
 
 
1. Kaj so zakramenti? Kaj pomeni »sacramentum« v klasičnih jezikih in kaj pri sv. Pavlu Ef 3,9 in Kol 

1,26 (kaj pomeni svetstvo, mysterion, sakramentum v zvezi z vojaško sluţbo, prvo tisočletje, 

sholastika, Lion 1274, kako obravnava zakramente B in kako KKC) 

2. Vsebina različnih imen za sveto mašo; struktura in pomen pashalne večerje; postavitev evharistije: 

Mr, Mt, Lk, 1Kor (kdaj, kako)? Mašni obred v prvih stoletjih: Plinij Mlajši, Didahe 9.10.14; sv. 

Justin; Hipolit Rimski – razlaga njegove anafore; Ordo Romanus I. /papeţeva maša/; Dejavno 

sodelovanje v prvih stoletjih (Egerija); Mašni obred v srednjem veku – posebnosti, razlage in 

novosti; doprinos uboţnih redov; kopičenje maš in napake;  

3. Posebnost in obveznost mašnega obreda tridentinskega misala (1570), različnost obhajanja svete 

maše; mašni obred po misalu Pavla VI. – svojstvenost in pomen misala, obveznost, maša brez 

diakona in maša z diakonom; kdaj in zakaj med mašo stojimo?, sedimo?, ali klečimo?, kdaj se 

priklonimo z malim in kdaj z globokim priklonom? (prim. RMu 1-15; 274-275; itd.) 

 

4. Pomen začetnih obredov svete maše (priprava, vstopni spev, vstop, poljub, pokaditev, kriţ, pozdrav, 

uvod v mašo, uvod v kesanje, različni načini kesanja, Kyrie/izvor, svetopisemske omembe, hvala in 

toţba, naslovljenec, podoba Boga v očeh prositelja/, vključevanje Molitvenega bogosluţja v mašo; 

Pomen in struktura slave in glavne prošnje. 

5. Struktura in pomen BESEDNEGA BOGOSLUŢJA; vzorec v sinagogi; izbor beril (kdaj jih smemo 

zamenjati z drugimi besedili), posebnosti novega lekcionarja (A-B-C, 2 in 2-letni krog), načini 

branja, značilni začetki odlomkov, pomen in namen psalma, trakta, pesmi slednice in aleluje  

6. Služba bralca in psalmista (daljna ter bliţnja priprava), prostor za branje, znamenja spoštovanja 

evangeljski knjigi? homilija (nekoč in danes, prim. RMu 65-66); Izpoved vere (prim. RMu 67-68); 

Prošnje vernikov (nekoč, ukinitev in posledice, danes – prim. RMu 69-71) 

 

7. EVHARISTIČNO BOGOSLUŢJE: pripravljanje darov (sv. Justin, Avguštin), pomen darovanja, po 

11. stol. nove oblike, ustanovne maše, mašni štipendij; darovanjski spev; snov za evharistijo; Pomen 

obredov: pomešanja vode in vina (kakšno vino, kruh), umivanja rok, pokaditve (kruha in vina), 

povabila »Orate fratres« in molitve nad darovi »super oblata«? 

8. Evharistične molitve: pomen, število, posebnost, struktura; razlaga Rimskega kanona; 

evharistične molitve za maše z otroki: namen, posebnost in uporaba.  

9. Pravilnik za maše z otroki (pogl. I – privajanje otrok na evh. bogosluţje, pogl. II – maše z odraslimi, 

ki se jih udeleţujejo tudi otroci; pogl. III – maše z otroki, ki se jih udeleţuje le nekaj odraslih; 

Prilagoditve pri mašah z otroki? Razlaga prve EM za maše z otroki 
10.Obhajilni obred: Očenaš (prim. KKC 2777-2865), embolizem (prošnja za mir), pozdrav miru, 

lomljenje kruha, obred pomešanja (immixtio - fermentum), Jagnje Boţje; Obhajilo nekoč in danes; 

pod obema podobama, večkrat na dan, evharistični post (bolniki, ostareli), obhajilo nekatoliškim 

vernikom;  

11. Delivec obhajila (redni, izredni), obhajilni spev, ablucija, svete posode (prim. RMu 329-334); 

shranjevanje posvečenih hostij nekoč in danes (prim. ZCP 934-944), prošnja po obhajilu, obhajilo 

izven maše; Sklepni obred (mašnikov pozdrav, blagoslov in odslovitev), molitve po maši. 
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Vse odgovore najdete v navedeni literaturi, zato je za kolokvij obvezna! 


