
MILANSKI ALI AMBROZIJANSKI OBRED 
 

 Ambrozijansko bogoslužje nosi svoje ime po milanskem škofu in cerkvenem 

učitelju sv. Ambrožu (+397). Njegov čas imenujemo v razvoju bogoslužja »čas 

oblikovanja liturgičnih obrazcev«, to je čas, ko so obredne molitve prepisovali od 

vidnejših cerkvenih očetov, škofov ali papežev in si oblikovali lasten obred. Razvoj 

ambrozijanskega bogoslužja je sledil razvoju rimskega bogoslužja, ob tem pa ohranjal 

posebnosti lastne tradicije v pozornosti do lastnih pastoralnih potreb.  

 Ambrozijanski obred je obred milanske škofije. Razširjen je tudi po nekaterih 

župnijah sosednjih mest, kot so Bergamo, Como, Novara in švicarski kanton Ticino. 

Skozi stoletja so si mnogi cesarji (od Karla Velikega naprej - 9. stol.), papeži (npr. 

Nikolaj II. in Gregor VII. – 11. stol.) in kardinali (npr. Branda iz Castiglione – 15. 

stol.) prizadevali ukiniti ambrozijanski obred, vendar se je kljub temu ohranil do 

danes. Po liturgični prenovi 2. vatikanskega cerkvenega zbora je doživel tudi ta obred 

prenovo, še posebej po zaslugi kardinala Giovannija Colomba. 14. novembra leta 1976 

je izšel novi prenovljeni misal ambrozijanskega obreda in postal obvezen »za vse 

cerkve in župnije ambrozijanskega bogoslužja.« 

Ambrož je dajal bogoslužju velik pomen. Obrede je opravljal pobožno in 

slovesno. Vpeljal je ljudsko petje in sam napisal več himn in pesmi in jih uglasbil, 

posnemajoč vzhodni način za ljudsko petje. Kakšno je bilo to petje nam poroča sv. 

Avguštin, ki pravi: »Koliko sem prejokal ob tvojih himnah in spevih, v globokem 

ganotju, ko sem poslušal sladko doneče glasove tvoje Cerkve« (Izpovedi IX,6,11). 

Tudi sam Ambrož z velikim zadovoljstvom opiše ljudsko petje takole: »Cerkev lahko 

primerjamo z ladjo; ko množica vernikov vstopi, jih cerkev sprejme kot valove…, 

potem cerkev med skupnimi molitvami vernikov buči, kot buči morje ob udarjanju 

valov ob obalo; med psalmi pa prepevanje mož, žena, devic, otrok, kipi kot šum 

valov« (Exam. 3,23). 

Sv. Ambrož je vsak dan maševal proti poldnevu, medtem ko v postnem času 

proti večeru. Tožil je, da med mašo, zlasti med berili, verniki klepetajo in motijo. Med 

berili kot tudi med obhajilom so peli psalme. Po pridigi so bili katehumeni in drugi 

neverniki povabljeni, da zapustijo cerkev. Začela se je maša vernikov, ki so prinesli na 

oltar kruh in vino z malo vode nad katerimi je škof molil »nebeške besede« po katerih 

sta se kruh in vino spremenila v Kristusovo telo in kri. Ambrož je spodbujal k 

vsakdanjemu prejemanju obhajila in tožil, da gredo nekateri verniki k obhajilu le 

enkrat letno. Omenja tudi, da so se obhajali pod obema podobama.  

Ambrozijanski deli mašnega obreda imajo mnogo lastnih značilnosti, čeprav 

so prilagojeni rimskemu misalu. Naj navedemo le glavne razlike: 

Najprej imamo po uvodnem pozdravu trikrat Gospod usmili se z odgovarjajočo 

vrstico, šele nato kesanje. Pred branjem Božje besede stopi vsak bralec, podobno kot v 

rimskem obredu diakon, pred duhovnika in ga prosi za blagoslov. Po evangeliju in če 

sledi pridiga, po pridigi, je predvidena posebna pesem, ki izraža veselje nad 

sporočilom Božje besede, šele nato sledijo prošnje vernikov med katerimi – razliko od 

rimskega obreda -, ljudstvo kleči. 

Na začetku drugega ali evharističnega dela maše je najprej obred pozdrava miru 

v duhu Jezusovih besed: »Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da 

ima tvoj brat kaj proti tebi, pústi dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z 



bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar« (Mt 5,23-24). Šele nato sledi darovanje. 

Verniki, ki so predvideni, da prinesejo na oltar kruh in vino, kakor tudi druge darove 

za uboge, prosijo najprej duhovnika za blagoslov. Tudi v prinašanju darov mora biti 

človek ne-le spravljen z drugimi, ampak tudi vreden prinašati Bogu darove. Ko 

prejmejo blagoslov gredo po darove in jih izročijo duhovniku, medtem ko ljudstvo 

poje darovanjsko pesem. Ko je darovanje opravljeno sledi molitev nicejsko-carigrajske 

veroizpovedi (razen pri mašah ob krstu, ko molijo apostolsko veroizpoved), kar je 

tipično ambrozijanska navada, istovetna z vzhodno prakso. Z veroizpovedjo se verniki 

pripravijo na najpomembnejšo molitev, to je na evharistično molitev. Pri zadnji 

prenovi ambrozijanskega bogoslužja so prevzeli ob dosedanji rimski evharistični 

molitvi (rimskem kanonu) še ostale tri, ki so nastale ob prenovi drugega vatikanskega 

cerkvenega zbora, medtem ko so ohranili še dve lastni, ki jih smejo uporabljati le pri 

maši Gospodove večerje na veliki četrtek in drugo pri velikonočni vigiliji, pri mašah s 

krstom, ob nedeljah in obrednih mašah. Omenjeni evharistični molitvi sta podobni 

prvi, ki ima pri posvetitvi vina naročilo: »vsakokrat, ko boste to delali, delajte v moj 

spomin: oznanjajte mojo smrt in moje vstajenje, pričakujte z zaupanjem moj prihod, 

dokler ponovno ne pridem k vam iz nebes.« V ambrozijanskem obredu je dovoljeno 

tudi vernikom istočasno ko duhovnik drži razprostrte roke, da tudi sami razprostrejo 

roke in na tak način bolj zbrano prisluhnejo molitvi, ki jo duhovnik moli v njihovem 

imenu. Ob zadnji prenovi je po zgledu milanskih srednjeveških zakramentarijev bilo v 

evharistično molitev ponovno uvedeno tudi ime sv. Ambroža. 

Pri obhajilnem obredu je najprej obred lomljenja kruha in pesem, ki spremlja ta 

obred, nato je očenaš in vzkliki Glejte to je Jagnje Božje… ter obhajilo. Pri sklepnem 

blagoslovu ljudstvo doda odgovoru In s tvojim duhom še trikratni vzklik Gospod 

usmili se in se tako pripravi na prejem blagoslova. S tem podčrta, da je blagoslov zares 

Božji dar ljudstvu, po katerem moramo hrepeneti, da ga bomo mogli živeti in deliti 

med seboj. 

Z antičnim ambrozijanskim reformiranim obredom se milanska Cerkev tudi 

danes odpira globoki povezanosti z ostalimi Cerkvami in slavi Boga v obhajanju svetih 

skrivnosti na svoj lasten način. 

  


