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Svätí Boží, príďte na pomoc, anjeli 
Pánovi, ponáhľajte sa v ústrety. 
Vezmite túto dušu a zaveďte ju pred 
tvár Najvyššieho. Nech ťa príjme 
Kristus, ktorý ťa povolal a nech ťa 
anjeli vovedú do lona Abrahámovho. 
Vezmite túto dušu a zaveďte ju pred 
tvár Najvyššieho. Odpočinutie večné 
daj mu (jej) Pane a svetlo večné 
nech mu (jej) svieti. A zaveďte ju pre
tvár Najvyššieho.

Do raja večného nech ťa 
sprevádzajú anjeli,
nech ťa tam príjmu mučeníci
a privedú do nebeskej vlasti.
Nech ťa privíta zbor anjelov,
aby si s Lazárom,
kedysi chudobným, mal život večný.

Ja som Vzkriesenie a Život,
kto verí vo mňa,
žiť bude aj keď zomrie.
A nik nezomrie naveky, 
kto žije a verí vo mňa.



Pohrebné spevy a žalmy:     (1)

Kňaz: Modlime sa za zomrelých veriacich.
Ľud: Odpočinutie večné daj mu (jej) Pane,
a svetlo večné nech mu (jej) svieti.
1) Z hlbočín volám k tebe, Pane, 
ó, Pane, počuj môj hlas,
maj svoje uši nachýlené na moje prosby hlasité.
Keby si, Pane, zachovával neprávosti v pamäti, 
Pane, kto obstojí?
Už ma obkľúčili, smrteľné stony 
úzkosti zahrobia, už ma obkľúčili, 
2) Lež u teba je odpustenie hriechov, 
aby sa s úctou  tebe slúžilo. Ja dúfam v Pána, 
dúfa duša moja v jeho slovo.
Vyčkáva duša moja Pána, väčšmi,
 než dennicu strážcovia.
Už ma obkľúčili, smrteľné stony
 úzkosti záhrobia, už ma obkľúčili.
3) Väčšmi, než na dennicu strážcovia, vyčkáva
ľud Boží na Pána. Lebo je pri Pánovi 
milosrdenstvo a hojné vykúpenie u neho.
Odpočinutie večné daj  mu /jej/ Pane, 
a svetlo večné nech mu /jej/ svieti.
Už ma obkľúčili, smrteľné stony 
úzkosti záhrobia, už ma obkľúčili.

Ach Ježiš, Mária a Jozefe  (2)

  1/ Ach Ježiš, Mária a Jozefe, katolícku    
  Cirkev ochraňujte. Chráňte ju od
  nepriateľa, ochraňujte cirkev i pápeža.
 2/ Pomáhaj, Mária, Cirkvi svätej, by jej 
  neuškodil jej nepriateľ. Pomáhaj nám,    
  ó,  Mária, zo svätým Jozefom, matka milá.
 3/ Na kolená padám pred tým  trónom.  
  Nesmiem oči zdvihnúť pred tvojím 
  synom. Pre hriechy moje ohavné, Mária 
  s Jozefom ochraňujte.
 4/ A keď ja, Mária budem konať, moja duša
 pre hriechy bude sa  triasť. Prikry 
 s plášťom moju neprávosť, uveď moju
 dušu vo večnú radosť.
  5/ A keď moja duša vyjde z tela, bude sa 
  obávať nepriateľa.
 A vy svätí stojte pri mne,
 Mária s Jozefom ochráňte mňa.
 6/ Ach, Ježiš, Mária a Jozefe, dušu moju
 do svojich rúk vezmite, Vám ju vďačne 
 odovzdávam, by s Vami bývala
                  to si žiadam.
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         Zhasla už svieca môjho života (29)

        1/ Zhasla už svieca môjho života,
            dotĺklo srdce, zmĺkol môj hlas.
            Odchádzam ja už z tohto sveta, 
            idem na večnosť, opúšťam Vás.
        R: V nadhviezdnu ríšu pozval ma Pán,
             aby ma prijal v zaslúžený stan.

         2/ Lúčim sa drahí s Vami všetkými,
            ktorí ste ma tak milovali,
            prosím až budem spočívať v zemi,
            aby ste na mňa pamätali. R:

         3/ Rodina moja, priatelia milí,
            na krátku dobu opúšťam Vás,
            viera nás teší, nádej nás blaží,
            že zíjdeme sa raz v nebi zas. R:
      
        4/ Ó, príjmi Pane, dušu ku sebe,
            čo toto telo opustila,
            daj, aby prišla do nebies vlasti,
          aby ťa večne velebila. R:



Blíž k Tebe Bože môj (4)

1/ Blíž k Tebe Bože môj, len k Tebe blíž
keď tlačí do prachu mňa ťažký kríž.
Duch výš povznesie sa a v piesni ozve sa.
Blíž k Tebe Bože môj, len k Tebe blíž.

2/ Keď ranou rúk svojich ma bičuješ,
len nech ma milosťou posilňuješ.
By ma tak každý kríž, len k Tebe viedol blíž,
len k Tebe Bože môj, len k Tebe blíž.

3/ Viem, cesta do neba trň a kameň,
predsa po nej kráčať neprestanem.
A keď kde tu klesnem i vtedy vzdychať hcem,
Len k Tebe Bože môj, len k Tebe blíž.

4/ Keď budem zo sveta už musieť ísť,
splní sa mi túžba ku tebe prísť. 
Anjeli volajú, vo výške čakajú, 
blíž k Tebe Bože môj, len k tebe blíž.

Ideme smelo k výšinám  (6)

1/ Ideme smelo k výšinám,
chceš s nami, chceš s nami?
Velebiť Boha v nebies chrám,
chceš s nami, chceš s nami?
Zástupy šli už pred nami,
hriechu a útrap zbavení.
Odišli v kríža znamení.
Chceš s nami, chceš s nami?

2/ My cestou šťastia kráčame,
poď s nami, poď s nami.
Radostným srdcom voláme:
Poď s nami, poď s nami.
S chriechom sa navždy rozchádzam,
Kristovi srdce oddávam.
Jemu sa na hruď priviniem.
Už idem, už idem.

                   Už vložte to telo  (27)

1) Už vložte to telo do hrobu tmavého, 
v ňom bude spočívať do dňa súdneho.

2) Odchádzam do hrobu, cez hrob do 
záhrobia, končí sa pozemská sláva,  
chudoba.

3) Svet tento opúšťam, s vami sa 
rozlúčam, nech vás opatruje milý Pán 
Boh sám.

4) Za mňa sa modlite, na smrť 
pamätajte, príde vám hodina, tiež sem 
prídete.

5) Ježiš, Svetlo večné, svieť mi 
nekonečne, voveď ma do neba, prosím 
srdečne.

5. S Bohom sestra, bratu milý,
    s Bohom švagre úprimný.
    s Bohom, mne milí priatelia,
    s Bohom i vy občania. Na mňa
    si spomnite, Boha za mňa proste,
    jeho sa nespúšťajte.

6. A s tým skloň sa ku mne,
    Bože, v svojej veľkej milosti.
    Zľutovaním Tvojím zotri
    všetky mi neprávosti. Bože môj!
    Bože môj! Drahý Spasiteľ môj,
    Ach, zmiluj sa nado mnou.



Vysloboď od smrti   (28)

1) Vysloboď od smrti večnej mňa,
ó, Pane, keď hrozný, strastný ten
deň súdu nastane. 
R: Keď nebesá i zem budú sa triasť
a chvieť, ty prídeš k nám v ten deň,
bys´ súdil tento svet.

2)  Vesmír sa zachveje, strach, hrôza 
nastane, keď prídeš v nádhere súdiť
 nás ó, Pane. R:

3) Deň tento, deň hnevu, deň biedy, 
úzkosti, deň hrozný a plný najväčšej 
trpkosti. R: 

4) Daj Pane spokojné im odpočívanie 
a na veky večné v nebi prebývanie. 
Pred tvojím trónom nech večne sa 
radujú a teba naveky spevmi oslavujú

Božské srdce Ježišovo, buď nám spásouBožské srdce Ježišovo, buď nám spásouBožské srdce Ježišovo, buď nám spásouBožské srdce Ježišovo, buď nám spásou

Bože, vyslyš prosby naše   (3)
 
            1) Bože, vyslyš prosby naše, ktoré Ti
           predkladáme, za umrelých drahé duše
           s vrúcnosťou si žiadame: Zhliadni na ich
           trápenie a bolestné vzdychanie. 
           Zmilujže sa   nad všetkými a do nebies 
           ich  príjmi
           2) Tváre tvojej sú zbavené a mukami
          trápené, nemôžu si už pomáhať, musia
          našu pomoc mať. Počuj, dobrý Pane náš,
          vrúcnej prosby našej hlas, zmilujže sa nad
          všetkými a do nebies ich príjmi.
         Ofertórium:
          3 ) Príjmi prosby svojich verných v chráme
          svojom presvätom, príjmi obeť za umrelých, 
          rozlúčených so svetom. Očistca ich ohňa
         zbav, kráľovstvo im svoje zjav. Zmilujže sa
         nad  všetkými a do nebies ich príjmi.
         4) Nepamätaj na ich krehkosť, Spravodlivosť
         ty večná, ale zmiluj sa nad nimi, Dobrota
         nekonečná, by ťa večne chválili, radostne
         velebili. "Svätý, svätý, ti spievali 
                                              a tebou sa radovali.

Čas mizne letia hodiny (5)

1/ Čas mizne letia hodiny,
ktože ich zastaví. Tvoj život krátky 
jediný sa rýchlo odplaví.
R: Posledný zájde žitia deň a noc sa 
priblíži, sťa  svetlo večné žiari len,
/:Spasiteľ na kríži:/

2/ Svet Ťa už sklamal, poranil a srdce 
krváca. Dosť si už hriešnym zvodom 
žil, späť k  Bohu navráť sa.
R: Posledný zájde....

3/ Na Teba čaká lásky kraj, bež ruku 
spásy vziať, On všetky Tvoje viny vzal,
chce život večný mať.
R: Posledný zájde ….

4/ Ó, poď už k nám, o Ježišu, on zosnul
 za Teba. Krv Jeho bolesť utíši,

tú cestu do neba.
R: Posledný zájde...



Každý človek umrieť musí  (8)

1) Každý človek umrieť musí,
skúsenosť nás tak učí,
každý trpkú smrť okúsi,
so svetom sa rozlúči.
R: Ó, Bože premilý, dobrý a láskavý,
ach, zmiluj sa nado mnou!

2) Smrť zastihne každého z nás,
ale nevieš, v ktorý čas.
Buďme preto pripravení,
žime s Bohom zmierení.
R:

3) I tak sú už vymerané 
k môjmu hrobu i kroky 
a od Boha spočítané 
môjho žitia sú roky.
R:

4) Príbytok na tomto svete  
trvania je krátkeho, dnes alebo zajtra
zmetie do hrobu smrť každého.
R:

 Keď sa Ježiš s nami lúčil  (10)

1/ Keď sa Ježiš s nami lúčil, posolstvo nám
zanechal, aby sme sa milovali,
ako on nás  miloval.

2/ Miloval nás nekonečne, miloval nás až na
smrť, dal si na kríž pribiť dlane, dal
si srdce prebodnúť.

3/ Keď zomieral na Golgote, celá zem sa
zachvela,  ako môže zomrieť láska, ktorá
všetko stvorila.

4/ Nezomrela jeho láska, otvoril sa jeho hrob,
znela hymna, hymna krásna, znela hymna
na život.

5/ Aké je to nové ráno, aký je to nový deň,
život žiari ako slnko, smrť sa stráca ako tieň.

6/ Aký dobrý si môj Ježiš, ako dobre s Tebou
byť, s láskou, ktorá neumiera, milovať 
a večne žiť.

Tu na svete  (25)

1) Tu na svete nieto stálej blahosti. 
Mení sa tu všetko, tu niet stálosti. 
Každý to okúsi, prekročiť prah musí 
sám do večnosti.
2) Každý sa rozlúči, pôjde do hrobu. 
Skúsenosť to učí v každú nás dobu. 
Boh k sebe povolá, ak jeho je vôľa,

 každú osobu.
3) O tom buďme isí, že tiež umrieme,

 že jak stromu listy niekdy zvädneme. 
Do rúk nemilostnej, smrti neľútostnej 
všetci padneme.
4) Smrť nehľadí, kto si, nedbá na slávu,

 každý život skosí, zmení postavu, 
či telu starému alebo mladému 
skloní v hrob hlavu.
5) No, v deň súdny z hrobu všetci 
vstaneme. Zúžitkujme dobu, kým tu 
žijeme. Času viac nebude, zlé skutky na
súde  všetky  povieme

Spievam Ti Mária pieseň  (23)

 1/ Spievam Ti Mária pieseň, ktorá mi 
zo srdca znie, ach znie, môj život 
bolestný je sen, bolestné čakanie. 
Len Tvoja ruka ma iste vyvedie z 
hriechov boja, ja hľadám  pomoc a 
útočište pri Tebe Matka moja.

2/ Na ceste tŕnie mi rastie, mnoho mám 
od neho rán, ach rán, ďaleko je ešte 
šťastie, ďaleko rajský stan. Ty náruč 
plnú máš  ruží, v nej sa mi rany zhoja, 
tam skloniť hlavu duša mi túži, vyslyš 
ju Matka moja.

3/  Keď sa raz k večeru schýli, keď 
skončí  života boj, ach boj, skloň ku 
mne pohľad svoj milý, zošli mi úsmev 
tvoj. Pohľad na  zamdlené čelo, 
umorené od boja, u syna 
svojho, primluv sa vrelo, aj za mňa

                  Matka moja.



Tú poslednú konám cestu  (26)

1/ Tú poslednú konám cestu do večnosti,
z cudziny. K nebeskému idem mestu do tej 
milej otčiny.Smrť hrozná, nemilá, ukrutná
jej sila života mňa zbavila.
2/  S Bohom teda svete márny, s tebou sa dnes
rozlúčam, telo moje k pohrobeniu kresťanskému
porúčam. Beh som svoj dokonal
a vieru zachoval, k sebe Pán mňa 
povolal.
3/ Manželka má, v smutnú dobu,
dávam ruku k lúčeniu, čo lúči
noc tmavá hrobu, spojí svetlo
k spaseniu. Za tvoju oddanosť,  
o mňa veľkú starosť, srdečne
Ti ďakujem.
4/ Dietky majte pevnú vieru,
nádej a vrelú lásku, tak sa 
u vás v hojnú mieru rajské
kvety rozvinú. Zlého sa varujte,
spolu sa milujte a Boha sa 
pridržte.

Tma sadá (24)

1/ 
Tma sadá na oči, na myseľ zastavil sa mi čas,
posledný okamih nadišiel a ja sa vraciam zas.
Tam kde sú tie ruky láskavé, ktoré ma stvorili,
tam sa mi zas srdce boľavé s dôverou uchýli.
2/
Upieram prosebný pohľad svoj aj k Tebe Mária,
s Materskou prímluvou pri mne stoj Ty nádej 
jediná. Spolieham na Tvoju ochranu, na pomoc 
v pravý čas, vypočuj modlitbu úprimnú, voveď 
ma v nebies vlasť.
3/
Život sa pominul ako sen, zašli už nádeje,
zahalil mi temný smrti tieň radosť i trápenie.
Jediná nádej čo nesklame, jednu mám istotu, 
príde deň a ja zas povstanem k novému životu.
4/
Tak stojím Bože môj pred Tebou ako si ma 
stvoril, s obnaženou dušou nesmelou pred 
pohľadom Tvojím, v ktorom sa odhalí každé zlo, 
každý hriech, každý tieň, zmiluj sa nado mnou,
Bože môj, keď nastal pravdy deň.

                  K nebesiam dnes zaleť pieseň   (7)
              1) K nebesiam dnes zaleť pieseň tam, kde 

tróni Mária, vyžaluj jej svoju tieseň, 
poteší ťa Spanilá. A či bolo počuť 
kedy, že by pomôcť nechcela? Pros a 
zľaví tvoje biedy, poteší ťa docela.
R: (: Mária, ó, Mati čka, Krista Pána 
Rodička, ustavičnou pomocou, 
potešuj nás dňom, nocou!:)
2) Syn tvoj drahý, prv než skonal, keď 
ho súžil smrtný znoj, k tebe Matka, z 
kríža zvolal:Žena, pozri, hľa, syn tvoj! 
Spĺňže žiadosť svojmu Synu, láskou 
matky ochotnou, od zlého chráň nás 
činu, buď nám Matkou starostnou.  R:
3) Koľko duší zlobou pekla hynie v 
srdciach ľadových, pre ktoré tak darmo 
tiekla drahá krv z rán Kristových. 
Zastaň svojich kleslých synov, 
nenechaj ich zahynúť, pomôž sa im 
vymôcť z hriechov, ráč ich k sebe 
privinúť. R:
4) Nedaj, aby zvyku zlého putám sme 
sa poddali, a tak Krista nemilého znova
na kríž vydali. Keď nás telo, ďas, svet 
vábi, chráň nás, Matka, žiadame, v 
podvedomí, že sme slabí,
 k tebe, Matka, voláme. R:

Kdes´, moje spasenie   (9)

1) Kdes´, moje spasenie, láska moja, 
láska moja,
a srdca nadšenie, víťaz boja, víťaz 
boja? 
R: Ó, Ježišu môj, ó Ježišu môj, v 
úzkostiach, v žalostiach sám pri mne 
stoj, sám pri mne stoj.

2) Stratiac skrz hriech nebo ja nezúfam,
ja nezúfam, Ježišu môj, v tebe pevne 
dúfam, pevne dúfam.
R:

Keď dušu zachváti hlboký žiaľ, hlboký 
žiaľ, za tebou zalietam v nebeskú diaľ, 
v nebeskú diaľ.
R:



Malá čiastka zeme   (12)

1) Malá čiastka zeme tu ťa prikryje, 
po tom putovaní telo ti zhnije. Tu ťa 
zemská starosť viacej netrápi, tohto 
sveta márnosť v nič sa obráti.

2) Malá čiastka zeme tu ti je istá, ju už
posvätila Krv Pán Krista. V nej všetko 
zanecháš a v tmavom hrobe k prvej sa 
navrátiš zasa podobe. 

3) Čo máš tu na zemi, všetko opustíš, 
s priateľmi sa teraz smutne rozlúčiš. 
Keď taká časť zeme skryje raz aj nás, 
budeme ti rovní vo všetkom v ten čas. 

4) Do hrobu už zložme chladné to telo, 
bo na tejto zemi dosť už trpelo. Nech 
pod znakom kríža tíško spočíva, duša
ale v nebi slávu požíva. 

 Mária, ochrana (14)

1 ) Mária, ochrana od Boha mne daná,
nebudem sa ja báť, lebo je pri mne Mať, 
Mária, Mária.

2) Keď budem skonávať, svet ten zanechávať, 
ráč pri mne Matka stáť, dušu mi zastávať,
Mária, Mária.

Nepoškvrené srdce Panny Márie, Nepoškvrené srdce Panny Márie, Nepoškvrené srdce Panny Márie, Nepoškvrené srdce Panny Márie, 
         oroduj za nás         oroduj za nás         oroduj za nás         oroduj za nás

  Ružencové braterstvo (21)

1/ Ružencové braterstvo, vyslalo k nám
 posolstvo, by sa tu dnes zhormaždilo
 celé braterstvo.

2/ Šťastný kto je v ruženci, v krásnom
 Márii venci, toho Ježiš a Mária nosia 

vždy v srdci.

3/ Šťastný je tento náš brat. Slúžil 
Matke Božej rád. /Šťastná naša 
sestrička, objíma ju Matička/ A pre 
zásluhy ruženca, zmytá mu /jej/ vina.

4/ Prosiť máme Matičku, za zomrelého 
brata /zomrelú sestričku/, aby Boh do

 neba prijal, jeho /tu jej/ dušičku.

5/ Putovala šťastlive, cez údolie 
tiesklive, žila v službe ružencovej do 
smrti chvíle.

6/ A keď príde rad na nás, skončiť 
tejto púte čas,  vtedy Matka ružencová, 
oroduj za nás

Poď k Ježišovi (19)

1. Poď k Ježišovi, poď ešte dnes,
    svoje mu srdce k obeti nes,
    on z trónu svojho, kde večný ples,
    tak sladko volá "poď".

Ref.: Sláva, sláva dušu ožiari
         až pri Božom stanem oltári,
         kde svätosť našu hriech nezmarí,
         ó, Pane, idem už.

2. Poď dieťa milé (duša milá), ten 
sladký hlas i teba volá, poď, kým je 
čas, kto zná, či zajtra ozve sa zas,

          ó, nemeškaj, len poď.
Ref: Sláva, sláva...
3. Poď, kto si koľvek, hľa blízko Pán,

    za všetkých niesol horkosti rán,
    všetkých nás volá zo všetkých strán,
    ó, čuj a ver a poď.

Ref: Sláva, sláva...



Smutné zvony vyzváňajú  (22)
1/ Smutné zvony vyzváňajú, 
keď ma odprevádzajú
k poslednému odpočinku, moje
telo chystajú.
Každý jeden zomrieť musí 
a smrti sa nevykúpi,
ako starý, tak mladý, 
každý tu kosti zloží.
2/ Keď už duša vyšla z tela 
ber ju Pane do ruky,
nedopusť by vytrpela 
večné pekelné muky.
Dľa Tvojích slov, ó Ježišu, 
prosím Teba pokorne,
nech  ju oheň  páliť nedá, 
moja láska stoj pri mne.
3/ Pozrite hľa tuná všetci, 
toto taktiež čaká Vás.
Buďte preto pripravení, 
odísť v tú nebeskú vlasť.
Ó, Ježišu spravodlivý,
prosím milosrdenstvo,
buď tej duši zhovievavý, 
daj jej blahoslavenstvo.

  Ráč ľahké odpočívanie   (20) 

 1) Ráč ľahké odpočívanie umrelým dať ó Pane,
 čuj v očistci ich vzdychanie a žiadosti
 skladané. Tvári tvojej sú zbavení, teba vidieť

 žiadajú, by s tebou boli spojení, prosbu vrúcnu
 vznášajú.
2) Ó, deň strachu a úzkosti, biedy, sĺz a súženia, 
ten deň hrôzy a žalostí, plaču, bôľu, kvílenia:
keď vo svojej velebnosti príde Kristus súdiť

nás, keď k súdu spravodlivosti pozve večný
Sudca nás.

Ofertórium:
3) Obetu ti prinášame za dušičky úbohé,
rodičov ti porúčame, bratov, sestry nebohé,
všetkých, ktorí sa sužujú v očistcovej úzkosti,
daj, nech tvoju tvár spoznajú tam 
v nebeskej radosti.

4) Ach, pohliadni na stvorenie, k zmilovaniu 
sa prikloň, Otče, Syna umučenie k zľutovaniu 
ťa nakloň, buď k zosnulým dobrotivý, prijmi
ich do radosti, prosíme ťa aj my živí, 
posilňuj nás v úfnosti.

Ľubovniansky kostolíčku (11)

Ľubovniansky kostolíčku už sa s tebou 
lúčim dnes, veď ma strážny anjelíčku k 
k súdu Pána do nebies.
Telo moje dnes v hrob zložím, k hlave
postavte mi kríž, tu spočiniem v mieri 
Pána, až ma Pane prebudíš.

V tmavom hrobe ležať budem, vetrík
mi tam bude hrať, v rodnej zemi pri 
dedinke v mieri Pána budem spať.
Z veže budem slyšať zvony, tichých 
stromov šumenie, mojích drahých 
vrúcne vzdychy, čakať budem 
vzkriesenie.

Až sa bude omša slúžiť, tam v očistci 
za duše, budem po nebesiach túžiť s 
Vami rajskej predtuže. Na môj hrob si 
spomínajte, kľaknite naň k modleniu, 
lebo Vaše modlitby len pomôžu mi k 
spaseniu.

    

Mati čka Kristova  (13)

1) Matička Kristova, zhliadni k nám z 
neba, za duše v očistci prosíme teba.
(:Materskou prímluvou otvor im 
bránu, túžobne volajú po Kristu 
Pánu:)

2) Zdravas´ buď Kráľovná, stíž božie 
hnevy, vzdycháme vyhnaní synovia 
Evy.
(:Syn tvoj ich vykúpil, daj, aby ich 
zmyla  zo srdca na kríži krv tvojho 
Syna:)

3) Matička, ukáž im jas svojej tvári, 
nebeský mier nech im naveky žiari.
(:Priveď ich z očistca na nebies 
mesta, večné nech svetlá im v 
nebesiach svietia:)



Neopúšťaj nás    (16)

R: (:Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás:),
Matka neopúšťaj nás!
1) Dietky hynú, nesú vinu, v kajúcnosti
slzách plynú,volaj Pánu pre ochranu, 
nech zahojí duše ranu. R:
R:
2) Nachýľ uši, pomôž duši, nech okovy 
hriechu zruší, nech vždy čistá v rukách 
Krista k nebu kráča pevná, istá. R:
R:
3) Chráň nás v šťastí i v nešťastí, veď 
nás k svetlu večnej vlasti, duša naša v 
bôľov kríži, nech sa k tebe čím viac 
blíži. R:
R:
4) Keď sa v boji duša bojí, tvoja ruka 
nech ju hojí, tvojou mocou dňom i nocou, 
netŕpneme pred nemocou. R:
R:  
5) Keď čas príde a Pán kynie, keď smrť 
k sebe nás privinie, vypros pre nás v 
tom zápase, nech nás Boh sám vedie k 
spáse. R:

         Nuž s Bohom svete, odchádzam (17)
         1/ Nuž s Bohom svete, odchádzam,
             všetko som už prekonal. Už 
             prichádzam ku nebesám aby som 
             tam obdržal, čo ma večne potešuje,
             nič ma viac nezarmucuje, všetko
             som už prekonal.
         2/ Nech sa nik nezarmucuje.
             S radosťou ja odchádzam. Môj
             zármutok sa skoncuje a k radosti
             prichádzam. Zo slzavého údolia
             idem na miesto pokoja, všetko
             som už prekonal.
         3/ Vás drahých nech Pán Boh žehná.
             Nebo som si už našiel, všetko sa
             mi teraz stráca to, v čom 
            neprávosť bola. Už odpočívam
            v sladkosti a v blaženej som
            večnosti. Všetko som už prekonal.  
           1. Prebuď sa Ježišu a …
           2. Svem srdci rozmýšľam...
           3. Ježišu spanilý, kvietku roztomilý
           4. Ó márnosť nestála, aká si podvodná
           5. Amen, môj Ježišu a poteš mu dušu.



Odpočinku večného daj   (18)

1) Odpočinku večného daj, Bože 
verným dušičkám, ta kde kvitne raj 
nebeský, voveď, Pane, ich ty sám.
(:Kde žiaľ nepoznajú, večné blaho  
majú, Bohu chválu vzdávajú:)
2) K tebe volám, Kriste Pane, uľav 
muky veľké im, ty si umrel ťažko za 
ne, podaj ruky trápeným. 
(:Jedna kropaj stačí, čo tiecť z rán ti 
rači zhasiť ich bôľ najväčší.:)
3) Toľké duše na nás smutné z očistca 
múk volajú, že sa srdce div nepukne,
keď ich čuje, od žiaľu.
(:Pomáhajme im my zotrieť všedné 
viny so skutkami dobrými.:)
4) Ony za nás tiež sa budú modliť k 
Bohu skrúšene, by sme boli čistí bludu, 
keď sa smrť k nám dostane. 
(:Pán Boh ich i za to odmení bohato, 
        odmení ich bohato:)

Nech rúcho sa Ti skvie sťa sneh  (15)

1/ Nech rúcho sa Ti skvie sťa sneh, 
až Boh ťa zavolá.
Pred trónom Jeho nie si nič i keď sa 
vypínaš.
R: Priprav ma k tomu Pane, 
priprav ma skôr než ma zavoláš.

2/ Zmaž hriechy a neodkladaj,
 veď Boh ťa zavolá,

deň čo deň za Kristom spej, než Boh ťa 
zavolá.   R: Priprav ma...

3/ Môj Pane, srdce očisť mi, 
skôr než ma zavoláš,
a sebectvo mi odstraňuj, skôr než ma 
zavoláš.   R: Priprav ma...

4/ Ó priprav Pane, priprav ma, 
skôr než ma zavoláš,
nech bez strachu som pred Tebou, 
až si ma zavoláš.   R: Priprav ma...


