Zborovi

Župni mješoviti pjevački zbor
Već preko 50 godina u našoj župi djeluje mješoviti pjevački zbor. Njega je negdje oko 1960.
godine osnovala časna sestra Mercedes Visković, profesorica na Institutu za crkvenu glazbu
Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Nakon njezine smrti, 1966. g., vodstvo zbora
preuzela je tada 16 godišnja srednjoškolka Terezija Kempny (kasnije Babić), koja je potom
završila studij orgulja i teoretski odjel na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te nastavila voditi zbor
do 2005. godine. Tada je vodstvo prepustila dotadašnjoj orguljašici prof. Bosiljki Pavlović.

Tijekom godina broj se pjevača mijenjao od 20, pa do 60 članova. Moglo bi se reći da je to i
obiteljski zbor, jer su u njemu sudjelovale i po tri generacije pjevača iz istih obitelji. Osim što su
ljubitelji klasične glazbe, zboraši se rado druže, odlaze na zajedničke izlete, hodočašća,
gostovanja, organiziraju veselice, fašnike, pa čak i zajednička ljetovanja. Gostovanja u domovini
i inozemstvu uvijek su uz pjesmu bili i lijepi trenuci druženja i zabave. Tako smo gostovali u
Austriji, Italiji, Njemačkoj, Mađarskoj i Sloveniji, te diljem lijepe naše.

Repertoar zbora cijelo se vrijeme sastojao od djela klasične duhovne glazbe domaćih i stranih
kompozitora svih stilova, obrada naših crkvenih popijevaka skupljenih u Chitari ochtocordi i
drugim pjesmaricama, te gregorijanskog korala. Redovito pjevamo na nedjeljnoj župnoj misi u
9.30 sati, sudjelujemo na smotrama crkvenih zborova grada Zagreba, među prvima smo
sudjelovali na prijenosima Sv. misa na Katoličkom radiju i HRT-u, a i prvi televizijski prijenos Sv.
mise išao je iz naše crkve. Prilikom dolazaka Sv. Oca Pape Ivana Pavla II sudjelovali smo na
misnim slavljima na zagrebačkom hipodromu i u Mariji Bistrici, te za potrebe HRT-a snimili 2
nosača zvuka s duhovnom glazbom i Marijanskim pjesmama hrvatskih skladatelja. Naša
izvedba moteta "Divici Mariji" Anđelka Klobučara nalazi se na Porinom nagrađenom nosaču
zvuka "Duhovna zborska glazba" A. Klobučara. Redovito priređujemo koncerte duhovne glazbe,
kao i Božićne koncerte u našoj crkvi i na raznim gostovanjima. Pritom nam se često pridružuju
razni solisti i komorni sastavi.
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Pozivamo sve župljane koji vole pjesmu i druženje da nam se pridruže bez obzira na glazbeno
obrazovanje. Probe su zato tu da naučimo pjevati i uživati u lijepoj glazbi kojom slavimo Boga i,
kako kažu, dvostruko molimo. Održavamo ih ponedjeljkom i srijedom od 20.00 do 21.30 sati.

Terezija Babić

Zbor mladih „Plam“
Zbor mladih „Plam“ djeluje u župi sv. Nikole Tavelića od 2001. godine. Pokretač i prvi voditelj
bio je Domeniko Briški. Nakon njega zbor mladih preuzima Ana Belušić, od 2007. do 2014.
godine vodila ga je Irena Štetić, a do 2017. godine Zrinka Štetić. Od 2018. godine voditeljica
zbora je Ana Žderić.

Svojim sviranjem i pjevanjem animira nedjeljnu večernju misu za mlade. Čine ga uglavnom
studenti i srednjoškolci. Svoj repertoar pjesama uvježbavaju na probama dva puta tjedno,
petkom, te nedjeljom prije večernje mise.

Osim na nedjeljnim misama, možete ih čuti na mnogim vjenčanjima i susretima zborova mladih.
Članovi zbora su prisutni i na susretima katoličke mladeži izvan naše župe. Sudjeluju u
duhovno-rekreacijskom kampu Modrave, duhovnoj formaciji animatora mladih Zagrebačke
nadbiskupije na Lošinju, tezeovskim susretima, susretima HKM (Hrvatske katoličke mladeži), a i
na onima koje organiziraju mladi iz salezijanskih župa, te brojnim drugim vjerskim i glazbenim
događajima.

Probe se održavaju petkom u 20.30 sati i nedjeljom u 17.15 sati.
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Obiteljski (dječji) zbor
Euharistijsko slavlje nedjeljom u 11.00 sati pjesmom uveličava zbor mladih obitelji i
osnovnoškolske djece! Njihove probe održavaju se četvrtkom u 19.00 sati. Svi zainteresirani su
dobrodošli!

Zbor gospođa
Gospođe redovito pjevaju na nedjeljnoj jutarnjoj misi u 7.30 sati. Probe se održavaju srijedom u
19 sati.
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