
Dragi mladenci! 

Hvala vam na povjerenju i odabiru Jovalius banda za vašu svadbenu svečanost! 

Ovaj obrazac namijenjen je mladencima koji žele glazbeno upotpuniti sami obred vjenčanja. 

(Popunjeni obrazac molimo dostaviti najkasnije mjesec dana prije početka svadbe) 

#jovaliusband   Kontakt: Marko Glavica (+385 99 695 0512) (Viber/WhatsApp) 

#musicisourpassion   e-mail: jovalius@jovalius.com  

#followus    www.facebook.com/jovalius.band 

    www.jovalius.com 

   

OBRAZAC ZA PJEVANJE NA VJENČANJU 

 

Jovalius band u svom raznolikom programu za svadbene svečanosti između ostalog mladencima nudi i 

glazbeno animiranje samog obreda vjenčanja. Na vjenčanju nastupamo kao vokalna a capella skupina ili uz 

pratnju gitare i klavira. Pod pretpostavkom da je obred vjenčanja u crkvenom prostoru napominjemo  

kako je repertoar koji se na vjenčanju izvodi isključivo crkvenog liturgijskog karaktera.  

U nastavku donosimo prijedloge pjesama koje najčešće izvodimo na vjenčanju.  

____________  _____h  

(datum i točno vrijeme početka vjenčanja)
 

_____________________________________________________________________________ 

(mjesto održavanja vjenčanja) 

 
   ______________________________________ 

(kontakt osoba i broj telefona) 

 
 Obred vjenčanja  /  Misno slavlje 

  (zaokružiti) 

1. Svečani ulazak
 

 Svadbena koračnica:  Wagner's  /  Mendelssohn's  / Neka druga prigodna pjesma  

2. Služba riječi
 

 Psalam:  Vječna je ljubav njegova / Gospodine, Ti si pastir moj / Zahvaljujte Gospodinu    Aleluja 

3. Dodaci obredu vjenčanja
 

 Pjesme:  Bože moj, dopusti mi / Da Te samo dotaknem / Danas smo sretni / Hvalospjev ljubavi /  

 Isuse, volim Te / Jer ti si predivan Bog / Kakav prijatelj je Isus / Kao košuta / Kao Marija / Krist na žalu / 

Kriste, budi naša radost / Kriste, u Tvoje ime / Milost / Ne boj se, jer ja sam s tobom / Ovo je dan / Rijeke 

žive vode / Stavi me kao znak / Svi slavimo / Tebe tražim / Velik si / Veselimo se svi / Zahvali 

4. Dodaci misnom slavlju
 

Ukoliko se vjenčanje održava pod misnim slavljem, dodatne pjesme tijekom prikazanja i pričesti bit će 

odabrane uglavnom iz službene liturgijske pjesmarice ili s gore navedenog popisa.  

 

 Napomene:  

Pjesme koje se izvode i program vjenčanja bit će zajednički dogovor između mladenaca, osobe koja izvršava 

obred vjenčanja i Jovalius banda. Ovisno o lokaciji održavanja vjenčanja postoji mogućnost vremenskog 

raskoraka zbog nastupa na svadbenoj svečanosti te postoji mogućnost dodatnog obračuna putnih troškova.  

 


