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Glazbena sekcija župe s naslovom Lira od Vira.
Piše: don Ilija Drmić

Dječji zbor župe sv. Jure u Viru osnovan je još za vrijeme župnika don Petra Vuletića, ml.
(župnik: 1991.-2012.), a svoju djelatnost u župi nastavili su i u vrijeme novoga župnika don Ilije
Drmića koji ih je podržao svim svojim srcem, dušom i umom, svjestan da je pjevanje dvostruka
molitva! Zbor predvodi srednjoškolka Petra Galić, a čine ga 30 članova, među kojima je najveći
broj djevojčica. Redovito se sastaju na vježbe pjevanja subotom u 15 sati, a predvode pjevanja
za vrijeme misnih slavlja u 9 sati nedjeljom i blagdanima. Uvijek imaju dodatne vježbe kad je u
župi neka posebna svečanost (suzaštitnica župe Gospa Lurdska 11. veljače, zaštitnik župe sv.
Jure 23. travnja, Srce Isusovo /promjenjiv nadnevak/, Prva pričest, Krizma, Vjenčanje i dr.). Na
vježbe pjevanja i misna slavlja dovode ih njihovi roditelji, kojima župnik također izražava
zahvalnost jer i oni time doprinose duhovnom i kulturnom boljitku župe, a pomažu u svekolikom
sazrijevanju svojoj djeci, te i samome župniku koji voli da se mladi druže u crkvi i da sve čine
kako bi misna slavlja bila lijepa, Bogu na slavu i čast, a nama vjernicima na duhovnu utjehu i
spasenje.

Dio dječijeg zbora župe sv. Jure pred Gospinom špiljom u Viru
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Župnik don Ilija vodit će ovaj dječji zbor u Stolac 1. lipnja 2013. na Zborovanje dječjih zborova u
povodu Godine vjere što priređuju Organizacijski odbor Mostarsko-duvanjske i
Trebinjsko-mrkanske biskupije u suradnji sa župnikom Stoca i ostalim župnicima i svima koji
vode dječje zborove u našim dvjema biskupijama i redovničkim zajednicama.
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