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Očenaš - prosilni 

Oče 

Čutimo se tako varne, ker imamo dobrega Očeta. 

Oče, naj danes in vse življenje ostanemo v tvojem prisrčnem objemu! 

naš 

Jezus te je klical naš Očka in tudi mi se zatekamo pod tvoje očetovstvo. 

Bodi blizu vsem nam, bodi nam blizu tudi v starših, ki nas imajo radi! 

ki si v nebesih 

Oče, ki si v nebesih in pri nas na zemlji. 

Bodi pri nas, kadar smo žalostni in kadar se smejemo. 

posvečeno bodi tvoje ime 

Oče, prizadevali si bomo, da bomo lepo govorili. 

Naj se vse slabe besede spremenijo v lepe in plemenite! 

pridi k nam tvoje kraljestvo 

Ko bi vsi ljudje sprejeli tvoje kraljestvo za plemenitejše življenje! 

Oče, pomagaj nam ustvarjati tisti lepi svet, kjer bi se vsi imeli radi. 

zgodi se tvoja volja kakor v nebesih, tako na zemlji 

Oče, Tvoja volja ni težka, če se jo potrudimo doumeti. 

Naj nam govori glas ljubezni in ne grdih besed ali sovraštva! 

daj nam danes naš vsakdanji kruh 

Oče, vse kar prejmemo, je tvoj dar – tudi kruh, hrana. 

Prosimo te, da bi lačni dobili dovolj kruha in da bi ga mi znali ceniti! 

in odpusti nam naše dolge 

Velikokrat naredimo kaj narobe, se zlažemo, preklinjamo ali pretepamo. 

Kljub vsemu želimo in te prosimo: ostani naš prijatelj! 

kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom 

Oče, ti odpustiš vsakemu, ki te prosi odpuščanja. 

Naj ti postajamo bolj in bolj podobni tudi mi, saj smo vendar tvoja podoba! 

in ne vpelji nas v skušnjavo 

Očka, problem je, da velikokrat delamo to, kar je narobe. 

Prosimo te, dajaj nam moči in varuj pred vsem slabim! 

temveč reši nas hudega 

V svetu je navzoče tudi zlo in hudobija. 

Pomagaj nam, da ne bi nikoli vračali hudega s hudim ampak z dobrim! 
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