Nedjelja
19.11.2017.

08,00

Trideset i treća
nedjelja kroz godinu

+ Ana Lekić
+ Gordana i Stjepan
Marjanović
Za narod

09,30
11,00
Ponedjeljak
20.11.2017.

18,00

Svagdan

+ Franjo i Jelena Ćorluka

Utorak
21.11.2017.

08,00

Prikazanje BDM

+ iz ob. Valentić, Ljuba (ž) i
Luka Valentić

Srijeda
22.11.2017.

18,00

Sv. Cecilija

+ Nikola Ciprić

Četvrtak
23.11.2017.

18,00

Svagdan

+ Antonio Brkanac

Petak
24.11.2017.

18,00

Sv. Andrija Dung-Lac
i mučenici

Subota
25.11.2017.

17,00 (Ljupina)

Sv. Katarina
Aleksandrijska

+ Zlatko Draženović i i iz
ob. Draženović i Trobić
+ Kata i Stanko Jelančić

Trideset i četvrta
nedjelja kroz godinu
KRIST KRALJ

+ Pile Batinić

18,00
Nedjelja
26.11.2017.

08,00

Čišćenje crkve Jug: KATARINA ŠIMOTA, BLAŽENKA KRIZMANIĆ, LJUBICA ZORKO, SNJEŽANA KIKIĆ
Čišćenje crkve Ljupina: BLAŽENKA KNEŽEVIĆ, BOŽICA KOVAČEVIĆ, MARTINA KOVAČEVIĆ, SNJEŽANA
JURIĆ

Četvrtak: Euharistijsko klanjanje nakon svete mise
Subota: Susret ministranata u 9 sati u župnom stanu. Susret mladih nakon svete mise u
župnom stanu

Kroz slijedeći tjedan vjeronauk prema rasporedun za sve vjeroučenike
ODLIČNA VIJEST!!!
Učitelji i učenici naše područne škole na poseban će način obilježiti početak
Došašća. Dana 3. prosinca nakon svete mise, ispred škole, simbolično će
upaliti prvu adventsku svijeću na velikom vijencu. Nakon toga pozivaju vas
na mali sajam igračaka povodom nadolazećeg blagdana svetog Nikole.
Sve igračke na tom sajmu moći ćete kupiti po simboličnim cijenama od jedne
do pet kuna.
Igračke će donirati sami učenici, a sav prihod od prodaje iskoristit će se za
nabavu školske opreme.

Glas
Kraljice
Krunice
Listić župe
Kraljice sv. Krunice
Nova Gradiška
Godište 12 / studeni 2017. br. 519

LITURGIJSKA GLAZBA

Glazba izvire iz čovjeka, utječe na njegovo raspoloženje — ona
je odraz toga raspoloženja. U tom smislu trajna je čovjekova
pratiteljica. Tako i u životu kršćanina glazba zauzima važno
mjesto.
Kako je poznato, u prvoj Crkvi glazba je imala veliku ulogu u
liturgijskom životu zajednice. Prvi pisani poganski izvještaj o
kršćanima Plinija Mlađega govori kako su se okupljali prije
izlaska sunca i pjevali Kristu kao Bogu. U tom izvješću
prepoznajemo dvije bitne oznake prvih kršćana — Krista su
smatrali svojim Bogom i puni radosti su pjevali.
Naš župni zbor itekako treba podmladak. Pjevajmo Bogu na
slavu!
MISAO IZ EVANĐELJA DANA
U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!

IZ ŽUPNOG LISTA;*sv.Cecilija *župne obavijest

IZ KATOLIČKOG KALENDARASpomendan svete Cecilije, zaštitnice

glazbe i glazbenika, a posebno onih koji svojim glazbenim umijećem
pridonose ljepoti svete mise i drugih liturgijskih slavlja, slavimo 22.
studenoga. Njezino ime nađeno je u najstarijim popisima kršćanskih
mučenika. Smatralo se da je Cecilija za svog života bila tako bliska nebu
da je mogla čuti anđeosko pjevanje. Govorilo se da može svirati na
svakom glazbalu. Zato se časti kao zaštitnica glazbe i glazbenika. Na
slikama se obično pojavljuje slušajući glazbu, pjevajući ili svirajući na
kakvu glazbalu. Posebna su joj oznaka orgulje. Ponekad se pojavljuje s
tri ožiljka na zatiljku. Na glavi ili u njezinoj blizini često joj je kruna od
bijelih ili crvenih ruža.
Molitva svetoj Ceciliji
Sveta Cecilijo, koja si svojim životom i
mučeništvom pjevala hvale Gospodnje, i
koju Crkva časti kao zaštitnicu glazbe i
pjevanja, pomozi nam svjedočiti našim
glasom
i
zvukom
naših
instrumenata, onu radost srca koja nam
dolazi od vršenja Božje volje, i iz
ispravnog življenja našeg kršćanskog
ideala.
Pomozi nam dostojno animirati svetu
Liturgiju, iz
koje
izvire
život
Crkve, svjesni
važnosti
naše
službe. Darujemo ti napore i radosti
našeg rada, da bi ih ti položila u ruke
Djevice Marije, kao skladnu pjesmu
ljubavi za njezina Sina Isusa. Amen.
KUTAK ZA RAZMIŠLJANJE:

U saborskoj konstituciji o svetoj liturgiji, liturgija je
«vrhunac kojemu teži djelatnost Crkve, a ujedno je i
izvor iz kojeg proistječe sva njezina snaga». Glazba, a
posebno pjevanje, zauzima veliku važnost u liturgijskom
slavlju jer je ujedno i sastavni dio same svečane liturgije.

Prema 112. čl. Konstitucije: «glazbena je baština opće
Crkve blago neprocjenjive vrijednosti jer se ističe između
ostalih izraza umjetnosti posebno time što sveto
pjevanje, združeno s riječima, tvori potrebiti i sastavni
dio svečani liturgije».
Ovaj članak opisuje dostojanstvo svete glazbe, u kojoj
Crkva vidi «sveti znak». Stvarna vrijednost svete glazbe
sastoji se u činjenici da nas ona uvodi u molitvu Crkve.
Moglo bi se reći da je crkvena glazba svojevrstan
sakrament tj. čujni znak nevidljivih duhovnih
vrijednosti.
Ona je povezana s nadahnutim riječima Biblije.
Svrha «svete glazbe», također prema ovom članku, jest:
«slava Božja i posvećenje vjernika». «Liturgijski čin
poprima plemenitiji oblik kad se obavlja pjevanjem…»
(čl. 5. Musica sacra).
U prvom redu treba se pjevati sve ono što samo po sebi
zahtijeva glazbu npr. psalam nakon prvog čitanja
svakako treba pjevati kod svečane sv. mise…
«Neka neprestano napreduju pjevački zborovi … neka se
biskupi i ostali pastiri duša brinu da sva zajednica
vjernika … može obavljati svoju djelatnu službu, koja
se obavlja pjevanjem…» (čl. 114. iste Konstitucije).
Vjernici ne bi smjeli više prisustvovati kao «nijemi
gledatelji», već svojim glasom i pjesmom moliti i davati
hvalu Bogu. Potiče se na čuvanje i promicanje svete
glazbe
napretkom zborova,
posebice
onih
u katedralama i brigom duhovnih pastira.

