
APOSTOLSKO PISMO 

»SACRAM LITURGIAM« 

 
izdano po lastnem nagibu (motu proprio)  in s katerim se določa, da začno veljati nekatere 

odločbe konstitucije o svetem bogoslužju, ki jo je odobril II. vatikanski vesoljni cerkveni 

zbor. 

 

 

SVETO BOGOSLUŽJE zvesto ohranjati, gojiti in po potrebi tudi obnavljati – to je bila 

vedno velika skrb papežev, naših prednikov in nas samih, svetih pastirjev Cerkve; o tem 

pričajo mnogi izdani odloki, ki so vsem znani, posebno pa konstitucija, ki obravnava liturgijo 

in jo je II. vatikanski vesoljni cerkveni zbor 4. decembra 1963 na slovesni seji z največjo 

soglasnostjo potrdil, mi pa smo jo ukazali razglasiti. 

 

Ta skrb izhaja od tod, ker  »pri zemeljskem svetem bogoslužju okušamo tisto nebeško, ki se 

obhaja v svetem mestu Jeruzalemu, h kateremu romamo in kjer na desnici božji sedi Kristus, 

služabnik svetišča in pravega šotora. Z vso množico nebeške vojske pojemo hvalospev 

Gospodu; častimo spomin svetnikov in upamo na delež in družbo z njimi; pričakujemo 

Odrešenika, našega Gospoda Jezusa Kristusa, dokler se ne prikaže on, naše življenje, in se mi 

z njim prikažemo v slavi« (Konstitucija o svetem bogoslužju, člen 8). 

 

Zato pa ravno bogoslužje, kjer častijo Boga, začetnika in razlog vse svetosti, srca krščanskih 

vernikov spodbuja in skoraj sili, da ta cilj dosežejo in postanejo v tem zemeljskem 

popotovanju »nebeškega Siona tekmeci« (himna v hvalnicah ob posvečenju cerkve). 

 

Zaradi tega pač vsak lahko razume, da nič na tem področju nimamo za važnejše kakor to, da 

se kristjani, posebno še duhovniki, najprej temeljito posvetijo študiju konstitucije, o kateri tu 

govorimo, potem pa svoja srca že zdaj pripravijo, da bodo njene določbe, ko začno veljati, s 

popolno zvestobo izpolnjevali. Ker naj ima iz stvari same takojšnjo veljavo, kar se nanaša na 

poznanje in razglasitev liturgičnih zakonov, gotovo najbolj spodbujamo predstojnike škofij, 

da ob pomoči svetih služabnikov, »oskrbnikov božjih skrivnosti« (1 Kor 4, 1), ne odlašajo s 

prizadevanjem, da bodo njim zaupani verniki vsak po svoji starosti, razmerah in izobrazbi 

doumeli silno notranjo moč bogoslužja ter z dušo in telesom v cerkvenih obredih z vso 

predanostjo sodelovali. 

 

Mnoge določbe konstitucije, kakor je vsem jasno, se v kratkem času ne morejo uveljaviti; prej 

je namreč treba predelati nekatere obrede in izdati nove liturgične knjige. Da bi se to delo 

izvršilo s primerno modrostjo in preudarnostjo, ustanavljamo posebno komisijo, kot se pravi, 

katere glavna dolžnost bo skrbeti, da se določbe te konstitucije o  bogoslužju sveto izpolnijo.  

 

Vendar hočemo, ker je gotovo nekatere določbe konstitucije že zdaj mogoče izpolniti, naj se 

zares in brez obotavljanja te izvajajo, da ne bodo srca vernikov dalje pogrešala tistih milostih 

sadov, ki jih od tod pričakujemo. 

 

Zato z našo apostolsko oblastjo in po lastnem nagibu ukazujemo in odločamo, da od prihodnje 

prve postne nedelje, to je od 16. febr. 1964, ko namreč preneha določena vmesna doba 

zakona, začne veljati sledeče: 

 



I. Glede tega, kar je o liturgičnem izobraževanju v semeniščih, redovnih šolah in tako 

imenovanih teoloških fakultetah predpisano v členih 15, 16 in 17, hočemo, da se tam učni 

načrti že zdaj pripravijo tako, da se bo to v prihodnjem šolskem letu v redu in natančno 

izpolnjevalo. 

 

II. Odločamo prav tako, da se po predpisih člena 45 in 46 v posameznih škofijah čimprej 

ustanovi svet (komisija), ki mora pod škofovim vodstvom bolj in bolj proučevati in 

pospeševati liturgične zadeve. 

 

V tej stvari bo včasih primerno, da ima več škofij skupen svet. 

Poleg tega naj bi se v vsaki škofiji ustanovila še dva sveta: za pospeševanje cerkvene glasbe 

in cerkvene umetnosti. 

 

Če bo potrebno, se morejo ti trije sveti v posameznih škofijah združiti v enega.  

 

III. Prav tako hočemo, naj od dneva, ki smo ga zgoraj določili, velja zapoved, da mora biti ob 

nedeljah in zapovedanih praznikih pridiga med evharistično daritvijo, po členu 52. 

 

IV. Določamo, naj takoj obvelja tisti del člena 71, ki dovoljuje, da se more, kadar je primerno, 

deliti zakrament sv. birme med mašo. 

 

V. Glede člena 78 opominjamo vse prizadete, naj se zakrament svetega zakona običajno deli 

med mašo, po evangeliju in pridigi. 

 

VI. Čeprav red duhovnih dnevnic še ni predelan in obnovljen po členu 89, vendar že zdaj 

dovoljujemo vsem, ki so jih dolžni moliti, da pri molitvi izven kora smejo, po končani vmesni 

dobi zakona, opustiti prvo uro (primo), izmed ostalih malih ur pa izbrati tisto, ki bolj 

odgovarja dnevnemu času. 

 

Ko to dovoljujemo, popolnoma zaupamo, da služabniki božjih skrivnosti zaradi tega v 

pobožnosti svojega duha ne bodo nič popustili, saj če dolžnosti svoje duhovniške službe 

skrbno opravljajo iz ljubezni do edinega Boga, je treba soditi, da preživljajo dan v duhovnem 

zedinjenju z njim. 

 

VII. Kar prav tako zadeva duhovne dnevnice, ukazujemo, da že zdaj obvelja dovoljenje, po 

katerem morejo v posameznih primerih in iz upravičenega in dobro premišljenega vzroka 

ordinariji svoje podložne oprostiti molitve oficija v celoti ali deloma ali pa ga s čim drugim 

zamenjati (prim. B 97). 

 

VIII. O isti molitvi duhovnih dnevnic hočemo, naj velja: smatrati je treba, da s Cerkvijo 

opravljajo javno molitev člani kakršne koli ustanove z redovnimi obljubami, ki po svojih 

pravilih molijo bodisi del duhovnih dnevnic bodisi kakšno malo opravilo, ki je sestavljeno po 

vzoru duhovnih dnevnic in pravilno potrjeno (prim. B 98). 

 

IX. Ker je po členu 101 konstitucije tistim, ki so dolžni opravljati duhovne dnevnice, na 

različne načine dana možnost uporabljati namesto latinščine narodni jezik, sodimo, da je 

potrebno določiti, naj te različne narodne prevode, ki jih predloži prist6ojna pokrajinska 

cerkvena oblast, po predpisih pregleda in potrdi apostolski sedež. Določamo, naj to velja 

vedno, kadar koli omenjena zakonita oblast prevede kakšno latinsko besedilo v narodni jezik. 

 



X. Kadar koli je po tej konstituciji (člen 22§ 2) urejanje liturgičnih zadev v določenih mejah 

tudi v oblasti različnih prostojnih pokrajinskih škofovskih zborov, ki so zakonito osnovani, 

odločamo,da morajo biti to, kot se pravi, nacionalni zbori. 

 

Teh nacionalnih zborov se udeležujejo in imajo pravico glasovanja poleg rezidencialnih 

škofov, tudi tisti, o katerih govori kan. 292 ZCP; morejo pa biti nanje povabljeni tudi škofje 

koadjutorji in pomožni škofje. 

 

Da imajo odloki teh zborov moč zakona, se zahteva dvotretjinska večina po tajnem 

glasovanju. 

 

XI. Končno hočemo, naj se pazi na to, da je – razen tega, kar smo v tem apostolskem pismu v 

liturgičnih zadevah spremenili ali pa pred določenim časom naročili izpolniti- urejanje 

svetega bogoslužja le v oblasti Cerkve, to je v oblasti apostolskega sedeža in, po pravnih 

določilih, škofa. Zato ni dovoljeno nikomur, tudi če je duhovnik, kar koli v liturgičnih 

zadevah ali dodati ali izpustiti ali spremeniti (prim. B 22 § 1 in 3). 

 

Ukazujemo, naj bo vse, kar koli smo določili s tem pismom, izdanim po lastnem nagibu, 

obvezno in veljavno; kar koli je nasprotnega, nima veljave. 

 

Dano v Rimu, pri Sv. Petru, 25. januarja, na praznik spreobrnjenja sv. apostola Pavla, leta 

1964, v prvem letu našega vladanja. 

 

     PAPEŽ PAVEL VI. 

 

 

 


