
SPLOŠNA NAVODILA 

ZA OBHAJANJE BOGOSLUŽJA 

BOŽJE BESEDE IN 

NEKATERIH LJUDSKIH POBOŽNOSTI
1 

 
 

1.  Nedeljsko obhajanje Gospodovega dne in Gospodove evharistije je središče življenja 

Cerkve. »Nedeljo, na katero se obhaja velikonočna skrivnost, je treba po apostolskem izročilu 

v celotni Cerkvi praznovati kot glavni zapovedani praznični dan« (Katekizem katoliške Cerkve 

2177). Božje ljudstvo je tako poklicano, da se pod vodstvom duhovnika, Kristusovega 

zastopnika, zbira v občestvo k maši, Gospodovi večerji, da bi obhajalo Gospodov spomin, 

evharistično daritev (prim. B 33). Zato za tak krajevni shod svete Cerkve na odličen način 

velja Kristusova obljuba: »Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi 

med njimi« (Mt 18,20). 

  

2.  »Ker se pri maši srečujemo z drugimi verniki, pomeni udeležba pri maši vraščanje 

vsakega posameznika v Cerkev in s tem tudi prispevek k oblikovanju konkretnega občestva in 

celotne Cerkve«.
2
 To nedeljsko občestveno bogoslužje  kot praznovanje Kristusovega 

vstajenja naj zato nikoli ne odpade, četudi ni v župniji nobenega duhovnika, ki bi lahko 

maševal. Upoštevati je namreč treba Zakonik cerkvenega prava, ki v takih primerih ne 

zahteva udeležbe vernikov pri evharistiji v sosednji župniji, ampak priporoča udeležbo pri 

bogoslužju Božje besede v domači župnijski cerkvi (kan. 1248 § 2). Podobno priporoča 

Sklepni dokument  plenarnega zbora na Slovenskem, ko pravi, naj se skrbno uvaja in 

pripravlja vernike na obhajanje bogoslužja Božje besede.
3
 »Vendar so takšna nedeljska 

bogoslužja še vedno nekaj izrednega.«
4
  

 

3. Za polno in dejavno sodelovanje vsega občestva pri nedeljskem obhajanju opravila Božje 

besede je potrebna nenehna vzgoja in poučevanje, zlasti je treba vernike poučiti, »da ta 

opravila ne nadomestijo evharistične daritve«,
5
 saj je bogoslužje prvi in nepogrešljivi vir, iz 

katerega naj verniki črpajo pristno krščanskega duha (prim. B 14).  

 

4. Krajevni škof naj »ne dovoljuje brez razloga takih bogoslužij v času med tednom, …, če je 

bilo mogoče obhajati mašo prejšnjo nedeljo ali se bo obhajala naslednjo«.
6
 Verniki, ki se 

zbirajo v cerkvi ali kapeli tudi med tednom, čeprav ni maše, naj opravijo eno izmed ljudskih 

pobožnosti, ki so tudi sestavni del tega obrednika. 
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5. V primeru, da ni duhovnika, je naloga diakona, da kristjane zbere k nedeljskemu ali 

prazničnemu bogoslužju Božje besede. Če pa tudi diakona ni, naj to nalogo prevzame za to 

posebej usposobljeni laik. Za vodenje bogoslužja Božje besede mora imeti posebno 

pooblastilo od škofa, ki mu bo dal primerna navodila glede trajanja in pogojev za opravljanje 

te službe, določil bo tudi kraj, kjer sme voditi bogoslužje Božje besede, ter duhovnika, 

kateremu bo odgovoren.
7
 Voditelj bogoslužja Božje besede s tem prevzema določeno skrb za 

župnijo. Velika odgovornost škofov pa je, da nedeljsko obhajanje bogoslužja Božje besede 

tako uredijo in zanj tako poskrbijo, da ta vir nikoli ne usahne, marveč postane »v prid miru in 

medsebojnemu izgrajevanju« (Rim 14,19) župnijskega občestva. 

 

6. »Če ni duhovnika ali diakona, je zaželeno, da so posamezni deli bogoslužja razdeljeni med 

več vernikov, ki vodijo celotno bogoslužje, in ne samo enemu verniku. V nobenem primeru ni 

primerno reči, da laik ›predseduje‹ bogoslužju.«
8
 

 

7. Vsi, tako diakoni kot verniki, ki jim je krajevni škof zaupal službo pri bogoslužjih Božje 

besede, naj »ohranjajo resnično živo ›lakoto‹ po evharistiji, ki vodi k temu, da ne zamudijo 

nobene priložnosti za obhajanje svete maše ter izkoristijo priložnostno navzočnost katerega 

koli duhovnika, ki sme po določbah prava obhajati sveto mašo.«
9
  

  

8.  Tako kot pri maši, so tudi pri opravilu Božje besede naloge in službe porazdeljene (diakon 

ali voditelji opravila, bralci, strežniki, pevci, mežnar), da se Božje ljudstvo predstavi v svoji 

mnogoterosti. 

 

9.  To različnost služb razodeva tudi različna bogoslužna obleka. Zato mora biti znamenje 

službe, ki je vsakemu lastna. Bogoslužna obleka pa more povečati tudi lepoto svetega 

opravila. Diakon nosi obleko, ki ustreza njegovi službi (dalmatiko, ki si jo obleče nad albo in 

štolo). Voditelj/ica opravila Božje besede-laik naj nosi albo bele barve. 

 

 

ZGRADBA BOGOSLUŽJA BOŽJE BESEDE 

 

10. Nedeljsko obhajanje bogoslužja Božje besede je tako zasnovano, da je tesno povezano z 

evharistijo določene nedelje. Njegova zgradba je skoraj enaka zgradbi začetnega obreda maše 

in besednemu bogoslužju. Kadar je v bogoslužje vključeno obhajilo, se opravi tudi obhajilni 

obred z istimi sestavinami kakor so v maši. Temeljni deli so: kesanje, glavna prošnja (iz 

misala), Božja beseda (iz lekcionarja), homilija, veroizpoved, prošnje vernikov (iz knjige 

prošenj za vse potrebe), očenaš, obhajilo in sklepna prošnja (iz misala). Prepovedano pa je v 

bogoslužje Božje besede vključiti evharistično molitev, četudi v pripovedni obliki.
10

  

 

11. Ljudsko petje in petje pevskega zbora ima pomembno mesto pri obogatitvi in poglobitvi 

opravila Božje besede. Petje spodbuja dejavno sodelovanje, zato ga je potrebno skrbno 

negovati. 
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12. Ob svojem času je potrebno ohraniti tudi sveto tihoto kot del opravila. Pri skupnem 

kesanju in po vabilu k molitvi naj se vsakdo poglobi vase; po branju ali po pridigi naj kratko 

premišljuje, kar je slišal; po obhajilu pa naj v svojem srcu Boga hvali in moli.  

 

13. Ista telesna drža vseh udeležencev je znamenje občestvenosti in edinosti svetega zbora; 

izraža in krepi namreč njihovega duha in njihova sveta čustva (prim. B 30). Tudi tu veljajo 

ista pravila kot pri obhajanju maše. Verniki vedno stojijo razen med berili, psalmom, homilijo 

(pridigo),  sveto tihoto po obhajilu in med oznanili.
11

        

 

Začetni obred 

 

14. Začetni obred uvede zbrane v bogoslužje in jim pomaga, da ga bodo obhajali kot bratje in 

sestre, zato sledi uvodni pesmi in voditeljevemu pozdravu povabilo k priznanju grehov in h 

kesanju in šele potem lahko iz čistih src zadoni hvalnica Bogu.  

 

15. Med začetnim obredom vsi stojijo.  

  

16. Uvod v bogoslužje ni pridržan voditelju, voditelj pa naj vedno povabi k priznanju grehov 

in h kesanju. Tihota, namenjena izpraševanju vesti, ne sme biti predolga, pa tudi ne prekratka, 

tako da ima vsak možnost, da se za trenutek poglobi vase. Za kesanje so v obredniku različna 

besedila, ki jih izbiramo glede na skupino in bogoslužno leto.  

 

17. Glavna prošnja je vedno ista kot pri maši tistega dne, zato jo ob navadnih nedeljah 

vzamemo iz misala, za adventne in postne nedelje pa so že vključene v obrednik. Za 

povabilom Molimo je vedno tihota, ki je namenjena tihi osebni prošnji. 

 

Besedno bogoslužje 

 

18. Zelo pomemben, pravzaprav glavni sestavni del tega bogoslužja je branje in razlaganje 

Božje besede, s katerim se vernikom odpirajo zakladi Svetega pisma (prim. B 51). Zato vsi 

spoštljivo poslušajo Božjo besedo in izkazujejo največje spoštovanje evangeljski knjigi. 

 

19. Pred obhajanjem bogoslužja Božje besede je potrebno v lekcionarju poiskati berila in 

evangelij, ki so določena za tisto nedeljo, saj se tudi pri tem bogoslužju berejo isti 

svetopisemski odlomki kot pri maši. 

 

20. Berila bere bralec, evangelij pa voditelj bogoslužja. Po prebranih berilih in evangeliju so 

predvideni isti vzkliki kot pri maši, medtem ko je uvod v evangelij za voditelja laika nekoliko 

spremenjen. Med berili je isti psalm z odpevom kot pri maši tistega dne; isto velja za 

»alelujo« z vrstico pred evangelijem. 

 

21. Homilijo sme imeti po cerkvenih predpisih duhovnik ali diakon, zato voditelj bogoslužja 

Božje besede homilijo le prebere, napisal pa jo je duhovnik. Kadar voditelj laik sam poišče ali 

napiše ustrezno homilijo, jo sme pri bogoslužju prebrati le, če mu jo je odobril duhovnik, ki 

mu je odgovoren. 

 

22. Med branjem beril in homilijo ljudstvo sedi, med evangelijem pa vsi stojimo. 
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23. Prošnje vernikov so za adventni in postni čas v obredniku, ob navadnih nedeljah pa jih 

lahko vzamemo iz knjig Prošenje za vse potrebe, ki imajo imprimatur. Uvod in sklep v 

prošnje naj ima voditelj bogoslužja, namene pa kdo drug. 

 

24. Pri vsakem bogoslužju Božje besede molimo tudi za nove duhovniške poklice.   

 

Obhajilni obred 

 

25. Če je primerno pri nedeljskem bogoslužju Božje besede deliti tudi obhajilo, o tem presoja 

krajevni škof. Med tednom se pri obhajanju ene od ljudskih pobožnosti obhajilo ne deli. »Kar 

zadeva širšo ureditev tega vprašanja, naj ga ustrezno uredi škofovska konferenca in sicer tako, 

da se bo našla skupna rešitev, ki jo bo po posredništvu Kongregacije za bogoslužje in 

disciplino zakramentov potrdil apostolski sedež.«
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26. Kadar je obhajilo vključeno v bogoslužje Božje besede, ga delijo izredni delivci obhajila, 

ki imajo za opravljanje te službe posebno škofovo dovoljenje. Gotovo je primerno, da so 

voditelji bogoslužja tudi izredni delivci obhajila. 

 

27. Obhajilni obred pri bogoslužju Božje besede je enak obhajilnemu obredu pri maši. Začne 

se z molitvijo očenaša in sklene s (poobhajilno) prošnjo. Po obhajilu naj bo dovolj časa za 

skupno in osebno zahvalo. 

 

Sklepni obred 

 

28. Primerno je, da odgovorni duhovnik pripravi za vsako bogoslužje Božje besede oznanila, 

ki vernike seznanijo z dogajanjem v Cerkvi, zlasti v domači župniji, in jih povabi k aktivnemu 

sodelovanju pri življenju krajevne Cerkve. Voditelj, ki bo oznanila prebral, naj brez vednosti 

duhovnika ne dodaja svojih. 

 

29. Diakon sme podeliti blagoslov z znamenjem križa in v imenu troedinega Boga, medtem 

ko se laik skupaj z drugimi verniki pokriža in pri tem izgovarja določeno  besedilo 

blagoslova. 

  

 

UPORABA OBREDNIKA 

 

30. Ta priročnik za voditelja-laika obhajanja bogoslužja Božje besede lahko uporablja tudi 

diakon. Pri pozdravu, glavni prošnji, branju evangelija, pri pozdravu miru, sklepni prošnji, pri 

blagoslovu in odslovitvi se mora držati bogoslužnega reda, ki je predpisan za diakonsko 

službo. 
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