OTČENÁŠ – voľné spracovanie 

1Ó, najsvätejší Otče náš Mt 6,9: Stvoriteľ, Vykupiteľ, Tešiteľ a Spasiteľ náš.
2Ktorý si na nebesiach Mt 6,9: v anjeloch a svätých; osvecuješ ich, aby poznávali, lebo ty, Pane, si svetlo Porov. 1 Jn 1,5; roznecuješ [ich], aby milovali, lebo ty, Pane, si láska; prebývaš v nich a naplňuješ, aby boli blažení, lebo ty, Pane, si najvyššie, večné dobro, od ktorého [je] všetko dobro a bez ktorého [nie je] nijaké dobro.
3Posväť sa tvoje meno Mt 6,9: a nech sa v nás zjasní poznanie teba, aby sme pochopili, aká je šírka tvojich dobrodení, dĺžka tvojich prisľúbení, výška vznešenosti a hĺbka Porov. Ef 3,18 rozhodnutí.
4Príď tvoje kráľovstvo Mt 6,10: aby si ty kraľoval v nás svojou milosťou a dal nám prísť do svojho kráľovstva Porov. Lk 23,42, kde videnie teba je nezastreté, láska k tebe dokonalá, spoločenstvo s tebou blaživé a tvoja potecha bez konca.
5Buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi Mt 6,10: aby sme ťa milovali z celého srdca Porov. Dt 6,5, na teba neustále mysleli, z celej duše po tebe túžili, z celej mysle upierali všetku svoju pozornosť na teba, vo všetkom hľadali tvoju slávu a zo všetkých svojich síl Porov. Lk 10,27 vynakladali všetky svoje sily a schopnosti duše i tela na ochotnú službu tvojej lásky a na nič inšie; aby sme milovali svojich blížnych ako seba samých, každého z [celej] sily strhávali k láske k tebe, z dobra iných sa radovali ako zo svojho, v zlom spolucítili a nikomu v ničom nedávali pohoršenie Porov. 2 Kor 6,3.
6Chlieb náš každodenný: svojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, daj nám dnes Mt 6,11: na pamiatku, na pochopenie a na uctenie lásky, ktorú k nám mal, aj toho, čo pre nás povedal, urobil a vytrpel. 
7A odpusť nám naše viny Mt 6,12: pre svoje nevýslovné milosrdenstvo, pre účinnosť utrpenia tvojho milovaného Syna a pre zásluhy a na orodovanie preblahoslavenej Panny a všetkých tvojich vyvolených.
8Ako i my odpúšťame svojim vinníkom Mt 6,12: a pokiaľ neodpúšťame úplne, ty, Pane, urob, žeby sme odpustili úplne, aby sme kvôli tebe opravdivo milovali nepriateľov a u teba sa za nich nábožne prihovárali, nikomu sa neodplácali zlým za zlé Porov. 1 Sol 5,15 a ku všetkým sa usilovali správať ako k tebe.
9A neuveď nás do pokušenia Mt 6,13: ani skrytého či zjavného, ani nečakaného či dotieravého.
10Ale zbav nás zlého Mt 6,13: minulého, prítomného i budúceho. Sláva Otcu atď.

