OB GODU SV. CECILIJE – ZAVETNICE CERKVENE GLASBE
Kot vsako leto, bomo pevci tudi letos zapeli sv. Ceciliji v čast, naši zavetnici.
In ob pesmi še glasneje prosili : sv. Cecilija, pomagaj nam pridobiti nove pevce na kor.
In kot že leta nazaj – tudi letos nas ne bo uslišala.
Kajti pesem in molitev sta premalo. Na potezi ste tudi vi, spoštovani župljani naše fare.
Zbor se je v zadnjih osmih letih razpolovil, postali smo starejši za desetletje…, na kor pa nobenega pevca iz vaših vrst ni.
Prevaljska fara je imela skozi leta dober in močan zbor. Danes nam vse usiha, vsem pojenja volja, navdušenja več ne poznamo,
vse je pretežko, ne utegnemo…, temu je podlegla tudi pesem, postala je žrtev tega malodušja. In prav s pesmijo naj bi dvigali
srca k Bogu, z njo naj bi slavili Boga.
Je vam, dragi farani, res popolnoma vseeno, kako se prepeva na domačem koru, je vam res vseeno ali imamo v župniji še
mladinski in otroški zbor - kot jih imajo mnogo manjše fare od naše ?
Zapisano terja od vas razmislek - in odločitev: posluh in glas je Božji dar, ki ste ga prejeli. Čutite dolžnost, da se s pesmijo
zahvalite za ta dar, da z vašo pesmijo bogatite sebe in farno občestvo in glasbeno kulturo slovenskega naroda, ki je skozi vso
svojo zgodovino skrbno čuval in gojil pesem – cerkveno in posvetno, ljudsko in umetno?
Slovenska cerkvena glasba je naše izjemno bogastvo. Ga bomo zanemarili? Bo pesem na koru z leti utihnila? Že desetletje
namreč podmladka ni.
Vabimo pevce – otroke, mlade in odrasle, da stopite v naše vrste in prispevate svoj glas za ohranitev tega zaklada, da s pesmijo
skupaj slavimo Stvarnika.
Stopili bomo v novo cerkveno leto. Naj prestop v novo leto pomeni tudi odločitev v vašem življenju. Stopil bom na kor med
pevce.
Vaši pevci.
Na Prevaljah, ob godu sv. Cecilije 2022

