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                     Poštovani i dragi članovi, suradnici i prijatelji Društva prijatelja glagoljice!                                                            
 

Osvrnemo li se na protekli mjesec, možemo reći da je bio naporan, ali uspješan. Bašćina je izašla iz tiska, a po riječima 

onih koji su je već imali u rukama, sadržajem i vizualno je najljepša do sada. Mogla se nabaviti već na tribini u 

studenome, a bit će dostupna i u prosincu. Privremena financijska izvješća su pravovremeno poslana u Gradski ured za 

kulturu. Vjerujemo da su prihvaćena i da će naša udruga za dva programa dobiti ostatak sredstava, a za druga dva 

programa cjelokupan iznos, budući da nije još ništa stiglo na račun Društva. Prva runda od oko 40 kg Bašćina poslana 

je poštom glagoljašima izvan Zagreba i u inozemstvu. Zbog velikog posla koji je trebalo obaviti u zadanome roku, 

odnosno što prije, ove Novosti malo kasne. 
 

Zanimljivosti iz rada Društva i svijeta glagoljicee    
 

Glagoljaška misa održana je u nedjelju 7. studenoga u crkvi sv. Franje Ksaverskog. Pjevanjem Dobrinjske mise, zbor Bašćina je 

uveličao misno slavlje. I prve nedjelje u prosincu MPZ Bašćina je sudjelovao na glagoljaškoj misi na zagrebačkom Ksaveru.  
 

Dana 10. studenoga na redovitoj tribini u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu, vrsna mlada znanstvenica sa zagrebačkog 

Filozofskog fakulteta, dr. sc. Ivana Eterović, održala je predavanje pod nazivom O jeziku izdanja hrvatske protestantske tiskare. Iako 

se uloga izdanja objavljenih u hrvatskoj protestantskoj tiskari u Urachu uglavnom ocjenjuje epizodnom, ipak raste zanimanje za 

raznolikost hrvatskog književnojezičnog oblikovanja onoga vremena. U skladu s time nedavno je dovršen znanstveni projekt Jezik 

izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. stoljeća.  
 

Dana 9. studenoga u Gimnaziji Sesvete otvorena je velika izložba radova s temom glagoljice učenika 

osnovnih i srednjih škola iz Zagreba, Ogulina i Đurđenovca te iz sesvetske gimnazije. Međunarodno 

obilježje ovoj izložbi dali su panoi s radovima bugarskih učenika, zahvaljujući suradnji s 

Veleposlanstvom Republike Bugarske u Hrvatskoj i veleposlanici gđi. Genki Georgievoj koja je nazočila 

otvorenju. Radovi su u međuvremenu preseljeni u OŠ Dragutina Domjanića u kojoj glagoljašku grupu 

vodi članica našeg ravnateljstva, gđa. Jasenka Štimac, prof. koja je bila i glavna organizatorica i 

koordinatorica izložbe. Učenički radovi bit će izloženi i u školama sudionicama, a također i u veljači 

iduće godine u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu na Kaptolu, ako to dozvoli epidemiološka situacija. 
 

Sredinom studenoga predsjednik države, Zoran Milanović, posjetio je Vatikan i susreo se s papom Franjom. 

Tom prigodom mu je darovao pretisak Misala kneza Novaka iz 1368. godine. Riječ je o rimokatoličkom 

misalu napisanom uglatom glagoljicom i hrvatskim crkvenoslavenskim jezikom koji predstavlja jedan od 

najvažnijih spomenika hrvatskog glagoljaštva i svjedočanstvo da se Crkva u hrvatskim zemljama 

kontinuirano služila narodnim jezikom i prije Drugoga vatikanskoga općeg sabora. 
 

O dragocjenim otkriću obavijestio nas je naš član g. Ivan Mance koji 

je u Kosinjskoj crkvi pronašao čak šest Parčićevih misala, i to: jedan 

primjerak prvog izdanja iz 1893. godine, dva primjerka trećeg izdanja 

iz 1905. godine i tri primjerka posljednjeg, četvrtog izdanja iz 1927. godine. Ovo posljednje 

izdanje naziva se Vajsovim misalom po Jozefu Vajsu, češkom slavistu koji ga je u najvećem 

dijelu preslovio na latinicu. Mišljenja smo da bi u najmanju ruku ovaj misal trebao biti nazvan 

Parčić-Vajsovim misalom. Uz navedene glagoljske misale pronađeno je još desetak latinskih 

misala iz 18. i 19. stoljeća koje je župnik Pero Jurčević odvezao u arhiv biskupije u Gospić.  
 

Dana 17. studenoga na poziv novinarke, gđe. Vesne Turtula s HRT-a, prof  Darko Žubrinić i Mirna Lipovac  sudjelovali su u velikom 

intervjuu radi predstavljanja Društva putem serije kratkih emisija pod nazivom Minijature za radoznale. Dvije emisije s temom Misala 

kneza Novaka o kojima je govorio prof. Žubrinić već su emitirane i možete ih poslušati na poveznicama: https://radio.hrt.hr/ep/misal-

kneza-novaka-1-dio/404279/  i  https://radio.hrt.hr/ep/misal-kneza-novaka-2-dio/404278/.   

Naredne dvije Minijature su na 1. programu Hrvatskog radija u četvrtak 9. prosinca i potom u četvrtak 16. prosinca u 12.30 sati, a 

Mirna Lipovac će slušatelje upoznati sa životom i djelom Dragutina Antuna Parčića.  

 

https://radio.hrt.hr/ep/misal-kneza-novaka-1-dio/404279/
https://radio.hrt.hr/ep/misal-kneza-novaka-1-dio/404279/
https://radio.hrt.hr/ep/misal-kneza-novaka-2-dio/404278/


Više od 20 panoa DPG-a postavljeno je u prostoru Knjižnice Kajfešov brijeg u Zagrebu. Izložba će ostati otvorena do konca mjeseca. 

Može se razgledati u redovno radno vrijeme Knjižnice.  
 

Naša članica, gđa. Verica Kovač napravila je ovu sliku za Likovnu koloniju u 

Vukovaru pod nazivom Nepokoreni Vukovar.  
 

Još jednu glagoljašku kreativnu radionicu održala je početkom prosinca članica 

Ravnateljstva DPG-a, gđa Jasenka Štimac, prof. sa svojim učenicima iz OŠ 

Dragutina Domjanića iz Zagreba.  
 

U sklopu projekta 101 lice glagoljice učenice OŠ Kajzerica, Ana Barać, Nuša Matija Maršić i Paulina Dragčević 

dana 2. prosinca osvojile su drugo mjesto. U natjecanju u Osijeku sudjelovalo je više od 100 škola. Djevojke su u 

knjižnici osmislile escape room koji se temelji na glagoljskom pismu. 
 

Milenijsko natjecanje iz kreativne industrije nacionalno je i međunarodno natjecanje 

organizirano za srednjoškolce i studente iz Hrvatske i inozemstva. Natjecanje je održano 2. i 

3. prosinca na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Studentice osječkog Filozofskog fakulteta 

Dora Rašić, Daria Nedić i Ana Čičković prijavile su se na ovo natjecanje pod mentorstvom 

doc. dr. sc. Vere Blažević Krezić, s idejnim rješenjem pod nazivom Glagoljada i osvojile 

prvo mjesto.  
 

U Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati u subotu 4. prosinca organiziran je Dan glagoljice s nizom 

aktivnosti tijekom kojih su se sjemeništarci upoznali s pismom na kojem je hrvatski narod ušao u svijet pismenosti 

i primio Božju riječ na narodnom jeziku. Dan glagoljice sastojao se od uvodnoga predavanja o hrvatskoj glagoljaškoj baštini. U 

drugom dijelu aktivnosti sjemeništarci su uz pomoć slovarice i Glagoljske krasnopisanke, te posebnih pera prilagođenih glagoljskom 

slovopisu, prošli i mali tečaj pisanja glagoljskih slova. Svladali su i duktus (način i redoslijed poteza pri pisanju) te upoznali brojevnu 

vrijednost svakog pojedinog slova. Na kraju su sjemeništarci svoje znanje i vještine pokazali u kvizu znanja i nekoliko zabavnih igara. 

Sve je aktivnosti osmislila prof. Katica Šarlija, autorica knjige Mala glagoljska početnica (u koautorstvom s Tanjom Nađ) i učiteljica-

mentorica hrvatskoga jezika u OŠ Ivanska. 
 

Slavlje prve nedjelje Došašća u ščitarjevskoj župi započelo je paljenjem svijeće Nade na posebno 

izrađenom svijećnjaku u obliku glagoljskog slova B (buki) kao simbolu početnog slova riječi ožić, 

koji navješćujemo adventskom pripravom i u spomen poznate Bilježnice ščitarjevskog župnika pisane 

glagoljicom od 1524. do 1526. godine. Na inicijativu g. Ivana Nađa, Zmaja Brezanskog od Hrvata, u 

ščitarjevskoj crkvi sv. Martina tijekom adventskih nedjeljnih misa 

izložen je i primjerak pretiska Hrvojeva misala iz 1404. godine. 
 

U prosincu nas je Staroslavenski institut prikladno obradovao novom 

glagoljskom riječi prišastvo u značenju adventa odnosno došašća, a 

koja je ispisana u Prvom beramskom misalu iz 15. stoljeća. Sve mračnijim i hladnijim danima unatoč 

imamo se čemu radovati. Mlado sunce s visine uskoro će doći i obasjati nas. 
 

Najava predstojećih događanja   
 

Posljednja tribina u ovoj kalendarskoj godini u sklopu projekta Hrvatska glagoljaška baština bit će održana u srijedu, 8. prosinca u 

19.00 sati u dvorani Vijenac Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, Kaptol 29 a u Zagrebu. Dvije dame sa Staroslavenskog instituta,  

dr. sc. Vida Vukoja, ravnateljica i Blanka Ceković, prof., voditeljica knjižnice, upoznat će nas slikom i riječju s vrlo životnim i 

aktualnim problemima izazvanima potresima s kojima se, nažalost, i mnogi od nas još uvijek bore. Naziv njihovog predavanja je 

Epicentar glagoljice - Staroslavenski institut i njegova knjižnica nakon 22. ožujka 2020.  Svi ste dobrodošli! 
 

Glagoljica gdje je (ne)očekujemo  
     

Otkrili smo da ♥ Istre kuca na potezu između Pazina i Žminja, u selu Trošti. Na tom mjestu postavljena je 

kamena piramida, a na svakoj stranici piramide piše da se nalazimo u središtu Istre i to na hrvatskom i engleskom 

jeziku i na glagoljici.     

 

                                                Neka Vas prate zdravlje, mir i dobro! 
 

 

Svi raniji brojevi Novosti nalaze se na:  www.croatianhistory.net/glagoljica/novosti/mirna.html  

http://www.croatianhistory.net/glagoljica/novosti/mirna.html

