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Očenaš - zahvalni 

Oče 

Veš, kako otroci potrebujemo nekoga, ki bi nas razumel takšne, kot smo. 

Hvala ti, da te lahko kličemo Oče in da te lahko sprejemamo kot Očeta. 

Naš 

Ti si naš Oče. Jezus nam je naročil, da te v molitvi kličemo naš Oče. 

Hvala ti, da si nam tako blizu, da se lahko s teboj pogovarjamo v molitvi. 

Ki si v nebesih 

Prebivaš v nebesih in si vedno z nami. 

Hvala ti, ker si tako velik in mogočen, pa tudi preprost in dober. 

Posvečeno bodi tvoje ime 

Zahvaljujemo se ti, da tvoje ime slavi in poveličuje vse tvoje stvarstvo. 

Hvala ti, da te lahko slavi in hvali tudi vsak človek. 

Pridi k nam tvoje kraljestvo 

Z učlovečenjem Jezusa Kristusa se nam je približalo nebeško kraljestvo. 

Oče, hvala ti, da nas vabiš in vodiš vanj. 

Zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji 

Hvala ti, da se kljub pomanjkljivostim v naravi in v naših medsebojnih odnosih vendarle na koncu 

uresniči tvoja volja kot znamenje previdnosti. 

Daj nam danes naš vsakdanji kruh 

Tako kot zemeljski kruh potrebujemo tudi tvojo besedo in ljubezen za odpravo sovraštva in zavisti 

med ljudmi. Hvala ti, da prihajaš naproti s svojo ljubeznijo. 

In odpusti nam naše dolge 

Ljudje delamo napake v odnosu do tebe, Oče, do ljudi in do narave. 

Hvala ti, da se tega zavedamo, še več, hvala ti, da nam odpuščaš naše grehe in napake. 

Kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom 

V našem življenju težko pozabljamo in odpuščamo. 

Hvala ti tudi za to, da nam srce ne zakrkne in da zmoremo odpuščati. 

In ne vpelji nas v skušnjavo 

Nebeški oče, ne vemo, kaj vse nas še čaka na poti življenja. 

Eno ti gotovo lahko rečemo: hvala ti, da nas rešuješ in usmerjaš k dobremu. 

Temveč reši nas hudega 

Radi te imamo in smo del tvojega stvarstva. 

Hvala ti, ker nas v svoji ljubezni varuješ pred vsem hudim in nam daješ moči. 
__________________________________________________________________________________________ 

Pogoji uporabe: 

Gradivo lahko uporabljate za delo v skupinah, pod pogojem, da ne gre za komercialno uporabo. Za te 

namene ga lahko prosto reproducirate in predelujete, vendar morate pri tem navesti avtorja originalnega 

gradiva. Brez dovoljenja gradiva ni dovoljeno objaviti v tiskanih, elektronskih ali katerih koli drugih medijih. 

 

Avtor (trenutno) ni znan. Če se prepoznate kot avtor, prosimo pišite na gradiva@oratorij.net. 
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