
PROGRAM PREDMETA PESEM IN GLASBA  

3. LETNIK KATEHETSKO-PEDAGOŠKE SMERI IN IZBIRNI PREDMET VSS 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA: 

 

1. V primeru, da je na visokošolski program vpisanih manj kot deset študentov, se predmet 

izvaja v obliki konzultacij, prav tako pa so tudi za izredne študente predvidene konsultacije. 

V tem primeru je študent dolţan proučiti predpisano literaturo in se iz seznama tem odločiti 

za poglobitev v določeno temo ter napisati seminarsko nalogo. Le-to mora po elektronski 

pošti poslati profesorju in se dogovoriti za zagovor seminarske naloge ter izpit. 

2. Rok za oddajo seminarske naloge je vsaj en teden pred datumom izpita, ki je za redne 

študente razviden v elektronskem indeksu, izredni študenti pa se lahko s profesorjem 

dogovorijo tudi drugače. 

 

OBVEZNA LITERATURA ZA IZPIT: 

 šesto poglavje Konstitucije o svetem bogoslužju. V: Koncilski odloki. 1980. Ljubljana: 

Škofijski ordinariat v Ljubljani (glej: internetna stran predmeta Pesem in glasba – dodatno 

gradivo) 

 Kongregacija za bogosluţje in disciplino zakramentov. 2002. Splošna ureditev rimskega 

misala. CD 94. Ljubljana: Druţina (glej: internetna stran predmeta Pesem in glasba – 

dodatno gradivo);  

 Krajnc, Slavko. Duhovni in liturgični pomen pevskih in glasbenih sestavin svete maše (glej: 

internetna stran predmeta Pesem in glasba – dodatno gradivo) 

 

 

NAVODILA ZA IZDELAVO SEMINARSKE NALOGE: 

 

1. Vsak od študentov si izbere enega od stalnih in enega od spremenljivih mašnih spevov iz 

seznama: 

 

 

STALNI MAŠNI SPEVI (ORDINARIUM MISSAE): 

 KYRIE (GOSPOD USMILI SE) 

 GLORIA (SLAVA) 

 CREDO (VERA) 

 SANCTUS in BENEDICTUS (SVET in BLAGOSLOVLJEN) 

 AGNUS DEI (JAGNJE BOŢJE) 

 ITE MISSA EST 

 

 

SPREMENLJIVI MAŠNI SPEVI (PROPRIUM MISSAE): 

 VSTOPNA PESEM V ČASU MED LETOM 

 VSTOPNA PESEM V ADVENTNEM ČASU 

 VSTOPNA PESEM V BOŢIČNEM ČASU 

 VSTOPNA PESEM V POSTNEM ČASU 

 VSTOPNA PESEM V VELIKONOČNEM ČASU 

 PSALM 

 ALELUJA oz. VRSTICA PRED EVANGELIJEM 

 DAROVANJSKA PESEM 

 OBHAJILNA PESEM 

 SKLEPNA PESEM V ČASU MED LETOM 



 SKLEPNA PESEM V ADVENTNEM ČASU 

 SKLEPNA PESEM V BOŢIČNEM ČASU 

 SKLEPNA PESEM V POSTNEM ČASU 

 SKLEPNA PESEM V VELIKONOČNEM ČASU 

 

 

2. V seminarski nalogi obravnava izbrana mašna speva po kriterijih: 

 

Kriteriji obravnave za stalni mašni spev: 

- kratek pregled razvoja speva skozi cerkveno zgodovino 

- vsebinska razlaga (osredotočenost na izvor – Sveto pismo ali liturgično besedilo) 

- liturgična navodila glede izbranega stalnega mašnega speva (gl. RMu) 

- vloga izbranega mašnega speva v bogosluţju danes (problematike …) 

- moţnosti prilagoditev izbranega stalnega mašnega speva pri mašah z otroki 

 

 

Kriteriji obravnave za spremenljivi mašni spev: 

- kratek pregled razvoja speva skozi cerkveno zgodovino 

- vsebinska razlaga (osredotočenost na primernost besedila – besedilo mora odgovarjati 

trenutku obhajanja) 

- liturgična navodila glede izbranega spremenljivega mašnega speva (gl. RMu) 

- vloga izbranega mašnega speva v bogosluţju danes (problematike - (ne)zadostnost obstoječe 

literature …) 

- izberi pet cerkvenih ljudskih pesmi, ki bi bile primerne kot izbrani spremenljivi mašni spev 

ter utemelji zakaj (pomagaj si s knjigo Cerkveni ljudski napevi. IIII. Teološko sporočilo 

besedil) 

- izberi pet cerkvenih zborovskih pesmi, ki bi bile primerne kot izbrani spremenljivi mašni 

spev ter utemelji zakaj 

- izberi pet cerkvenih mladinskih ali otroških pesmi, ki bi bile primerne kot izbrani 

spremenljivi mašni spev ter utemelji zakaj 

 

 

Priporočljiva literatura: 

 

 Krajnc, Slavko. 1996. Osnove gregorijanskega petja : duhovna in glasbena predstavitev 

koralnega petja. Ptuj: Samostan sv. Viktorina; 

 Krajnc, Slavko. 2003. Vloga psalma in služba psalmista v bogoslužju. V: Julka Neţič (ur.). 

Sodelavci pri bogoslužju. Ljubljana: Druţina;  

 Neţič, Julka. (et al.). 2006. Nagovori o skrivnostnem daru. Ljubljana: Druţina; 

 »On živi!« - mladinska bogoslužna pesmarica. 2005. Ljubljana: Druţina d.o.o. v 

sodelovanju s Skupnostjo Emanuel ter druge pesmarice, namenjene cerkvenemu 

mladinskemu in otroškemu petju; 

 Oraţem, France. 1995. To delajte v moj spomin. Ljubljana; 

 »Slavimo Gospoda« - bogoslužna pesmarica in molitvenik. 1988. Celje: Mohorjeva druţba 

ter druge pesmarice, namenjene cerkvenemu ljudskemu petju; 

 Rebić, Adalbert. (ur.) 1970. S Biblijom kroz misu. Zagreb; 

 Škulj, Edo. 2007. Cerkveni ljudski napevi. IIII. Teološko sporočilo besedil. Ljubljana: 

Druţina; 

 Ušeničnik, Franc. 1933. Katoliška liturgika. Ljubljana; 

 pesmarice cerkvenih zborovskih pesmi (zlasti zbirka Cerkvena zborovska pesmarica in 

zbirka not ter CD-jev Musica sacra slovenica); 

 članki M. Podstenška v Cerkvenem glasbeniku od letnika 96 (2003), 3–4 do 99 (2006), 3. 


