ZVONČEKY
Milý národ, zbožní ľudia,
čo to tu dnes znamená?
Prečo všade radosť žiari,
vrava je tak nadšená.
Prečo ste k nám zavítali,
z blízka, i z tej diali?
Či sme vám my – Iločania,
toľko chybovali?
Ale iste, veru nie.
Počuli ste zvonenie.
Na veži dva zvony máme,
dva k ním nové my pridáme.
Nech zvučnejšie k nedeli,
zvonia zvony na veži.
(Jeden z chlapcov prišiel k zvonu,
potľapkal ho rukami z oboch strán
a pokračoval:)
Ty si, ale veľký zvon,
aký asi máš len tón?
Dve hodinky necelé,
a dáme ťa do veže.
Ako prvý veľký zvon,
hlásaj: Tu je Boží dom!
(Jedno z dievčat prišlo k zvonu,
Potľapkalo ho rukami z oboch strán
a pokračovalo:)
A hoc si ty menší zvon,
iste máš tiež pekný tón.
Budeš zvoniť ako štvrtý,
nesmúť, keď tu nie si prvý,
veď rovnako, ako všetky,
k Bohu voláš Božie dietky.
Kostolík ja rada mám,
s babičkou sem chodievam.
S ňou sa spolu tešíme,
že tu Bohu patríme.
Nové zvony keď teraz,
položíme na reťaz,
nech len zvonia dookola,
ľud volajú do kostola.
Ďakujeme celým srdcom,
všetkým ľuďom, dobrým darcom,
že oni svoj milodar,
priniesli k nám na oltár.
Nech tisíc krát ba i viac,
požehná vás Ježiš Pán.

ZVONY NA VEŽI
Počuj môj spev, Otče z výsosti,
Viac neviem vzdať vďaku Tvojej milosti.
Počuj, volanie, keď prvý hlas zvona,
ku cti Tvojej volá ľud zo Siona.
Tiež každého rána, čuj tie naše prosby,
keď nás k tomu volajú, Tvoje ranné zvony.
A keď svetlo tma zahalí, počuj naše chvály.
Denno-denne ďakujú Ti aj večerné zvony.
Veď vo veži nie je to zvuk iba tvrdej ocele,
ale pocta k Božiemu dňu, tóny svätej nedele.
Tak nebuďme viacej hluchí, ale vždy viac znova,
počujme my to volanie, každučkého zvona.
Keď k radosti zvoniť budú, nech sa spolu tešíme,
keď k žalosti a nad hrobom, s blížnymi tiež žialime.
Keď raz aj my opustíme časnosť, ľudské domy,
nech u Teba, nech nám zvonia, tie nebeské zvony.

Pieseň
/:Bim, bam, bim, bam, bim, bom:/, bim, bam, bom.
Zvony zvučne zvonia, to Pán Boh volá do kostola,
každého kto chce Jeho meno, verne vyznávať.
Bim, bam , bim, bom, radostne kráčajme,
Bim bam, bim, bom, Bohu zaspievajme,
za všetko, čím si nás zas požehnal.
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