
II.  D E L

10  -  DOSTOJNO JEST
  Dmitrij Bortnjanski - moški zbor 
  – Ukrajina

11  -  ŽERTVA VEČERNAJA
  Pavel Česnokov (1877–1944), bariton 
  in moški zbor – Rusija

12  -  TEBE POJEM
  Solo mezzospran in lahka moška spremljava
  – Srbija

13  -  SVJAT
  Stevan St. Mokranjac (1856–1914) 
  – Srbija

14  -  SO SVJATIMI U POKOJ 
  Stevan St. Mokranjac – Srbija

15  -  ANGEL VOPIJAŠE 
  Pavel Česnokov (1877–1944), sopran solo 
  in mešani zbor – Rusija

16  -  POD OLJKAMI
  Vinko Vodopivec ( 1858–1952 ), mešani 
  zbor in orgle – Slovenija

17  -  BOŽIČNA NOČ
  Mirko Rener (1919–1993), mešani zbor 
  in orgle – Slovenija

18  -  BLAGOSLOVI DUŠE MOJA GOSPODA!
  Antifona, Liturgija domestica, op. 79, št. 2
  Aleksandr Grečaninov (1864–1956), 
  mešani zbor, bas, tenor in orgle – Rusija

PRVI SOPRANI: Fabiana Geri, Cvetka Debevec,  Lucia 
Jerman, Tamara Stanese, Zala Strmole, Christina � aler, 
Sanja Zupanič.
DRUGI SOPRANI: Nika Kovačič, Nataša Gregori, 
Magdalena Jerman Sušnik, Mojca Jerman, Ana Kodelja, 
Maruška Pavlin.
PRVI ALTI: Marija Brecelj, Vesna Danieli, Alenka 
Jerman, Ana Kosmač, Mirjam Šolar, Veronika Zurc.
DRUGI ALTI: Gabrijela Čamernik, Blažka Čar, Polonca 
Sagadin, Neža Sečnik, Olga Tavčar, Mara Žerjal.
PRVI TENORJI: Martin Kovačič, Miloš Mavrič, Marko 
Mehle, Andrej Rustja, Danijel Vidmar, Janez Zorec.
DRUGI TENORJI: Janko Ban, David Bandelj, Andrej 
Jerman, Marijan Kravos, Sandi Žnidar.
BARITONI: Andrej Arnšek, Urban Debevec, Luka 
Jerman, David Klodič, Luka Somoza Osterc, Ivan Žerjal.
BASI: Gregor Dolar, Alex Jerman, Anže Lajevec, 
Matej Kos, Jože Novak, Matjaž Rožanec, Tomaž Simčič, 
Job Tišler.
SOLISTI:
(6) Tamara Stanese - sopran (Ljubljana in Trst) 
(7) Ana Kodelja - mezzosopran (Ljubljana) 
(7) Christina � aler - sopran (Trst) 
(11) Lucas Somoza Osterc - bariton (Ljubljana in Trst) 
(12) Ana Kodelja - mezzosopran ( Ljubljana in Trst) 
(15) Sanja Zupanič (Trst) - sopran 
(17) Zala Strmole (Ljubljana in Trst) 
(18) Gregor Dolar, bas; Janez Zorec, Anže Lajevec, 
- tenor (Ljubljana in Trst)
ORGANIST: Tomaž Simčič (4, 6, 8, 16, 17, 18)

Pobudo so podprli
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

Župnija sv. Jakoba v Ljubljani
Stolnica sv. Justa v Trstu

Zavod sv. Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani
Slovenska prosveta (Trst)

Založba Družina
Zveza cerkvenih pevskih zborov (Trst)

vabi na

Pri izvedbi sodelujejo pevci iz matične, 
zamejske in zdomske Slovenije

Dirigentka Lučka Kralj Jerman

v četrtek, 4. OKTOBRA 2018, ob 19.30 
v cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani 

v nedeljo, 7. OKTOBRA 2018, ob 17. uri
v baziliki sv. Justa v Trstu

I.  D E L

1  -  OČE NAŠ
 Nikolaj Kedrov (1871–1940) – Rusija

2  -  BOGURODZICA
 Anon. XII. stoletje – Poljska

3  -  GOSPODINE, SMILUJ SE
 Zapis po ljudskem petju na Dugem otoku  
 – Dalmacija  

4  -  HVALI, DUŠE MOJE, GOSPODA
 Krsto Odak (1888–1965), mešani zbor 
 in orgle – Hrvaška 

5  - TIHO SONCE PLAVA
 France Kimovec (1878–1964) – Slovenija

6  -  2 PSALMA iz Bibličnih pesmi op. 99 
Antonín Dvořák (1841–1904), 

 sopran in orgle – Češka

7  -  VO CARSTVIJI TVOEM
 Dobri Hristov (1875–1941) – Bolgarija

8  -  Ó, MÁRIA  BOLESTIVÁ 
 Mikulaš Schneider-Trnavský (1881–1958) 
 – Slovaška

9  -  ME TAJEMNO – Kerubinska pesem št. 7
 Dmitrij  Bortnjanski (1751–1825) 
 – Ukrajina

K   oncert slovanske 
sakralne glasbe

Izseljensko društvo 
SLOVENIJA V SVETU



nebeško kraljestvo. / Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. / 
Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.« / (Mt 5)

8. Ó, Mária bolestivá // O, Marija žalostna (Prevod: Metod Čepar)
O, Marija žalostna, naša zaščita, /  naš slovaški narod kliče: prosi za 
nas Boga!
Ti si dobrotljiva Mati, usmiljena Zavetnica, /  vedno prosi za naš 
narod pri svojem Sinu!
Draga Mati, spomni se na nas tu pod Tatrami, / zvesti smo sveti 
Cerkvi, bodi z nami!

9. Kerubinska pesem št. 7
Mi, ki skrivnostno predstavljamo Kerubine / in pojemo trikrat sveto 
himno Trojici, Dajalki življenja, / pustimo zdaj ob strani vse zemske 
skrbi, / (Amen.) / da lahko sprejmemo Kralja vsega, / ki prihaj a v 
nevidnem spremstvu angelskih čet. / Aleluja, aleluja!

10. Dostojno jest // Primerno je
Resnično je primerno te blagoslavljati, / vedno blagoslovljena in 
prečista Mati našega Boga. / Ti si bolj častitljiva od Kerubinov in 
neprimerno bolj slavna od Sera� nov. / Slavimo te, ker si rodila Boga 
in obenem ohranila devištvo, / ker si resnično Mati Božja.

11. Žertva večernaja // Večerna daritev 
Naj se moja molitev dvigne pred Teboj kot kadilo, /  naj bodo moje 
povzdignjene roke večerna daritev.
Gospod, vpijem k Tebi, približaj se k meni, / poslušaj moj glas, kadar 
kličem k Tebi. / Postavi stražo, o Gospod, pred moja usta, /  in varuj 
vrata mojih ustnic. / Ne nagibaj mojega srca k zlobnim besedam / 
in naj ne iščem izgovorov za grehe.Naj se moja molitev dvigne pred 
Teboj kot kadilo, / naj bodo moje povzdignjene roke večerna daritev.

12. Tebe pojem // Tebi pojem
Tebi pojem, Tebe slavim, Tebi se zahvaljujem, Gospod! / In Te 
prosim, Bog, o Bog naš!

13. Sv jat // Svet
Svet, svet, svet, Gospod, Bog nebeških čet (Sabaot)! / Hozana na 
višavah! / Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. / Hozana 
na višavah!

14. So svjatimi u pokoj // S svetimi v pokoj
Naj duša Tvojega služabnika počiva v družbi svetnikov, o Kristus! / 
Tam ni bolezni, ne žalosti, ne vzdihovanja, / ampak večno življenje.

15. Angel vopijaše // Angel je vzkliknil
Angel je vzkliknil blagoslovljeni, čisti Devici / “Razveseli se!” in ponovil 
”Razveseli se / Tvoj Sin je vstal iz groba tretji dan in obudil mrtve. 
Ljudje, /  veselite se, veselite se! / Zažari, zažari v sijaju, novi Jeruzalem: 
slava Gospodova je zasijala nad teboj! / Raduj, raduj in veseli se Sion! / 
Prečista Mati Božja, razveseli se ob vstajenju svojega Sina!«

Lučka Kralj Jerman je rojena v Gorici, kjer je začela z 
glasbenim poukom pri prof. M. Razzoli in C. Seghizzi. Pela je v 
otroškem zboru Mirka Renerja. L. 1948 je emigrirala v Buenos 
Aires (Argentina). Tu je pela v slov. zboru v San Martinu in se 
pevsko in glasbeno izobraževala pri slov. altistki Franji Golobovi 
ter pri prof. Juanu Schultisu in Erwinu Leuchterju, kasneje pa se 
je izpopolnjevala tudi v Bolgariji pod vodstvom Rusa Klavdija 
Ptiza in Bolgara Georgija Robeva. 

Poročila se je s Francetom Jermanom in se preselila v 
Bariloche na jugu Argentine. Tu je l. 1965 ustanovila otroški 
zbor, ki je pel z orkestrom l. 1968 na prvem božičnem koncertu 
“Navidad Coral”. Zbor z imenom CORO DE NIÑOS Y JOVENES 
DE BARILOCHE se je pod vodstvom LKJ in pod okriljem občine 
razvijal, postal znan in – tudi v mešani zasedbi – potoval po vsej 
Argentini ter Čilu in med drugim koncertiral v Buenos Airesu 
ob spremljavi znanega orkestra Camerata Bariloche. Leta 1979 
je s samostojnim koncertom otvoril glasbeno sezono “Festivales 
Musicales” v Buenos Airesu, v otroški zasedbi pa je pel angelske 
glasove v Brittnovem War Requiemu v znanem Teatro Colón. V 
Evropi je l. 1982 odpel deset koncertov v Švici, v Gorici, v dvorani 
Pavla VI. v Vatikanu (pred papežem Janezom Pavlom II.) in v 
Nemčiji. Še istega leta je bila LKJ vabljena na mednarodno 
tekmovanje zborov “Seghizzi” v Gorico kot članica žirije. L. 2001 
je Celjska Mohorjeva družba zboru izdala dvojni CD. 

L. 1993 je LKJ prevzela mešani liturgični zbor v bariloški 
stolnici. Leta 2001 je na povabilo Slovenije v domovino pripeljala 
“Bariloške Vrabčke” (osem glasov, štiri iz osnovne šole in štiri 
srednje) in tu imela z njimi deset koncertov.

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je 
odlikoval gospo LKJ z GALLUSOVO LISTINO l. 2004, Urad 
Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu 
pa ji je leta 2006 izročil PRIZNANJE za ohranjanje slovenske 
narodne identitete ter slovenske pesmi in besede v Argentini.

16. Pod oljkami
Pod oljkami, pod oljkami. / Poznaš srcé ki tukaj plaka? / Na tla solzé 
krvave vro, / za tebe kapljica je vsaka, / rubinov svetih sto in sto.
Za limbar tvoj, za limbar tvoj! / Glej mučenik! / Nad njim se bič 
trinoški proži, / v potokih teče kri nizdol, / a Jezus tvoj, molči, ne toži, 
/ daruje ran pekoči bol.
Za limbar tvoj, za lim bar tvoj! / Na križ pribit, na križ pribit. / 
Glej, trnje mesto krone zlate, / v rokah, nogah žebelj krvav. / Vse to, 
vse mučeništvo zate, / morje trpljenja in težav.
Za limbar tvoj, za limbar tvoj! / Oltarna luč, veš kdo je ta, ki tukaj 
čaka, /  ponižno skrit in nepoznan, / Kdo zate moli, prosi, plaka, / kdo 
tu trepeče noč in dan.
Za limbar tvoj, za limbar tvoj!

17. Božična noč
Božična noč, kako si lepa, ko legaš čez goro in log! / Roke k molitvi 
zemlja sklepa, / mar sluti, da prihaja Bog? / Nad tabo zvezdni 
milijoni goreli niso še tako, /  kot biseri v kraljevi kroni blesté nocoj, 
na zemljo zró.
Roke k molitvi zemlja sklepa. / Mar sluti, da prihaja Bog? Prihaja Bog.
Božična noč, kako si sveta. / Prinesla zemlji si Boga, zato nikdar ne 
bo ti vzeta zahvalna pesem iz srca. / Stoletja bodo odhitela iz zlatih 
vil, iz bornih koč, / še tebi pesem bo donela, o blažena božična noč!
Roke k molitvi zemlja sklepa. / Mar sluti, da prihaja Bog? Prihaja Bog!

18. Blagoslovi, duše moja, Gospoda! // Slavi, duša moja, Gospoda!
Slavi, duša moja, Gospoda, blagoslovljen si, Gospod! / 
Slavi, duša moja, Gospoda, in vse moje bitje njegovo Sveto ime! / 
Slavi, duša moja, Gospoda, in ne pozabi vseh njegovih dobrot! / 
Slavijo naj Gospoda vsa njegova dela na vseh krajih, kjer On 
gospoduje! / Slavi, duša moja, Gospoda!
Diakon: »Vsi združeni, zdaj in vedno in v miru, molimo Gospoda.« 
Zbor: »Gospod, usmili se!« 
Diakon: »Pomagaj nam, reši nas, usmili se nas, o Bog, v svoji dobroti!«
Zbor: »Gospod, usmili se!«
Diakon: »Ko se spominjamo naše presvete, najčistejše, blagoslovljene 
in preslavne Gospe Matere Božje, vedno Device Marije, z vsemi 
Svetniki, izročimo sami sebe in drug drugega ter vse naše življenje 
Kristusu, našemu Bogu!«
Zbor: »Tebi, Gospod!«
Duhovnik: »Ker tvoja je oblast, tvoje je kraljestvo in moč in slava 
Očeta in Sina in Svetega Duha: zdaj in vedno, na veke vekov!«
Zbor: »Amen«
Hvali, duša moja, Gospoda! Hvalil Te bom v svojem življenju. / 
Pel bom svojemu Bogu, kjerkoli bom živel. / Ne zaupaj človeškim 
otrokom, v njih ni rešitve. /  Božje Kraljestvo je večno. / Tvoj Bog iz 
Siona, tvoj Bog iz Siona, /  iz roda v rod, iz roda v rod!

ŽIVLJENJEPIS ZBOROVODKINJE
IN PREDLAGTELJICE PROJEKTA

1. Oče naš
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje 
kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj 
nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor 
tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, 
temveč reši nas hudega. Amen.

2. Bogurodzica // Mati Božja
Mati Božja, Devica, v Bogu slavljena Marija! / Gospoda, svojega 
Sina, Mati izvoljena, Marija, / nam pridobi, pošlji Ga! / Kyrie 
eleison. (Gospod, usmili se.) / Božji sin, zavoljo tvojega Krstnika/ 
Poslušaj glasove, izpolni prošnje človeka! / Poslušaj molitev, ki 
jo prinašamo,/ kar prosimo, nam pokloni danes: / Bogu všečno 
življenje na zemlji, / po življenju bivanje v raju! / Kyrie eleison. 
(Gospod, usmili se.)

3. Gospodine, smiluj se // Gospod, usmili se
Gospod, usmili se! Kristus, usmili se! Gospod, usmili se!

4. Hvali, duše moja, Gospoda // Hvali, duša moja, Gospoda
Hvali, duša moja, Gospoda! / Slavim Gospoda v svojem življenju, / 
pel bom svojemu Bogu, dokler bom živ. / Aleluja!

5. Tiho sonce plava
Tih o sonce plava, že počivat gre, / »Mati Božja, zdrava!« kliče 
nam srce. / Zdrava Marija! / Tiho sonce plava, že počivat gre. / 
Mati in Devica, o pozdravljena, / vzvišena Kraljica, večno slavljena! / 
Zdrava Marija! / Mati in Devica, o pozdravljena!

6. Biblične pesmi
BIBLIČNE PESMI ŠT. IV  (Antonin Dvořak)
Ps 23, 1-4 »Gospod je moj pastir«
Gospod je moj pastir, / nič mi ne manjka./ Na zelenih pašnikih mi 
daje ležišče; / k vodam počitka me vodi./ Mojo dušo poživlja, /  
vodi me po pravih stezah / zaradi svojega imena. / Tudi če bi hodil 
po globeli / smrtne sence, / se ne bojim hudega, / ker si ti z menoj, /  
tvoja palica in tvoja opora, / ti me tolažita.

BIBLIČNE PESMI ŠT. V
po Ps 144 in 145 »O Bog, novo pesem ti hočem peti«
O Bog, novo pesem ti hočem peti, na harfo desetih strun ti hočem 
igrati. / Vsak dan te bom slavil, hvalil bom tvoje ime na vekov veke. / 
Velik j e Gospod in zelo hvaljen, njegova veličina je nedoumljiva. / 
Slava in čast Tebi in Tvojim delom. / Pripovedujejo o sijaju Tvojega 
veličastva in o Tvojih čudežih. /  O moči tvojih strašnih del govorijo, /
pripovedujejo o tvojih velikih dejanjih. / Spomin na tvojo veliko 
dobroto izrekajo, / zaradi tvoje pravičnosti vriskajo.

7. Vo carstviji tvoem // V svojem kraljestvu
V svojem kraljestvu se nas spomni, Gospod, / ko prideš v 
svoje kraljestvo. / »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je 


