky na tlieskanie 

Mám ruky na tlieskanie a nohy na tanec, 

Pána Boha chválim, to nie je ťažká vec. 

 

Ten, ktorý náš svet stvoril 

Ten, ktorý náš svet stvoril – púšť, hory, oceán, 

Ten pozná moje meno, zapísané ho má. 

/:Preto Ho chválim,  

ja Ho chválim touto pesničkou:/ 

 

Bolo nám tu dobre 

Bolo nám tu dobre, už sme kamoši. 

Spojila nás Tvoja láska, Pane Ježiši. 

Ahoj, ahoj, dovidenia, stretneme sa zas. 

Dnes aj zajtra ochraňuj nás, Pane Bože náš! 

 
 

Áno, nádherne stvoril ťa Boh 

Áno, nádherne, áno nádherne stvoril ťa Boh. 

Áno, nádherne vymyslel ťa tvoj Boh. 

Nádherne ťa urobil a dal ti krásne oči (uši, malý 

noštek, dlhý jazyk, krásne ruky)  

raduj sa, že vidieť (počuť, voňať, chutnať, cítiť) 

smieš, tak ťa vymyslel Boh. 
 

Pán Boh/Ježiš ma miluje 

Pán Boh/Ježiš ma miluje, miluje, miluje, 

Pán Boh/Ježiš ma miluje, naozaj. 

Má lásku širokú, hlbokú, vysokú, 

má lásku preveľkú, naozaj. 
 
Či si veľký a či malý 

Či si veľký a či malý, možno akurát, Boh ťa má rád. 

Či si tučný a či chudý, možno akurát, Boh ťa má rád. 

On ťa miluje, keď sa smeješ, ťa miluje, aj keď plačeš, 

ťa miluje, keď sa mračíš, ťa miluje, aj keď spíš. 

Je to jedno, jak sa cítiš a jak vyzeráš, 

Boh ťa má rád. 

 

To je ocko, to je mama 

To je ocko, to je mama, braček, sestra, to som ja, 

my patríme dohromady, my sme jedna rodina. 
 



 


