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От че- наш, и же- је си- на не бе- сјех,- да свја тит- сја- и мја- Тво је,- да

гласъ Ѕ& (6)
Отче нашъ

Тихомир Остојић
Српски напев (карловачки)





при и- дет- цар стви- је- Тво је,- да бу дет- во ља- Тво ја,- ја ко- на не бе- си-





и на зем љи;- хљеб нашна сушч- ниј- дажд нам днес, и о ста- ви- нам дол ги- наш ја,-


 


ја ко- же- и ми о ста- вља- јем- долж ни- ком- на шим;- и не вве ди- нас


во


 


ис ку- ше- ни- је,- но из ба- ви- нас



от лу ка- ва- го.-



А мин.-





Оче наш, који си на небесима, да се свети име Твоје, да дође царство Твоје,

да буде воља Твоја и на земљи као што је на небу; хлеб наш насушни дај нам данас,
и опрости нам дугове наше, као што и ми опраштамо дужницима нашим;
и не уведи нас у искушење, но избави нас од лукавога (злога). Амин.



                     

                     

                    

                    

                      

                       

                    

                    

                         

   
           

     
 


