
Dragi župnici, voditelji dječjih zborova, dragi mali pjevači!                                      

»Pjesma je dvostruka molitva«, riječi su sv. Augustina koje često citiramo. Pjevati znači 
izražavati hvalu Bogu na najuzvišeniji način jer pjesma koja se pjeva srcem je puno dublja i 
značajnija od samoga govora. 

Zlatna harfa je susret dječjih zborova na koji dolaze mali pjevači koji žele upoznati druge 
pjevače, koji se vole družiti, igrati i koji prije svega žele dvostruko moliti. Želja nam je da se na 
susret prijavi što više zborova kako bi naše najmlađe potaknuli da zajedno u Kristu pjevamo 
Bogu s  neizmjernom radosti. Ove godine smo mi domaćini, župa sv. Marije Magdalene, Štrigova, 
festival će se održati 21. travnja 2012. godine sa početkom u 9:00 sati.

Dođite očekujemo Vas raširenih ruku i otvorena srca!

Program je osmišljen u tri djela. Započet će Službom riječi koju će predvoditi msgr. Leonard 
Logožar, a zajedničko pjevanje svih zborova predvodit će domaći dječji zbor pod vodstvom 
Mateja Ščavničara. U koncertnom dijelu programa pozivamo sve da se prijave sa po dvije 
skladbe po vlastitom izboru (ukoliko se prijavi veći broj dječjih zborova, izvodit će se samo jedna 
skladba). 

Drugi dio festivala bit će druženje u obližnjoj školskoj dvorani uz okrjepu te sportske igre koje su 
natjecateljskog karaktera  (ponesite, molimo Vas, papuče ili patike za sportsku dvoranu).

Treći dio susreta dječjih zborova je neslužbeni.  Možemo ponuditi i naš prijedlog je kupanje u tri 
kilometra udaljenim Toplicama sv. Martin. Kupanje je samo prijedlog, ukoliko ste zainteresirani 
Vi i Vaš zbor, kontaktirati nas kako bi se mogli dogovoriti o detaljima. 

Za sve detaljne informacije kontaktirajte nas na broj mobitela 099-505-16-36, ili na 
matej.scavnicar@gmail.com i svoj dolazak potvrdite do 1. ožujka kako bi mogli osigurati 
dovoljan broj majica koje će svako dijete dobiti kao mali poklon kojim želimo zahvaliti za Vaš 
dolazak. 

U prijavi je potrebno dostaviti:

Ime  zbora i voditelja, popis instrumenata s kojima dolazite, koliko Vas otprilike dolazi, koje će te 
pjesme izvesti (naziv i autora) te mail i telefon za kontakt.

Molimo Vas, pošaljete nam kratku najavu o zboru i nekoliko fotografija koje ćemo prikazati na 
platnu tijekom najave Vašeg zbora. (primjer najave i zajedničke pjesme pogledajte na web 
stranici Varaždinske biskupije)

S  radošću i nestrpljenjem očekujemo Vaš dolazak, dođite slavimo zajedno Gospodina kroz 
pjesmu i igru!

Župa sv. Marije Magdalene Štrigova
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