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“Marija - bla!ena  
"to povjerova”

Varaždin, crkva Dobrog Pastira

29. travnja 2012. u 16 sati

  Vokalni ansambl “Sakcinski” iz Ivanca      
     Ave Maria  (Ivan pl. Zajc) 

Let it shine   (xxx; obr. Kari Ala Pollanen)

  Martina Evačić 
Utjeha (Andreja Jurković) 
Zavjet Majci  (T: Zavjet Majci Božjoj Bl. A. Stepinca  
/ G: Martina Evačić)

 

Mir Vama! Kao "to mene posla Otac, 
i ja "aljem Vas!

Iv 20, 21 

Svijest dara i ljubavi Božje mijenja naš život i otvara nas uskrsnim 
horizontima smisla i vrijednosti života. Pozvani smo živjeti svoj kršćanski 
poziv i biti ohrabrenje svim mladićima i djevojkama koji u našim obi-
teljskim i župnim zajednicama osjećaju dar svećeničkog i redovničkog 
poziva. Pastoral zvanja je bitna sastavnica cjelokupnoga pastorala u ko-
jem se prepoznaju župnici i vjeroučitelji, roditelji i odgojitelji. Potrebna 
je briga i sveta pažnja prepoznavanja, praćenja i ohrabrenja mladićima 
i djevojkama kojima Dobri Pastir upućuje poziv, dar svoje ljubavi. Gos-
podin nas sve poziva na molitvu, a molitva, liturgijsko slavlje i svjedočki 
život su najosobniji oblik pažnje i ljubavi prema pozvanima.

Marin Barišić
Nadbiskup metropolit splitsko-makarski

Predsjednik Vijeća HBK za sjemeništa i zvanja

© Varaždinska biskupija - Ured za crkvenu glazbu & Povjerenstvo za pastoral 
duhovnih zvanja i ministranata

FESTIVAL 

DOBROG PASTIRA

Nastup zborova:



Papa Benedikt XVI. će 11. listopada 2012. proglasiti „Godinu vjere“ 
Papa govori da nam je potrebno »ponovo otkriti hod vjere, kako bi 

snažnije izašli na vidjelo radost i novo oduševljenje za susret s Kristom. 
Želimo da ta Godina u svakom vjerniku potakne čežnju da ispovijeda 
vjeru u punini i s obnovljenim uvjerenjem, povjerenjem, nadom. Isto-
dobno želimo da i životno svjedočanstvo vjernika raste u svojoj vjero-
dostojnosti«.
Festival Dobrog Pastira, koji se održava na Svjetski molitveni dan za 
duhovna zvanja, želi pridonijeti tome da poraste naše svjedočanstvo 
vjere. Potaknuti tolikim svetim uzorima naše vjere i ovaj Festival daje 
svoje svjedočanstvo, osobito mladih, kako se vjera svjedoči na razne 
načine, a jedan od njih je i pjesma. Između tolikih uzora naše vjere, 
posebno mjesto pripada Blaženoj Djevici Mariji. Marija je prva vjernica 
u Novom Zavjetu. Ako promatramo Mariju kao ženu vjere, otkrit ćemo u 
njoj onaj temeljni stav prema kojemu i mi težimo i u kojem se osjećamo 
povezani s njom, a to je potpuno povjerenje Božjoj riječi. Za Mariju, 
jednako kao i za nas, vrijedi što je rečeno u poslanici Hebrejima: „Vjera 
je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne 
vidimo.“ (Heb 11, 1).
Sam Isus u Evanđeljima potvrđuje i produbljuje pohvalu o svojoj Majci: 
on je ne hvali zbog nečega čisto fizičkog, nego zbog nečeg višeg – jer 
je čula Riječ Božju, čuvala je i po njoj živjela. Uistinu, tko je bolje, više, 
spremnije i vjernije slušao i čuvao Božju Riječ od Marije?
Nitko nije kao Marija slušao Riječ Božju. Ona joj se potpuno otvorila i 
predala. I nitko je nije od nje vjernije u životu provodio i ostvarivao. Po 
njoj je Riječ Božja i tijelom postala. Marija je i ovdje savršeni primjer 
kako treba slušati Riječ Božju. Ona je spremno i iz dna srca odgovorila: 
„Evo službenice Gospodnje i neka mi bude po tvojoj Riječi!“ i zbog toga 
je blažena - jer je povjerovala!

Predgovor Nastup zborova:
“Marija - bla!ena "to povjerova!”
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Marija je duboko i iskreno vjerovala da je Bog zove. Ona se predala tom 
pozivu cijelom svojom osobom, cjelokupnošću svoga bića i krenula u 
susret nepoznatoj budućnosti. Nije znala kamo bi je mogla voditi Riječ 
Božja, ali je bila spremna staviti i uložiti cijeli svoj život u ono što je 
Riječ Božja od nje tražila. 
Ovdje je srce same vjere: vjerovati u osobnog Boga koji me zove i koji 
me vodi. U svom činu vjere, Marija ne pušta Bogu da raspolaže samo 
njezinim duhom i njezinim srcem, nego također i njezinim tijelom. Za 
nju vjera nije nešto apstraktno ili nešto čisto nutarnje ili umno, nego 
nešto životno, egzistencijalno, a to uključuje u sebe sve ono što joj život 
može pružiti i dati.
Takav nam divan primjer vjere daje Marija! Neka i ovaj Festival bude 
izraz žive vjere tolikih mladih koji pjesmom i životom slave Gospodina, 
a onda neka ta pjesma preraste u molitvu Gospodinu, da se ti isti mladi, 
poput Marije, odazovu na Njegovu riječ kojom ih zove da ga slijede u 
svojem životnom pozivu ili u svetom duhovnom zvanju.

Vlč. Siniša Dudašek
 povjernik za pastoral duhovnih zvanja i ministranata

   Zbor mladih “Ime ljubavi” župe sv. Nikole iz Koprivnice  
Voditelj: Roko Žaja

   Vječna ljubav (Roko Žaja)

  Vokalni ansambl “Svjetlost” župe Sv. Juraj na Bregu 
  Voditelj: Milovan Horvat 
Zdravo Marijo (Tekst: Arijana Meštrović, glazba: Tomislav Meštrović 
obrada: Milovan Horvat)

  Zbor mladih župe sv. Fabijana i Sebastijana i Zbor mladih “Adonai”  
iz Varaždina  
Voditelji: Ivana Kolarić, Lovorka Ivanković, Mladen Lukavečki 
Salve Regina (Traditional / Sister Act)

   Zbor mladih “Agape” iz župe Sv. Marije Magdalene (Kneginec)
    Voditeljica: Mirela Slunjski 
    Blažena ti što Riječi povjerova  (T: Viktorija Erjavec / G: Matija Holi)

  Vokalna skupina mladih “Anđeli mira” iz Župe sv. Martina, Podturen 
Voditelj: Stjepan Horvat 
Pozdrav Mariji

  Zbor mladih “Benedictus” iz Kloštra Podravskog 
Voditeljica zbora: Anita Đipalo 
Gospi pod križem  (fra Ivan Široki)

  Vokalna skupina “Mirabilia Dei” iz župe Duha Svetoga - svetište 
Sveta Mati Slobode iz Zagreba

   Voditeljica: s. Zrinka Majstorović
    Majka vječnosti (T: prema molitvi bl. pape Ivana Pavla II,  

G: Stefano Melone)


