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— 3. svibnja, makarska župa sv. Marka. Okupilo se oko 350 djece iz šest
župa: Gospe u Siti iz Strožanca, sv.
Franje Asiškoga iz Imotskog, Svih

svetih iz Zmijavaca, Uznesenja BDM
iz Kaštel Lukšića te splitskih župa sv.
Luke i Pomoćnice Kršćana.
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M uri
— subota 31. svibnja, župa sv. Martina biskupa. Nakon misnog slavlja nastupili su dječji zbor iz Dječjeg vrtića
»Ribica« iz Žabnika, s područja župe
Sveti Martin na Muri, dječji zbor iz
župe Sv. Martin na Muri, Dječji zbor
»Runolist« iz župe Kneginec, Dječji

zbor »Isusovi prijatelji« iz Podravskih
Sesveta, Dječji zbor župe sv. Jelene
Šenkovec , Dječji zbor »Sveti Marko«
župe Selnica, Dječji zbor »Lahori«
župe Sveti Ilija te Dječji zbor »Sveti
Luka« iz Kalinovca.

Dječji zbor Runolist - Kneginec

Jasminka Bakoš-Kocijan
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— subota 14. lipnja, župa Kraljice
Apostola, Zaprešić II. Nastupilo je 14
dječjih zborova iz župa Grada Zagreba
i okolice: »Križići« iz župe Sv. križa,
Siget – Zagreb; mali dječji zbor župe
sv. Blaža iz Zagreba; zbor »Djeca Bezgrešne« iz župe Bezgrešnog začeća
BDM, Oranice – Zagreb; domaćini
»Mali apostoli« iz župe Marija Kraljica apostola u Zaprešiću; »Plamičci«
iz župe sv. Petra u Zagrebu; »Čarobne
frulice« iz župe Sv. obitelji u Zagrebu,

»Glasnici Velikoga Kralja« iz župe sv.
Nikole biskupa u Stenjevcu – Zagreb;
»Križ ljubavi« iz župe Uzvišenja Sv.
križa, Sisak; »Zvjezdice sv. Franje« iz
Sesvetske Sopnice; »Anđeli« iz župe
Predragocjene Krvi Isusove, Kozari
bok – Zagreb, Sv. Anđela, »Iskrice«
iz župe sv. Luke evanđelista, Travno –
Zagreb; »Krijes« iz župe sv. Anastazije u Samoboru i dječji zbor »Sunce« iz
župe Majke Božje Lurdske u Zagrebu.
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— 1. i 2. svibnja, Međugorje. Nastupili su zborovi iz Posuškog Gradca, Vitine, Kočerina, Drinovaca, Međugorja, Kruševa, Mostara, Posušja, Širokog
Brijega, Humca, Čitluka, Ružića i Tomislavgrada.

— subota 10. svibnja, katedrala Srca
Isusova u Sarajevu. Na VI. susretu liturgijskih zborova Vrhbosanske nadbiskupije sudjelovalo je 17 zborova, s
više od 500 pjevača iz cijele nadbiskupije.

Dječji zbor Isusovi prijatelji - Podravske Sesvete
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— subota, 17. svibnja, samostanska
župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Trapistima. Članovi dječjih zborova iz osam župa Banjolučke
biskupije sudjelovali su na misnom
slavlju, a kasnije su izveli po dvije pjesme: jednu iz liturgijske pjesmarice
Pjevajte Gospodu pjesmu novu i drugu
prema slobodnom izboru na temu
ovogodišnje »Zlatne harfe«.
s. Damjana Kovačević
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— jubilarni 20. susret dječjih župnih zborova iz Subotičke biskupije održan je u subotu 17. lipnja 2008. u marijanskom
svetištu Bunarić u Subotici. Djecu je okupila sestra Mirjam Pandžić.
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