GLAGOLJSKI KALENDAR

GLAGOLJSKI KALENDAR osmislili su i ostvarili Maći oštarski glagoljaši i
učenici likovne skupine PŠ Siniše i Zrinka Rendulića iz Oštarija , OŠ
„Josipdol“ s voditeljicama Mirjanom Grubišić i Andrejom Matijašić.

Kalendar je rezultat istraživanja hrvatske materijalne i nematerijalne baštine i učenja starog hrvatskog pisma glagoljice koje su učenici realizirali u
okviru Školskog kurikula tijekom 2018. godine.

Glagoljsko pismo i hrvatski jezik, mačem i perom, njegovali su i branili
Frankopani, svjetovni gospodari Modruša.

Inicijal oslikala: Anja Mrvoš

Glagoljao: Luka Crnković

SIJEČANJ

Misal po zakonu rimskoga dvora tiskan je 22. veljače 1483.
„Prvotisak glagoljskog Misala savršenošću slova i ljepotom tiska najljepša je
od svih štampanih glagoljskih knjiga. ( A. Nazor )
Inicijal oslikala: Mila Franjković

Glagoljao: Filip Turudić

VELJAČA

„Osim toga, naš je Misal, prvi u Katoličkoj crkvi, tiskan na narodnom, a ne na latinskom jeziku, tada obveznom u bogoslužju. Tiskan je k tomu glagoljskim slovima kojima
se u to vrijeme služe jedini Hrvati za pisanje svojih knjiga, povelja i natpisa na kamenim spomenicima.
Popovi glagoljaši u taj su pohvat sublimirali svu svoju ljubav prema glagoljici, svom
jeziku i svome narodu.“
( A. Stipčević )
Inicijal oslikala: Nika Juričić

Glagoljala: Lana Grdić

OŽUJAK

Jedan od najvažnijih glagoljskih dokumenata za poznavanje povijesti i gospodarstva Modruša je Modruški urbar kojeg je vodio knez Bernardin Frankopan.
Urbar je datiran 12. travnja 1486. godine, izvorno je pisan glagoljicom, a
sačuvan je u dva latinična prijepisa iz 16. i 17. stoljeća.
Inicijal oslikala: Karmen Gračanin

Glagoljao: Filip Turudić

TRAVANJ

„Bernardin Frankopan Ozaljski, vlasnik Grobnika, Modruša, Ogulina — itd., bio je jedan od zaista malobrojnih, veoma istaknutih, umnih, i zaslužnih hrvatskih aristokrata/feudalaca, i to kao političar, diplomat, ratnik,
vjernik, gospodarstvenik, kulturnjak, graditelj, itd. Bio je čvrsti privrženik hrvatskoga etnosa, staroslavenske/
starohrvatske Službe Božje i hrvatske, glagoljaške povijesti svoje državine i svojih podložnika, pa je i sam sudjelovao u stvaranju i očuvanju veoma bogate glagoljaške baštine.“
( Petar Strčić)
Inicijal oslikala: Margareta Matijašić

Glagoljala : Lana Grdić

SVIBANJ

Biskupi krbavski su postali bliži Frankopanima zbog njihove moćne zaštite, a time su bliži i
Modrušu gdje već 1456. imaju svoj dvor na kojem često borave. Turska opasnost uvjetuje
prijenos sjedišta s Krbave u Modruš, a potvrđuje ga i papa na molbu Stjepana Frankopana.
„4. lipnja 1460. papa Pio II. izdaje bulu kojom određuje prijenos biskupskog središta iz nesigurne Krbave u sigurniji Modruš kojem je trajno dao naslov grada (civitas).“ ( A. Gulin)
Inicijal oslikao: Ivan Stipetić Božičević

Glagoljala: Valentina Oskoruš

LIPANJ

„Frankopani su jedan od najznamenitijih plemićkih rodova koji je tijekom više
generacija dao hrvatskom narodu niz svjetovnih i duhovnih odličnika (banova,
generala, kapetana i zapovjednika te biskupa). Postojali su od 12. do 17. stoljeća. Njihova je uloga važna u razvoju Modruša kao i u cjelokupnoj hrvatskoj
srednjovjekovnoj povijesti.“
( Ž. Holjevac )
Inicijal oslikala: Mija Franjković

Glagoljao: Mile Manojlović

SRPANJ

„Zavjetnu crkvu knezova Krčkih Frankopana, posvećenu Bl. Djevici Mariji
od Čudesa, gradio je knez Stjepan II. Frankopan u drugoj polovici 15. st. kao
veliku trobrodnu gotičku katedralu.“ ( I. Tironi )

„30. ožujka 1459. papa Pio II. udjelio je posebne oproste crkvi Bl. Djevice od
Čudesa u Oštarijama.“ ( M. Bogović )
Inicijal oslikala: Iva Vidoš

Glagoljao: Jakov Juričić

KOLOVOZ

Pavlinski samostan Svetog Mikule od modruškoga Gvozda osnovao je knez Ivan Frankopan.
„Pavlinska isprava potvrđuje postojanje samostana sv. Nikole već 1364. godine. Bio je bogato obdaren. Tu
je živjelo i do 80 redovnika glagoljaša. Kao i drugi samostani i ovaj je djelovao u vjerskom i društvenom životu, u širenju pismenosti, u promicanju glagoljice i hrvatskog jezika te kulture općenito. U njemu je njegovana glagoljica u liturgiji, molitvi časova, a i mnoge isprave vezane uz samostan pisane su glagoljcom.“
( R. Stipetić )
Inicijal oslikao: Nikola Mrvoš

Glagoljala: Jana Bertović

RUJAN

Inkunabula ili prvotisak najstariji je proizvod tiskarstva od njegovih početaka oko 1445. do 1500. godine. U hrvatskoj je do 1500. godine otisnuto šest
glagoljskih inkunabula. Prva od njih je hrvatski Prvotisak ili Misal po zakonu rimskoga dvora, tiskan 1483. godine u jednoj od tadašnjih tiskara među
kojima se spominje i modruška.
Inicijal oslikala: Valentina Oskoruš

Glagoljao: Šimun Cazin

LISTOPAD

„Tiskarstvom su se u Veneciji bavili i naši svećenici glagoljaši Grgur Dalmatin
i Blaž Baromić. Povratkom u Hrvatsku donijeli su i znanje te su krajem 15.
stoljeća bili glavni pokretači hrvatskog glagoljskog tiskarstva, u kojem Hrvati
dobivaju snažno oružje za nacionalno, kulturno i vjersko samoodržanje.“
( R. Stipetić )
Inicijal oslikala: Lana Grdić

Glagoljala: Valentina Oskoruš

STUDENI

AZ je prvi znak glagoljske azbuke.
Svaki glagoljski znak ima pojmovnu, glasovnu i brojevnu vrijednost.

Glagoljska azbuka sadrži 33 znaka.
Inicijal oslikala: Klara Magdić

Glagoljala: Karmen Gračanin

PROSINAC

