
SV. MIKULÁŠ  /prešovský/ 

1. Keď bola núdza, keď bola bieda,  
prišiel si pomôcť, kde bolo treba,  
dával si dary aj dobré slovo, 
napĺňal srdcia nádejou novou.  
Smädným dal vodu, hladným dal chleba,  
vraveli s úctou hľa to je náš:  
láskavý biskup, Mikuláš 
 

2. Aj keď je náš svet, iný než vtedy,  
stále nás trápia rozličné biedy.  
Vždy niečo chýba niečo sa stráca,  
vždy je pre teba na svete práca.  
Stále sú hladní, stále sú smädní,  
voláme s láskou: Príď opäť náš, 
láskavý svätý Mikuláš. 
 

3. Prines nám dary lásky a viery,  
prines nám nádej na život večný.  
Oroduj za nás u nášho Pána,  
nech sa nám v nebi otvára brána.  
Chceme ti srdcia aj duše zveriť,  
oddaných verných stále nás máš,  
láskavý svätý Mikuláš. 
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sv. Mikuláš /sokolovský/ 
 

Vzácny patrón nášho chrámu svätý Mikuláš 
tešíme sa z tvojej slávy, ktorú v nebi máš. 
Lebo ty si bohatý, v sláve nebies prijatý. 
Môžeš nám všetko vyprosiť,  
náš patrón svätý. 
 

Tu na zemi si pomáhal biednemu ľudu  
ako biskup chránil si nás pohanstva bludu. 
Dal si biednym almužnu.  
Máš v nebesiach korunu,  
ktorú ti Boh za tú štedrosť  
dal za odmenu. 
 

Tvoje srdce plné viery, Boha hľadalo, 
a cez tvoje štedré ruky dary dávalo. 
V nebi za nás oroduj,  
v slabosti nás posilňuj, 
by sme boli verní Bohu  
to nám vyprosuj.  
 

Zbožný biskup, milý ľuďom, známy vo svete 
prinášal si z lásky k Bohu veľké obete. 
Tvoja láska víťazi, milosť Krista dodá síl, 
v našich srdciach a životoch  
zlobu porazí. 
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