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SACROSANCTUM CONCILIUM:  

TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE O BOGOSLUŢJU 

PRESOJE ŠTIRIDESET LET PO RAZGLASITVI KONSTITUCIJE 

 

Uvod 

 

V teh dneh potekajo na različnih koncih sveta, v akademskih središčih, v škofijah 

ter v liturgičnih in pastoralnih ustanovah študijski in raziskovalni dnevi ob štirideseti 

obletnici prve koncilske konstitucije, Sacrosanctum concilium, oziroma konstitucija o 

bogosluţju (=B),
1
 sprejete ob široki podpori večine koncilskih očetov (2147 placet - 4 non 

placet), ki jo je razglasil papeţ Pavel VI. 4. decembra 1963. Še zmeraj odmevajo z enega 

konca zemlje na drugega besede globokega zadovoljstva in iskrenega navdušenja, s 

katerimi je papeţ ob sklepu drugega koncilskega obdobja najavil razglasitev konstitucije o 

bogosluţju, ko pravi:  

"V konstituciji prepoznavamo spoštovanje do lestvice vrednot in 

dolţnosti: na prvem mestu Bog, molitev naša prva obveza, bogosluţje prvi 

izvir Boţjega ţivljenja, naša prva šola duhovnega ţivljenja, prvi dar, ki ga 

moremo dati krščanskemu ljudstvu, ki z nami veruje in moli, in prvo vabilo 

svetu, da razveţe svoj nemi jezik v blaţeno in resnično molitev ter občuti z 

nami neizrekljivo moč prerojenja v prepevanju boţjih hvalospevov in 

človeških upov, po Kristusu Gospodu in v Svetem Duhu.”
2
  

Papeţevo navdušenje se je kmalu razširilo po vsej Cerkvi, zlasti zavoljo nekaterih določb 

konstitucije, ki so se udejanile v liturgični reformi, ki je sledila koncilu: uvedba modernih 

jezikov, dodelitev pomembnejše vloge škofijskim konferencam, ponovno uvajanje 

somaševanja in obhajila pod obema podobama, poenostavitev obredov in moţnost 

njihovega prilagajanja značaju in izročilom različnih narodov. Ta dokument je globoko 

vplival na druge koncilske in postkoncilske dokumente, še zlasti z eklezialnega in  

zakramentalnega področja in tiste, ki neposredneje zadevajo pastoralo.  

Konstitucija o bogosluţju je danes, po štiridesetih letih, še zmeraj predmet 

razpravljanja. Nanjo se sklicujejo tisti, ki cenijo liturgično prenovo, ki je iz konstitucije 

izšla, v ţelji, da bi globoki uvidi (intuicije), ki jih je imel koncil, še naprej dajali Cerkvi 

prenoviteljski zagon. Presenetljivo pa je, da konstitucijo o bogosluţju navajajo tudi tisti, 

ki nasprotujejo reformi, ker menijo, da je prekoračila koncilske sklepe.
3
  

                                                           
1
 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione Sacrosanctum Concilium, v: Enchiridion Vaticanum (= EV) 1, 

EDB, Bologna 1979
11

, str. 16-95. 
2
 PAOLO VI, Discorso a chiusura del secondo periodo del Concilio, v: EV 1,  str. [127]-[129]. 

3
 Na splošno so najpogosteje navajani èleni 36 § 1: "V latinskih obredih naj se ohrani raba latinskega jezika, razen 

kjer imajo posebne pravice."; 114: "Zaklad cerkvene glasbe je treba ohranjati in gojiti z najveèjo skrbnostjo", 116: 
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Ko zaznamujemo štirideseto obletnico razglasitve konstitucije o bogosluţju, se 

nam jasno kaţe pomen novega, nepristranskega razumevanja konstitucije in liturgične 

reforme, ki zaznava svetle in temne strani, in nadaljuje, kar so cerkveno učiteljstvo in 

verodostojni avtorji zastavili pred petnajstimi leti, to je petindvajset let po 4. decembru 

1963.
4
 

     Poseben pomen pripisujemo še zlasti izjavam Janeza Pavla II., ki si v apostolskem 

pismu Vicesimus quintus annus prizadeva dokazati, kako koncilska prenova ni nastala 

iznenada in ni sad samovoljne odločitve, temveč se harmonično vključuje v prizadevanja 

Cerkve kot dovršitev neke poti, ki so jo sproţile zahteve očetov na tridentinskem koncilu 

in je vodila skozi prenoviteljske posege sv. Pija X., Pija XII. in blaţenega Janeza XXIII. 

Sveti oče izjavlja: "Takšna prenova celotnega bogosluţja je odgovarjala splošnemu 

pričakovanju vse Cerkve. Dejansko je liturgični duh vedno bolj prodiral v domala vsa 

okolja, skupaj z ţeljo po "dejavni udeleţbi pri obhajanju svetih skrivnosti in pri javni in 

slovesni molitvi Cerkve", pa tudi s stremljenjem po poslušanju Boţje besede v obilnejši 

meri... Vodilo temu delu je bilo koncilsko načelo: zvestoba izročilu in upravičena odprtost 

razvoju; zato smemo reči, da je prenova v oţjem pomenu tradicionalna "v skladu s svetimi 

očeti” (št. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

"Cerkev gleda v gregorijanskem petju svojevrstno petje rimskega bogosluţja, zato naj ob enakih pogojih pri 

liturgiènih opravilih zavzema prvo mesto." 
4
 Prim. zlasti: GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Vicesimus quintus annus (= VQA), v: EV 11, str. 976-1013;  A. 

G. MARTIMORT, La Constitution Sacrosanctum Concilium 25 ans après, “Notitiae” 25(1989), str. 51-67; Prim. tudi 

prvi bibliografski pregled, ki je izšel ob dvajseti obletnici: M. SODI, La «Sacrosanctum Concilium» e i suoi commenti 

dal 1964 ad oggi, “Notitiae” 19(1983), str. 571-607. 
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1. Izvirnost konstitucije o bogosluţju 

 
  Vsebina konstitucije je posebno vaţna za teološko razumevanje bogosluţja. Čas, ki je običajno na voljo za 

predavanje, nam ne dopušča celovite in izčrpne obravnave te teme, zato je potrebno opraviti izbor, s katerim dovolj 

jasno razmejimo obseg našega razmišljanja. Predlagamo tri področja proučevanja, ki se nam zdijo posebno 

relevantna tudi z ozirom na razvojne poti, ki so jih pod vplivom konstitucije ubrali kasnejši koncilski dokumenti in 

teološka refleksija.   

 

KRISTOLOŠKI VIDIK KONSTITUCIJE O BOGOSLUŢJU: 

 

1.1 Zgodovina odrešenja, Jezus Kristus in bogosluţje   
Ţe na prvi pogled lahko ugotovimo, da se koncilski pristop k bogosluţju zelo razlikuje od tradicionalne 

metode predkoncilskih priročnikov, ki od splošnega razmišljanja o naravi bogočastja in o oblikah njegovega 

izvajanja (notranje - zunanje; javno - zasebno) pridejo do opredelitve bogosluţja kot javnega in sluţbenega češčenja, 

ki ga Cerkev izkazuje Bogu.
5
  

Konstitucija postavlja v členih 5 do 7 za izhodišče teološke refleksije o bogosluţju 

splošno odrešenjsko voljo Boga, ki se uresničuje v zgodovini človeštva in prejme svojo 

dovršitev v velikonočnih dogodkih umrlega in vstalega Kristusa, iz katerih izvira čudoviti 

zakrament Cerkve.  
V tem kontekstu postaja jasen odnos kontinuitete-diskontinuitete / nadaljevanja-prekinitve med 

odrešenjskim dejanjem Jezusa Kristusa in njegovim udejanjanjem  v tem  "danes" Cerkve. Konstitucija pravi: “Kakor 

je bil torej Kristus poslan od Očeta, tako je tudi sam poslal apostole, napolnjene s Svetim Duhom, ne le da bi z 

oznanjevanjem evangelija vsemu stvarstvu razglašali, da nas je Sin Boţji s svojo smrtjo in vstajenjem iztrgal satanovi 

oblasti in smrti ter nas prestavil v Očetovo kraljestvo, ampak tudi da bi delo odrešenja, ki so ga oznanjali, izvrševali z 

daritvijo in zakramenti, središčem vsega bogosluţnega ţivljenja” (B 6). 

Bogosluţje Cerkve se potemtakem kaţe kot slovesno obhajanje odrešenja: načrt, 

zasnovan ab aeterno - od Boga, se udejanja "zgodovinsko" v SZ in v NZ in se v sedanjosti 

v bogosluţnih dejanjih Cerkve ponovno udejanja "zakramentalno" vse do dokončne 

eshatološke dovršitve v drugem Kristusovem prihodu. To delo odrešenja (opus salutis) je 

mogoče le zato, “ker je Kristus vedno navzoč v svoji Cerkvi, zlasti v bogosluţnih 

opravilih” (B 7).  

Ponovna pridobitev kristološkega središča v liturgiji svoj izvor v teološkem pojmu 

"zgodovine odrešenja".
6
 

Zamisel zgodovine odrešenja se je ob izteku petdesetih let kot eno temeljnih vprašanj biblične teologije 

uveljavila v okviru eksegetičnega razpravljanja po zaslugi dela Gerharda von Rada, ki je pritegnil pozornost na 

značilnost Stare zaveze kot oznanila verovanja izraelskega ljudstva v obliki pripovedi zgodovine. Zato pravi: "Izrael 

je govoril o Bogu samo v senci določenih zgodovinskih dogodkov, zato mora teologija Stara zaveza te dogodke, ki 

jim je priča Izrael, implicitno vsebovati oziroma iz njih izhajati".
7
 Navezujoč se na ta razmišljanja v okviru Stare 

zaveze, so v šestdesetih letih tudi v eksegezi Nove zaveze postajala vse bolj glasna mnenja tistih, ki so zagovarjali 

                                                           
5
 Prim. te misli v: «La liturgie, dans son acception actuelle qui n’est pas fort ancienne, peut se définir le culte pubblic 

et officiel que l’Eglise chrétienne rend à Dieu» F. CABROL, Liturgie, in Dictionnaire de Théologie Catholique, vol. 

IX/I, Paris 1926, str. 787; «La liturgie est le culte extérieur que l’Eglise rend à Dieu» M. FESTUGIERE, Qu’est-ce que 

la Liturgie?, Paris 1914, str. 28; «Quia omnes functiones sacri ministerii nomine cultus divini comprehendi possunt, 

Liturgia definiri potest “cultus publicus ab Ecclesia praestitus”... Brevissime definitio est : cultus publicus familiae 

Dei» M. GATTERER, Annus liturgicus cum introductione in disciplinam liturgicam, Oeniponte 1935, str. 4-5. 
6
 Cfr. G. PASQUALE, La teologia della storia della salvezza nel secolo XX, EDB, Bologna 2002. 

7
 G. VON RAD, Teologia dell’Antico Testamento. Vol I Teologia delle tradizioni storiche di Israele, Paideia, Brescia 

1982
4
, str. 17. 
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strukturalni pomen takega pojmovanja zgodovine za oblikovanje novozaveznega izročila in novozavezne teologije. 

Med njimi je bilo izrazito zlasti mnenje O. Cullmanna, ki postavlja teologijo zgodovine odrešenja kar v središče 

novozaveznega verovanja.
8
 Preden smo proti koncu šestdesetih let začeli to biblično perspektivo jemati v pretres, jo 

je v nekoliko spremenjeni, znanstveni obliki od bibličnih  ved sprejela dogmatična teologija in je tako postala ključna 

zamisel, ki je usmerila razvoj teologije II. vatikanskega koncila. Prav konstitucija o bogosluţju, si s tem, ko je 

sprejela to perspektivo kot hermenevtični ključ obhajanja bogosluţja v Cerkvi, lasti zaslugo, da se je po njej ta 

zamisel udomačila tudi v drugih koncilskih dokumentih.  

"Od II. vatikanskega cerkvenega zbora naprej je teološko-biblično pojmovanje 

bogosluţja zaznamovalo vsakršno razumevanje in vsak nov poskus razlage liturgičnega 

opravila: bogosluţje udejanja v sedanjosti in priobčuje Boţje razodetje, ki je doseglo 

vrhunec v Kristusu; to razodetje razumemo kot "zgodovino odrešenja". Takšno 

razumevanja bogosluţja predpostavlja način razumevanja Boţjega razodetja, ki je doseglo 

vrhunec v Kristusu. 

Med razodetjem in bogosluţjem obstaja več oblik skladnosti, ki se nahajajo v 

ozadju koncilskega preobrata. Z novim pojmovanjem razodetja kot zgodovine odrešenja 

se spremeni tudi sama zamisel bogosluţja, ki je udeleţba pri skrivnosti-dogodku in ne kot 

odgovor na skrivnost-dogmo in uporabo odrešenja. Bogosluţje postane obhajanje 

skrivnosti".
9
  

V tem pogledu predvideva Boţji odrešenjski načrt tako uresničevanje odrešenja, ki 

je obenem zgodovina in skrivnost. Je zgodovina, v kolikor postane odrešenje v 

Kristusovem dogodku resničnost.  

Je tudi skrivnost, kajti ena in ista reničnost odrešenja je še naprej navzoča in 

dostopna v Kristusovem zakramentu, ki je Cerkev in na svojski način v zakramentalnih 

znamenjih bogosluţja. Obe obliki - zgodovina in skrivnost - sta neločljivi: medtem ko se 

zgodovinski dogodek odrešenja nadaljuje v zakramentalno-liturgičnem dejanju, pa to 

dejanje omogoča v času in prostoru dostop k daru odrešenja, ki izvira iz zgodovinskega 

dogodka.
10

 

------------------------------ 

Zgodovina odrešenja je uresničevanje Boţjega načrta.  

- Prvo stopnjo imenujemo preroški trenutek ali oznanilo (Stara zaveza),  

- drugo “polnost časov”, ko Beseda postane človek in  

- tretjo čas Cerkve, kot nadaljevanje Kristusovega delovanja v času. Liturgija pa 

zdruţuje Kristusov čas in čas Cerkve.  

Skratka, zgodovina odrešenja je: preroško oznanilo, učlovečenje, Cerkev in liturgija! 
-------------------------------------------------- 

Končno pa bi teţko spregledali tesno povezanost med to zasnovo in prenoviteljskimi potezami nauka o 

razodetju v dogmatični konstituciji Dei Verbum.
11

 Konceptualna sorodnost med tem, kar pravi konstitucija o 

bogosluţju, da je “Kristus… poslal apostole…, ne le da bi… razglašali, ampak tudi, da bi delo odrešenja… izvrševali 

(B 6) in tem, kar o razodetju izjavlja dogmatična konstitucija o boţjem razodetju: "se uresničuje z dejanji in 

besedami, ki so med seboj v notranji zvezi: dela, ki jih Bog izvršuje v zgodovini odrešenja, nam razkrivajo in 

                                                           
8
 Prim. O. CULLMANN, Il mistero della redenzione nella storia, il Mulino, Bolonga 1966. 

9
 L. GIRARDI, Conferma le parola della nostra fede. Il linguaggio della celebrazione, Edizioni liturgiche, Roma 

1998, str. 244. 
10

 Prim. A. PISTOIA, Storia della salvezza, in D. SARTORE - A. M. TRIACCA (ur.), Nuovo Dizionario di Liturgia, 

Edizioni Paoline, Roma 1992
5
, str. 1379-1393. 

11
 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Dei Verbum, in EV 1,  str. 488-517.  



 5 

spričujejo nauk in vsebino, ki sta z besedami izraţena, besede pa oznanjajo boţja dela in osvetljujejo v teh delih 

vsebovano skrivnost” (BR  2),
12

 je zares več kot očitna. Razodetje tu ni mišljeno le kot poduk o odrešenjskih 

dogodkih in niti ne kot sprejem nekega Boţjega sporočila; pač pa je tu razodetje pojmovano kot resnično 

samorazodevanje Boga, preko katerega kliče človeka v času vsega njegovega bivanja, da stopi v občestvo ţivljenja z 

njim, in ki se z dejanji in besedami uresničuje in konkretizira v prostoru zgodovine.
13

 Tu nastaja kroţna povezanost 

med zgodovino odrešenja, razodetjem, liturgičnim dejanjem: če se namreč po eni strani bogosluţje umešča znotraj 

zgodovine odrešenja kot moment uresničevanja in mysterio človekovega vstopanja v občestvo z Bogom, lahko po 

drugi strani ugotavljamo, da zgodovina odrešenja ni pojmovana kot zgodovina, zaključena v preteklosti, marveč kot 

zgodovina, ki se še nadaljuje tudi  preko liturgičnega dejanja.  

 

EKLEZIOLOŠKI VIDIK KONSTITUCIJE  

1. 2 Bogoslužje "epifanija Cerkve" 

  V Konstituciji o bogosluţju upravičeno vidimo jasne sledove koncilske 

ekleziologije. Po eni strani je dozorevala sočasno z razcvetom tiste zamisli Cerkve, ki jo je za svojo sprejel koncil, po drugi 

strani pa je objava konstitucije sovpadla z razvneto razpravo o glavnem vprašanju, ki ga je zastavil koncilski zbor: "Cerkev, 

kaj praviš o sebi?" Trditve cerkvenega nauka in konstitucije o bogosluţju so predstavljali prvine nauka, pozneje 

prikazanega v dogmatični konstituciji o Cerkvi (Lumen gentium)
14

 in v kasnejših odlokih, ki so se pri njej 

navdihovali.  
Ţe prvi členi Konstitucije o bogosluţju izraţajo zavest o neovrgljivosti razmerja 

med Cerkvijo in liturgijo. V št. 2 namreč beremo, da liturgija pomaga, da življenje 

vernikov izraža in drugim razodeva Kristusovo skrivnost ter pristno naravo prave 

Cerkve… Ko torej bogoslužje tiste, ki so znotraj, vsak dan vzidava v sveti tempelj v 

Gospodu, za bivališče božje v Duhu, do mere polne starosti Kristusove, obenem na 

čudovit način krepi njihove sile za oznanjevanje Kristusa in tako tem, ki so zunaj, kaže 

Cerkev kot znamenje, dvignjeno med narodi, pod katerim se zbirajo razkropljeni božji 

otroci, da bo ena čreda in en pastir (B 2). 

Prav tako člen št. 26 iz trditve, da liturgična dejanja niso zasebna dejanja, marveč 

opravila Cerkve,  izvede posledico, ko pravi: Zato so stvar celotnega telesa Cerkve, ga 

razodevajo in prizadevajo (B 26). 
Na podlagi teh dveh bogatih besedil z liturgičnim in ekleziološkim naukom bi lahko razvili še mnoge vidike.15 Od 

koncila do danes je razmišljanje krenilo v več smeri, tako da se je dialog med ekleziologijo in liturgijo vidno razvil. Med liturgisti 

je posebej treba omeniti Salvatore-ja Marsili-ja, ki v svojem osnutku liturgične teologije posveča zelo zanimive strani razmerju 

Cerkev-liturgija.  

Salvatore Marsili med drugim trdi, da je bogosluţje kot izvrševanje duhovniške 

vloge Jezusa Kristusa, ki se uresničuje v Cerkvi, dejanje Kristusa in Cerkve. 

Liturgija je potemtakem bogočastje Cerkve ne zato, ker se izvaja v njenem imenu, 

ampak ker jo obhaja persona ecclesiae, torej tisti, ki kot skupnost ali kot posameznik 

pooseblja Cerkev. Dovolj jasno se pokaţe, da je resnični subjekt bogosluţja v 

pravem pomenu samo Cerkev: ne obstaja bogosluţje "v imenu Cerkve", ampak le 

"bogosluţje Cerkve". 

                                                           
12

 Prim. tudi B 35: «...in Liturgia ritum et verbum intime coniungi». 
13

 Prim. J. SCHMITZ, Il cristianesimo come religione-di-rivelazione nella confessione della Chiesa, in AA. VV., 

Corso di teologia fondamentale 2. Trattato sulla rivelazione, Queriniana, Brescia 1990, str. 11-27, tu str. 25. Prim. 

tudi P. SEQUERI, L’idea della fede. Trattato di teologia fondamentale, Glossa, Milano 2002. 
14

 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, v: EV 1, str. 120-263. 
15

 Prim. A. LAMERI, Liturgia «Epifania della Chiesa», “Liturgia”, 34 (2000), str. 398-402. 
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Vendar pa sam Marsili vabi, da storimo še korak naprej. Ne izpostavi le notranje 

ekleziološke razseţnosti liturgije, ki sodi k samemu bistvu liturgije, ampak opozori tudi na 

kultno razseţnost Cerkve, ki je prav tako neločljivo povezana s samim bistvom Cerkve. 

Prav izhajajoč iz trditev konstitucije o bogosluţju 2 in 26 ugotavlja, da "je prišel trenutek, 

da se zadrţimo ob liturgičnem vidiku Cerkve. Medtem ko bi namreč bogosluţje moglo 

biti eklezialno tudi ţe zgolj zavoljo kraja namembnosti in zavoljo naročila, bomo tako 

lahko odkrili, da je Cerkev litugična ţe po svoji notranji sestavi. Prav to nam predlagata 

konstitucija o bogosluţju 2 in 26, ko trdita, da liturgija razodeva resnično naravo 

Cerkve".
16

 
 V Konstituciji in v odmevih, ki jih je sproţila, je moč zaznati potrebo po novem razumevanju Cerkve pri 

vseh njenih članih. Razumevanje konkretnega bogosluţnega zbora, ki se zbira tu in sedaj, kot prostora dogajanja 

liturgično-zakramentalnega dogodka v zgodovini, je na poseben način pripomoglo h konkretizaciji pojma vesoljne 

Cerkve v pojmu lokalne Cerkve, ki jo sestavljajo ljudje, medsebojno povezani v določenem času in prostoru. S tem v 

zvezi izjavlja D. Mosso: "Pravno pojmovanje Cerkve-druţbe, organizirane preko svojih struktur in hierarhičnih 

stopenj, je treba potisniti v ozadje in dati prednost Cerkvi-občestvu verujočih v Kristusa. Le tako lahko poloţimo 

temelje "polnemu, zavestnemu in dejavnemu sodelovanju pri obhajanju bogosluţja, ki ga zahteva sama narava 

bogosluţja in do katerega ima krščansko ljudstvo (...) v moči svetega krsta pravico in dolţnost" (B 14).
17

 

Prav pozornost do občestva, ki je zbrano k bogosluţju, je po eni strani privedlo 

do tega, da je bilo občestvo vendarle spoznano kot resnični subjekt same slovesnosti, po 

drugi strani pa k simbolični razlagi njegovega pomena: občestvo ni mnoţica, zborovanje 

ljudi, ki so individualno udeleţeni pri obredu, temveč ţiva, zakramentalna 

resničnost, ikona Cerkve, ki moli, mistično telo Jezusa Kristusa, razčlenjen in 

zapleten organizem z mnogimi funkcijami in mnogimi sluţbami.
18

 Prav razčlenjeno, 

sestavljeno in veselo občestvo, ki ga odlikuje bogastvo različnih poslanstev, kaţe navzven 

skrivnost, ki jo razodeva: skrivnost Kristusove Cerkve, ki je hierarhično urejena pod 

njenim edinim Poglavarjem in Gospodom.  Naša prizadevanja za izvajanje koncilske 

reforme moramo usmerjati k temu cilju: da bi preko konkretnega občestva, vsakega 

konkretnega občestva, ki obhaja svete skrivnosti, ustvarili podobo Cerkve, zbrane 

okrog svojega Gospoda,  

- da bi poslušala njegovo besedo in oţivljala velikonočno skrivnost,  

- da bi v veselju in v medsebojni podpori edine vere in edine nebeške Hrane, 

črpala pogum za svoje potovanje v mesto ljudi, ki je aluzija in prolepsa 

(namig in predčasen nastop) Boţjega kraljestva, ki se bo pokazalo na koncu 

časov v svetem mestu, novem Jeruzalemu, pripravljenem kakor nevesta, 

ozaljšana za svojega ţenina (prim. Raz 21, 2).  

Koncilska liturgična konstitucija nas venomer spodbuja k spoznavanju globokega 

razmerja občestva med svetniki, razmerja med zemeljsko liturgijo in nebeško liturgijo: 

"Pri zemeljskem bogosluţju vnaprej okušamo tisto nebeško, ki se obhaja v svetem mestu 

Jeruzalemu, h kateremu romamo in kjer na boţji desnici sedi Kristus, sluţabnik svetišča in 

                                                           
16

 S. MARSILI, La Liturgia, momento storico della salvezza, in Anamnesis 1, Marietti editori, Casale Monferrato 

1974, str. 111.  
17

 D. MOSSO, Liturgia, in  Dizionario teologico interdisciplinare, Marietti editori, Casale Monferrato, 1977, str. 82.  
18

 Cfr. queste considerazioni in CONSIGLIO DELL’APL, Celebrare in spirito e verità. Sussidio teologico-pastorale per 

la formazione liturgica, CLV - Edizioni Liturgiche, Roma 1992, str. 91-96.  
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pravega šotora" (B 8). Jezus Kristus je, ko je privzel našo človeško naravo, prinesel na 

zemljo tisti slavospev, ki se večno razlega v nebeških dvorih, in okrog sebe zbral vse 

človeško občestvo, da skupaj z njim prepeva pesem zahvale Očetu (B 83). 

     Ta eshatološka razseţnost, ta značaj apokaliptične zdruţitve med nebom in zemljo, je 

zlasti navzoč v vzhodnem izročilu, v katerem nas besedila pogosto spomnijo, da je 

bogosluţje udeleţba pri zahvaljevanju angelov in ikonična upodobitev Boţjega 

kraljestva.
19

 Vzhodno liturgično izročilo izpelje iz ikoničnega značaja liturgije zamisel Cerkve kot skupnosti, ki 

je ţe potopljena v "poslednje čase". Tako je J. Corbon zapisal: "Časi Obljube so pognali sad v Jezusovem Vstajenju 

(Apd 13, 32). Polnost boţanstva ţe prebiva med ljudmi v telesu Jezusa Kristusa; po njem je naša človeškost vstopila 

v večno Občestvo z Očetom. Naš čas je sedaj "poln Milosti in Resnice" (Jn 1, 14). Ta polnost, ki jo ţe obhaja 

nebeška liturgija je "ţe" naša: da, v Kristusu smo v Boţjem Danes (Heb 3, 13 in 4, 7). Ciklična sobota je bila simbol 

časa, ki ga zaznamuje smrt, z Jezusovim Vstajenjem pa vstopamo v Dan, ki ne pozna večera. To je Dan, ta polnost, ki 

ga je Sveti Duh uvedel v naš stari čas, ko se je na dan, ko so se iztekali velikonočni prazniki, spustil nad učence. S 

prihodom Cerkve se torej začenjajo "poslednji časi". Oba prihoda sovpadata: Cerkev je po svojem 

bistvu "eshatološka", se pravi v poslednjih časih; je vznik polnosti v globinah našega 

časa in s tem začetek njenega konca preko njenega pričakovanja."
 20

   

 

BIBLIČNI TEMELJ KONSTITUCIJE O BOGOSLUŢJU 

1. 3 Sveto pismo in obhajanje bogoslužja 

"Maximum est sacrae Scripturae momentum in Liturgia celebranda" (Sveto pismo 

je pri obhajanju bogosluţja največje vaţnosti - /B 24/). Ta načelna trditev koncilske 

konstitucije je doţivela razvoj tako znotraj samega dokumenta kot  predvsem v 

uresničevanju reforme.  

Največji pomen Svetega pisma je prišel do izraza v praktični izvedbi posebno 

v novem lekcionarju, ki prvič v zgodovini bogosluţja ponuja bogato obloţeno mizo 

Boţje besede, tako “da se je vernikom dala bolj bogato pripravljena miza Boţje 

besede (B 51). Ta "največji pomen" Svetega pisma pa se ne kaţe samo v obilnem 

navajanju svetopisemskih odlomkov, temveč v izdelavi posebne teologije 

oznanjevanja Boţje besede. 

V ta namen se ne moremo izogniti navajanju predhodnih navodil iz druge značilne 

izdaje lekcionarja Ordo lectionum Missae (Red svetopisemskih odlomkov za maše),
21

 

objavljenih leta 1981, ki nudijo celovito obravnavo osnovnih teoloških načel za slovesno 

obhajanje bogosluţja Boţje besede.
22

 Pozorno branje tega besedila nas navaja na misel, da 

v bogosluţnem dejanju - posebno pri evharistiji - Boţja beseda ni preprosto "brana", 

marveč "obhajana": obred, ki spremlja oznanjevanje Boţje besede in daje ritem 

trenutkom, ko je ponujena občestvu, stori iz nje dejanje, "dogodek". Dogodek kot 

razodetje (prim. BR 2). Bogosluţje Besede je potemtakem resnično dejanje 

bogočastja, ne le priprava nanj. Ţe sama zamisel bogočastja v staro in v novozaveznem 

bibličnem izročilu pripomore k temu, da Boţji besedi, tako oznanjevani kot poslušani, 
                                                           
19

 Prim. D. GELSI, Orientali, liturgie, in D. SARTORE - A. M. TRIACCA (ur.), Nuovo Dizionario di Liturgia, Edizioni 

Paoline, Roma 1982, str. 983-1007.  
20

 J. CORBON, Liturgia alla sorgente, Edizioni Paoline, Roma 1982,  str. 67-68. 
21

 Prim. Besedilo v EV 7, str.  922-1024. 
22

 Prim. A. LAMERI, L’anno liturgico come itinerario biblico, Queriniana, Brescia 1998, še posebej strani 19-30. 
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priznamo posebno pomembno vlogo pri češčenju, ki ga Bog pričakuje od svojega ljudstva. 

Privolitev v Zavezo, opomini prerokov, modrostne knjige - vse to je povzeto in dovršeno 

v Jezusu, ki oznanja konec duhovniško-tempeljskega češčenja, kot ga je predpisovalo 

izraelsko versko izročilo, in razglaša njegovo dovršitev v češčenju v "duhu in resnici" 

(prim. Jn 4).  

Jezus je namreč Verbum, Beseda, ki je postala meso in postavila svoj šotor 

med nami (prim. Jn 1, 14). Je on, ki razodeva Očeta (Jn 1, 18); njegova kri, prelita za 

novo in večno zavezo, je dovršitev prastarih daritev, on namreč je pravo velikonočno 

jagnje, ki odjemlje greh sveta.
23

 
Duhovno bogočastje, ki ga Jezus uresničuje v svojem telesu, se nadaljuje danes v Cerkvi, ki postaja 

"Kristusovo telo", s tem ko se pridruţuje daritvi svojega Gospoda. Ta dar je predvsem poslušanje - odgovor vere
24

 

Njemu, ki ga je Oče poslal in ki vabi, da ostanemo v njegovi ljubezni z izpolnjevanjem njegovih zapovedi, da bi tako 

dosegli veselje in polnost ţivljenja.
25

  

Ko torej Cerkev "obhaja" Boţjo Besedo, se postavi v drţo češčenja, kajti ta 

Beseda, ki jo slovesno oznanjamo, je "Kristus, ki govori" in zahteva naš odgovor, 

našo privolitev vere. Zahteva, da ponesemo v vsakdanje ţivljenje to, kar poslušamo.  
Ta drţa "duhovnega češčenja" se razširi in prejme svojo dovršitev v zakramentalnem dogodku, kjer odgovor 

vere, zvestoba zavezi v ţivljenju, ki jo je oznanjena Beseda spodbudila v sedanjosti, postane ţivi in Bogu prijeten 

dar, pridruţen daritvi Jezusa Kristusa Očetu. 

Cerkev, to je vsak kristjan, ko obhaja v zahvalnem dejanju spomin na trpljenje - smrt - vstajenje svojega 

Gospoda, se pridruţuje duhovni daritvi Sina, s katerim postane eno samo telo. V slovesnem obhajanju evharistije je 

torej dinamika oznanjevanja Besede - poslušanja - privolitve vere sestavni del "spomina", saj predstavlja samo 

dinamiko odrešenjskega dejanja Kristusove pashe, ki se uresničuje v nas. Kakor je namreč nekoč Verbum s tem, ko je 

privzel konkretnost mesa, znamenje poslušanja-privolitve Boţjemu načrtu, enkrat za vselej odrešil človeka, pokoren 

do smrti, smrti na kriţu, tako v obhajanju evharistije Beseda, ko odmeva v konkretnosti obreda, postane v 

evharističnem spominu odrešenje "tu in sedaj" za tistega, ki jo sprejme v poslušnosti vere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Prim. Krstnikovo predstavitev Jezusa v Jn 1,29.36; predpis o velikonoènem jagnjetu v 2 Mz 12,46, apliciran na 

Jezusu v Jn 19, 36; Jagnje, ki je bilo ţrtvovano, je zdaj vredno, da prejme oblast in bogastvo in modrost in moè in 

èast in slavo in hvalo!" (Raz 5,12).  
24

 Sv. pavel imenuje "bogosluţje" vero Filipljanov in je zanjo v daritev pripravljen preliti svojo kri: "Èetudi se 

izlivam kot pitna daritev pri ţrtvi in sluţbi vaše vere, se veselim in radujem z vami vsemi" (Fil 2,17). Na drugem 

mestu imenuje oznanjevanje Evangelija "sveta / duhovniška sluţba", spreobrnjenje poganov pa prijetna daritev, 

posveèena v Svetem Duhu (prim. Rim 15, 16).  
25

 "Kakor je Oèe mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni! Èe se boste drţali mojih zapovedi, 

boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz drţal zapovedi svojega Oèeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem 

vam rekel, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno." (Jn 15,9-11). 
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2.   "Per ritus et preces" (v obredih in molitvah): zgolj metodološko vprašanje?         

 

  Poseben vidik postkoncilske teološke refleksije, ki zlasti v zadnjih desetletjih 

nikakor ni drugotnega pomena, je dozorevanje zanimanja za proučevanje obreda kot kot 

teološke teme. Kot izjavlja A. Grillo, smo prešli od (samoumevnega) predpostavljanja 

obreda, značilnega za začetke krščanstva, do njegove odstranitve v moderni dobi, da bi 

dosegli njegovo ponovno vključitev v verovanje in v teologijo. V tem pogledu je "delo P. 

Sequerija
26

 velikega pomena predvsem zato, ker je po formalni plati "razprava iz 

fundamentalne teologije", ki vgrajuje svojo reintegracijo obreda v temelje samega 

verovanja. Najbrţ se ne motim, če v tem delu vidim prvi sistematični poskus oblikovanja 

fundamentalne teologije, ki v celoti sprejema obred kot "danost", vse do te mere, da si upa 

trditi, da "krščanski obred v bistvu ohranja Boţjo transcendenco kot eno izmed svojih 

nalog".
27

    

K temu procesu reintegracije obreda v temelje verovanja, ki ga je sproţilo 

liturgično gibanje, je gotovo pripomogla konstitucija o bogosluţju št. 48, ki v kontekstu 

sodelovanja pri evharistični daritvi vabi, da se vernikom pomaga skrivnost vere v “obredih 

in molitvah” dobro razumeti. S tem se je dovolj jasno izkristaliziralo, da se sistematična 

refleksija o evharistiji "ne more razvijati na abstrakten način, ne da bi upoštevala 

antropološki dejavnik, impliciten obrednemu dogodku (zgodovinsko umeščenemu), in ne 

more ostati ločena in neodvisna od konkretnih oblik obhajanja evharistije v ţivem tkivu 

cerkvenih skupnosti, ne da bi izdala samo sebe. Prvo in poglavitno razumevanje 

evharistije nastaja v samem obhajanju obreda in preko njega; iz istega razloga pa mora biti 

teološka refleksija kritična do konkretnih zgodovinskih dejavnosti, povezanih z 

evharistijo. Med teologijo in obhajanjem evharistije obstaja torej neovrgljiv dialektičen 

odnos".
28

 Nakazano prizadevanje, da bi doumeli odnos med teoretično-spekulativnim 

momentom in simbolično neposrednostjo obreda se samo po sebi ne nanaša samo na 

poglavje o evharistiji, ampak zadeva vso refleksijo o zakramentih. S. Ubbiali pravi: "Za 

ustrezno razumevanje resničnosti zakramenta je potrebno postulirati prvenstvo liturgične 

prakse in se nanjo naslanjati. Kajti edino v obhajanju zakramentov Cerkev usvaja in 

zaznava to, kar je zakrament po svoji naravi, zato mora teorija o zakramentih izhajati iz 

navezovanja na prakso.
29

   

Načelo "Per ritus et preces", ki se je nemara zdelo le preprosta oznaka katehetične 

metode, je potemtakem postalo metodološka perspektiva v teološkem preučevanju 

zakramentov, od koder je prešlo v teološko-sistematično refleksijo, v kateri je opaziti 

obnovljeno zanimanje za obredni dogodek kot poglavitni element v razmerju kristjana s 

svojim Gospodom.               

                                                           
26

 Prim. P. SEQUERI, Il Dio affidabile. Saggio di teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 1996. 
27

 Cfr. A. GRILLO, Rito, v: G. BARBAGLIO - G. BOF - S. DIANICH, (ur.), Teologia, Edizioni San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2002, str. 1311-1336, qui str. 1333. 
28

 D. MOSSO, Celebrare l’eucaristia: significato e problemi della dimensione rituale, “Rivista liturgica”, 69 (1983), 

str. 583. 
29

 S. UBBIALI, Liturgia e sacramento, “Rivista liturgica”, 75 (1988), str. 314. 
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Sklep 

   

Ob koncu tega, čeravno nepopolnega pregleda konstitucije o bogosluţju moremo 

pritrditi mnenju, ki ga je podal italijanski izvedenec za liturgijo in dejavni tvorec reforme, 

Pelagio Visentin. Izjavil je, da je prva vrednost reforme ta, da je sploh do nje prišlo: po 

več stoletjih negibnosti imeti pogum za izvajanje tako velikanske reforme, ki je segla na 

popolnoma vsa področja, se zdi veličastno zgodovinsko dejanje.
30

 Da, koncilski dogodek, 

liturgična konstitucija in reforma, ki je sledila, so bili veličastna zgodovinska dejanja, ki 

so v globini prenovila obraz Cerkve in njeno dejavnost med moškimi in ţenskami našega 

časa. 

Sedaj, ko smo to brez vsakega pretiravanja izjavili, lahko izrečemo trditev, da 

veliko dolgujemo prav prvemu dokumentu, ki ga je sprejel koncilski zbor. Ta dokument 

predstavlja končno točko na poti dolgega premišljevanja, obenem pa je predvsem 

izhodišče za nove razvojne poti in včasih nepričakovane zasuke.       

Kroţno razmerje in vzajemno sklicevanje med naukom o razodetju in 

zgodovinsko-odrešenjsko zasnovo konstitucije o bogosluţju, občestvena ekleziologija, 

pozorna do stvarnosti lokalne Cerkve, gorečnost za proučevanje in oznanjevanje Boţje 

besede med krščanskim ljudstvom, tudi po zaslugi mnoţične prisotnosti pri bogosluţnem 

dejanju, ponovno odkritje obreda, ne kot "praznih ceremonij", marveč kot jezika, ki 

omogoča izkustvo Boţje skrivnosti in ohranjanje prvenstva Boţjega delovanja nad 

delovanjem človeka - to so zasluge, ki jih gre gotovo pripisati koncilski liturgični 

konstituciji in pa tistim, ki so se v teh štiridesetih letih vanjo poglabljali in nadaljevali pot, 

ki jo je utrla. 

Seveda pa ni bilo vse, kar smo v teh desetletjih storili, dobro, in ni vse proizvedlo 

pričakovanih posledic. Liturgična reforma ni bila vselej pravilno izvajana. Prav tako vsi 

uporabni dokumenti ne sledijo istemu navdihu ali ga dosledno ne razvijajo. Mislimo pa, 

da je treba proces reforme interpretirati in nadaljevati v skladu s tem, kar je predlagal 

kard. Arinze, prefekt Kongregacije za bogočastje in disciplino zakramentov, ki je na 

nedavnem shodu odgovornih za liturgijo v evropskih drţavah izjavil, da je namen v teh 

desetletjih objavljenih normativnih dokumentov nadaljevanje liturgične prenove. Lahko bi 

rekli, "da je njihov namen spodbuditi prenovo liturgije z razvijanjem tistih pozitivnih 

elementov, ki so v teh štiridesetih letih prišli na dan po navdihu Svetega Duha, in hkrati 

postaviti jasna vodila, oblikovana na podlagi minulega izkustva, ki priganja naprej po poti 

liturgične prenove, za katero so si prizadevali očetje II. vatikanskega vesoljnega 

cerkvenega zbora.  

 

 

 

 
                                                           
30

 Prim. P. VISENTIN, Incidenza della riforma liturgica nella nuova impostazione pastorale, “Rivista liturgica”, 61 

(1974), str. 73-87. 
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Povzetek: Angelo Lameri, Teološko razmišljanje o bogoslužju. Presoje štirideset let po 

razglasitvi Konstitucije o bogoslužju 

Omenjena razprava ob 40-letnici Konstitucije o bogosluţju omogoča vnovično 

branje konstitucije v luči razvoja, ki sta ga teološko razmišljanje in udejanjanje liturgične 

prenove ustvarila. Vse od razmišljanja cerkvenega učiteljstva in pomembnih 

strokovnjakov je moč individualizirati nekatere pomembne vsebine v redu kasnejšega 

razvoja koncilskih dokumentov in teološkega razglabljanja. Med drugim lahko navedemo 

naslednje: 

- vzajemno sklicevanje med naukom o razodetju in zgodovinsko-odrešenjsko zasnovo 

konstitucije o bogosluţju; 

- razvoj občestvene ekleziologije, pozorne do stvarnosti lokalne Cerkve, začenši od 

bogosluţnega obhajanja, ki ima za subjekt občestvo, ki obhaja; 

- gorečnost za proučevanje in oznanjevanje Boţje besede med krščanskim ljudstvom, 

kjer gre zahvala bogato pogrnjeni mizi Boţje besede v bogosluţju; 

- odkritje obreda, sicer ne v luči nekih ceremonij, ampak odkritje obreda kot lastnega 

jezika, ki mi omogoča posebno izkustvo Boţje skrivnosti in prednost Boţjemu in ne 

človeškemu delovanju. 

Skratka, spominjati se tako pomembne obletnice pomeni zavedati se vnovič ključnih 

principov Konstitucije o bogosluţju, ki so nam spodbuda pri prenovi bogosluţja v duhu 

cerkvenih očetov, ki so si prenove bogosluţja posebej ţeleli. 

 

 


