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Očenaš - svetopisemski 

Oče 

Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, 

ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Lk 10,21 

naš 

Oče namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, 

ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Mt 5,45 

ki si v nebesih 

Vaše srce se naj ne vznemirja. V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. 

Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Jn 14,1-2.6 

posvečeno bodi tvoje ime 

Bog je duh in kateri ga častijo, 

ga morajo častiti v duhu in resnici. Jn 4,24 

pridi k nam tvoje kraljestvo 

Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, 

nikakor ne pride vanj. Lk 18,17 

zgodi se tvoja volja kakor v nebesih, tako na zemlji 

Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, 

toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi. Lk 22,42 

Daj nam danes naš vsakdanji kruh 

Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen 

in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen. Jn 6,35 

in odpusti nam naše dolge 

Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj, 

nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. 

Vzemi me za enega od svojih najemnikov. Lk 15,18-19 

kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom 

Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, 

da ima tvoj brat kaj proti tebi, pusti dar tam pred oltarjem, 

pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar. Mt 5,23-24 

in ne vpelji nas v skušnjavo 

Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo 

in življenjskimi skrbmi. Bedite in vsak čas molite. Lk 21,34.36 

temveč reši nas hudega 

Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, potem pa ne morejo storiti nič več. 

Bojte se tistega, ki ubije in ima potem oblast vreči v peklensko dolino. Lk 12,4-5 

amen 

Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo 

in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor samega sebe. Lk 10,27 
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