Nedjelja

08,00

Trideset i treća

18.11.2018.

09,30

nedjelja kroz

11,00

godinu

Ponedjeljak

+ Josip Vlaović
+ Ivka Klarić
Za narod

08,00

Svagdan

Na nakanu

18,00

Svagdan

+ Ljuba i Luka Valentić

19.11.2018.
Utorak
20.11.2018.

i iz ob. Valentić i
Ćorković

Srijeda

18,00

Prikazanje BDM

21.11.2018.
Četvrtak

Listić župe
Kraljice sv. Krunice
Nova Gradiška
Godište 13 / studeni 2018. br. 565

Ćorluka
18,00

Sv. Cecilija

22.11.2018.
Petak

+ Franjo i Jelena

Glas
Kraljice
Krunice

+ Milan, Alojzija i
Krešimir Biželj

18,00

Svagdan

18,00

Sv. Krševan,

CRKVENO PJEVANJE

23.11.2018.
Subota
24.11.2018.

+ Braica i Đuro Ciprić

mučenik

Nedjelja

08,00

ISUS KRIST –

+ Slavko i Manda Jurić

25.11.2018.

09,30

KRALJ SVEGA

+ iz ob. Stanišić i Mulac

11,00

STVORENJA

Za narod

Četvrtak: Euharistijsko klanjanje nakon svete mise
Nedjelja (18.11.2018.) Godišnjica sijećanja na pad grada Vukovara
Prijaviti starije bolesne i nemoćne za ispovijed u Župni ured
Kutak za šalu Pitaju

Muju: 'Mujo, reci jednu dugačku riječ.'
'Guma.''Pa to nije dugačka riječ!''A, nije, ali se može razvući.'
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Kunski: Zagreb. banka: 2360000-1101588094
Devizni: ZABA HR 2X: 2500-01305654-000 IBAN: HR1923600001101588094 (2100194397)
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Služba crkvenog pjevanja i sviranja mora se vršiti u poniznosti, jer
oni koji služe ne čine to zato što bi bili najbolji za to ili što se žele
istaknuti. Ne smije se zaboraviti da je središte mise Isus Krist, a ne
glazba i pjevanje. Svi sudionici trebaju služiti Isusu, a ne isticati
sebe. Darovi koje su primili od Boga trebaju biti u službi drugima
na slavu Božju. Pjevački zbor je veoma važan u misi, kao i glazba.
Međutim važno je poznavati smisao mise i liturgijska pravila da bi
zbor mogao pravilno sudjelovati. Crkveni pjevači, osim što lijepo
pjevaju, trebaju također poznavati liturgiju. Misa ima svoj
redoslijed i svoje dijelove. Crkva je majka i mudra učiteljica i već
nas gotovo dvije tisuće godina vodi na putu našeg posvećenja.
Crkva je ta koja određuje i naučava kako se mora izvoditi
liturgijski čin.

IZ ŽUPNOG LISTA;* Crkveno pjevanje *župne obavijesti

SVIRANJE I PJEVANJE NA MISI
Sedam stvari koje morate znati ako želite pjevati u crkvenom zboru:
1.STRUKTURA MISE ODREĐUJE VRIJEME TRAJANJA, A NE MI !
2.NIJE SVAKA PJESMA LITURGIJSKA !
3.PJESMA MORA VJERNO IZRAŽAVATI LITURGIJSKI TEKST!
4.DAVANJE ZNAKA MIRA NE PRATI SE PJESMOM!
5.JAGANJČE BOŽJI POČINJE SE PJEVATI U TRENUTKU KAD SVEĆENIK LOMI
KRUH!
6.NIJE DOVOLJNO BITI SAMO TJELESNO NAZOČAN!
7.PJEVAČI SU CRKVENI SLUŽBENICI, A NE ZVIJEZDE!
Prvenstveni zadatak svakog crkvenog zbora je predvođenje liturgijskog pjevanja. Ako
zbor skladno i razgovijetno pjeva pučku pjesmu, uključujući tekstovne i glazbene
interpretacijske elemente, a puk pred sobom ima note i tekst, neće li zanosna
jednoglasna pjesma potaknuti i ostale na pjevanje i sudjelovanje? Ako zbor skladno i
razgovijetno pjeva višeglasnu skladbu, a puk zbog lijepe izvedbe uživa u skladu
glasova, boja i tonova zaneseno osluškujući, skladba tada postaje molitva cijele prisutne
zajednice.
Ne može se pjevati bilo što, samo iz razloga što je „lijepo“. Crkva daje jasne upute o
tome u dokumentu Drugoga vatikanskog sabora o svetoj glazbi Musicam sacram.

22. STUDENOGA slavimo Svetu Ceciliju, zaštitnicu
glazbenika i pjesnika.
Stoga svim pjevačima naše župe čestitamo njihov dan i
molimo po zagovoru svete Cecilije da i dalje kvalitetno
predvode misu svojim glasovima i da se pridruže i
novi članovi, osobito muški.
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.

- Ispovijed nije duhovni razgovor ni psihoterapija.
Ispovijed je Sakrament za oproštenje grijeha, a duhovna pratnja nije. Ispovijed
je: dođeš i kažeš svoje grijehe, objektivno i jasno, bez uveličavanja i umanjivanja
- svećenik te može nešto pitati: ne radi sebe, nego radi tvoga dobra (možeš mu
reći i svoje poteškoće, sumnje i nejasnoće /provjeri "svoj" sud pred sudom
Crkve!/); daje ti određeni savjet i pokoru - pokaješ se - odlučiš s pomoću Božjom
više ne griješiti - dobiješ odrješenje - ideš zahvaliti Bogu i izvršiti pokoru...
- Ispovijed je lijek, ali nije ni duhovni razgovor ni psihoterapija.
- Dobro je imati stalnog duhovnog pratitelja u tvom duhovnom rastu, osobu
punu Duha Svetoga, stabilnu i duhovno sazrelu, koju možeš pitati i osluškivati,
koja pozna zakonitosti i zamke na duhovnom putu. Važno je da prema njemu
možeš biti potpuno otvoren i iskren. On je prijatelj koji s tobom može plakati i
radovati se (usp. Rim 12,15). On će ti pomoći da Gospodin, Vođa tvoje duše,
tobom upravlja i vodi te kamo On hoće. Ali on ne preuzima tvoju osobnu
odgovornost za tvoj život. On ima očinski autoritet ljubavi. Tko ima takav
autoritet poslušnosti, đavao mu ne može ništa. Duhovni pratitelj može, ali ne
mora uvijek biti i ispovjednik. Ako nemaš duhovnog pratitelja ili se kod njega
ne ispovijedaš, dobro je imati stalnog ispovjednika. Kad te upozna, lakše će ti
moći pomoći da napreduješ u dobru i penjanju na brdo Blaženstava.
- Ispovijed je lijek. Knj. Sirahova (38,2) govori: Liječenje od Svevišnjeg dolazi...
Gospodin liječi one koji su srca skršena i povija rane njihove (Ps 147,3). Isus je
naviještao kraljevstvo Božje i liječio bolesnike (Lk 9,2). Sila Ga je Gospodnja
nukala da liječi (Lk 5,17). No, nije htio da od Njega naprave čudotvorca,
odnosno iscjelitelja: Hajdemo drugamo... da i ondje propovijedam! Ta zato sam
došao (Mk 1,38). I učenici su navješćivali evanđelje i liječili posvuda (Lk 9,6).
Isus apostolima daje nalog: Putom propovijedajte: 'Približilo se kraljevstvo
nebesko!' Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite (Mt
10,7-8), dakle, da propovijedaju i čine znakove oslobođenja i ozdravljenja, isto
što je radio Isus.
- Mnogi pokornici daju svjedočanstvo ne samo ozdravljenja duha kada su u
Ispovijedi oprostili, nego i tjelesnog ozdravljenja kada su svoje grijehe i svoje
srce povjerili Isusu kako bi ih On mogao izliječiti.

