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Gančani, 06. 01. 2020 

 
 
Predavatelja 
dr. Matej Podstenšek, Maribor 
p. dr. Nikolaj Aracki Rosenfeld OCist, Cistercijanska opatija Stična – Ivančna Gorica  
Organizacija in vodstvo 
Mitja Medved, Gančani – Murska Sobota   
 
Križevci pri Ljutomeru, Župnija Povišanja sv. Križa, Križevci pri Ljutomeru 4, sobota, 1. februarja 
2020 
 
URNIK 
 
 
09:00–09:15 – Sprejem udeležencev, prijava, kava, čaj 
09:15–09:30 – Seznanitev s tehničnimi značilnostmi inštrumenta  
09:30–11:30 – Delo s seminaristi 
11.30–11:45 – Ogled spominske kapele dr. Matije Slaviča 
11:45-12:45 – Predavanje p. Nikolaja Arackega Rosenfeld s področja liturgike 
12:45–13:45 – Kosilo  
13:45–14:45 – Predavanje p. Nikolaja Arackega Rosenfeld s področja liturgike – nadaljevanje  
14:45–15:00 – Ogled spominske sobe bratov Dragotina in Cirila Cvetko  
15:00–16:30 – Ogled orgel v Veržeju z prezentacijo in igranjem intonacij na pnevmatskih orglah  
16:30–17:30 – Nadaljevanje delo s seminaristi 
17:30–17:40 – kratka tonska vaja 
18:00–19:00 – aktivno sodelovanje pri sv. maši 
 
Prijavite se z e-pošto ali z navadno pošto do vključno petka, 17. januarja 2020.  
Prijavnino, ki znaša 20 evrov in vključuje aktivno udeležbo na tečaju, gradiva in kosilo, poravnate ob 
prihodu pred začetkom tečaja.  
Prijavljeni bodo pred tečajem prejeli celotno gradivo tečaja. 
 
Za vsa vprašanja, informacije in prijave uporabite e-naslov mitja.medved@gmail.com, Mitja Medved, 
Gančani 178 C, 9231 – Beltinci, 040.415272. 
 
Mitja Medved, prof. 
V imenu vseh prirediteljev 
 
 
 
 
 



 
 
Informacije in prijavnica 

 

PRIJAVNICA 

Podpisan/a  …………………………………………………… 

Ulica, hišna številka  …………………………………………………… 

Poštna številka, kraj  …………………………………………………… 

Telefon  ………………….................................................... 

E-naslov   …………………………………………………… 

se bom udeležila/udeležil seminarja za cerkvene glasbenike 01. februarja 2020 v Križevcih pri 

Ljutomeru. 

Prosim za brezmesno kosilo  ☐ 

Kraj in datum   ………………………………………….............. 

Podpis   …………………………………………..............  
Vaše osebne podatke bomo uporabili samo za organizacijo tega seminarja. 
 
Matej Podstenšek je v letih od 1995 do 2001 študiral cerkveno glasbo na Univerzi za glasbo in uprizarjajočo umetnost v 
Gradcu. V času študija je dvakrat sodeloval na Tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov (1997, 2000), kjer je v disciplini 
»orgle« osvojih prvo in drugo nagrado. Poleg tega je bil član ansambla za petje gregorijanskega korala Grazer Choralschola, s 
katerim je nastopal v več evropskih državah in v ZDA. V letih od 1997 do 2002 je poučeval orgle na Škofijski orglarski šoli v 
Mariboru, od 2002 do 2005 pa se je kot štipendist Nemške raziskovalne skupnosti na Univerzi v Mainzu izpopolnjeval iz 
himnologije. V letih 2000–2010 je bil organist v mariborski stolnici, od 2009 do 2013 pa je bil zaposlen v Orglarski delavnici 
Maribor, kjer je načrtoval projekte in svetoval pri izdelavi orgel. Od leta 2002 je član uredništva revije Cerkveni glasbenik, leta 
2014 pa je postal njen odgovorni urednik. Jeseni 2016 je bil na ljubljanski Akademiji za glasbo izvoljen v naziv asistenta za 
področje zgodnje glasbe, konec septembra 2017 pa je na Umetniški univerzi v Gradcu z nalogo o terezijansko-jožefinskih 
cerkvenih pesmih doktoriral iz zgodovine cerkvene glasbe. Trenutno je na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru zaposlen 
kot učitelj klavirja in korepetitor, zasebno pa poučuje orgle in je dejaven kot organist v dveh župnijah. Ob tem ureja nove notne 
izdaje in objavlja prispevke o cerkvenih pesmih, pesmaricah, glasbi pri bogoslužju in orglah. 

p. Nikolaj Aracki Rosenfeld OCist je teologijo študiral na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 2008 diplomiral z 
diplomsko nalogo: Meniška teologija Janeza Kasijana. Leta 2007 je izpovedal redovne zaobljube v meniški skupnosti 
cistercijanske opatije Stična in leta 2011 prejel duhovniško posvečenje. Na Papeškem liturgičnem inštitutu (PIL) Sant'Anselmo 
v Rimu je zaključil magistrski študij iz liturgičnih ved (La Liturgia nella Catechesi del Buon Pastore di Sofija Cavalletti), ter 
kasneje nadaljeval doktorski študij. V času priprave doktorske disertacije je delal kot posebni asistent rektorja PIL (za predmete 
o liturgični teologiji in o zakramentih). V februarju 2017 je zaključil doctoratus in Sacra Liturgia - SL.D. s tezo "Celebrare 
l'Alleanza - la tipologia dalla Bibbia alla Liturgia", v kateri je preučeval tipološki in figurativni pristop k liturgično-
zakramentalnim stvarnostim ter ponudil izvirni način razmisleka liturgične in zakramentalne teologije. Je član nacionalne 
liturgične komisije pri Slovenski škofovski konferenci. 

 
 
 
 
 
 
 

Seminar so omogočili: 
Pastoralna služba Škofije Murska Sobota 
Glasbena šola Beltinci – Šola za cerkveno glasbo 
Župnija Križevci pri Ljutomeru 
Slovensko Cecilijino društvo 


