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Slavko Krajnc 

Glagolica in slovansko bogoslužje 
 

  

V mozaiku Grivčevega znanstvenega raziskovanja in ustvarjanja je čudovit 

»kamen«, ki iskri podobo slovanskega bogosluţja in glagolice. Za nazornejši prikaz 

glagolice naj nam sluţi glavna mašna prošnja za praznik sv. Cirila in Metoda (5. julij) 

iz Rimskega misala v glagolici iz leta 1905: 

 

Molitva. 

Boţe, iţe blaţenago Kurila, ispoved'nika svoego i arghieree, repobedima 

pobor'nika boţ'stvenomu maler'stvu preblaţenie Devi Marie s'tvoril' esi: 

Podaţd', emu hodatajuštu; da, iţe ju istin'no bogorodicu veruem', mater'nim' 

toeţde saštišteniem' s'paseni budem'. Tem'ţde Gospodem' našim'. 

 

Na podlagi več kot dvajsetih Grivčevih razprav, v katerih se je posebej osredinil 

na raziskovanje slovanskega bogosluţja in glagolice, moremo našo predstavitev 

razdeliti na tri dele: 

1. Slovansko bogosluţje v času sv. Cirila in Metoda ter njunih učencev (na 

Moravskem, v Panoniji in Rimu) 

2. Razvoj in navzočnost slovanskega bogosluţja in glagolice skozi stoletja 

3. Navzočnost in pomen slovanskega bogosluţja pri nas. 

 

Grivec je budno spremljal znanstveno raziskovanje o slovanskem bogosluţju in 

seznanjal slovensko javnost z novimi doseţki najrazličnejših pisateljev vzhodne 

liturgije. V razpravah in tudi v recenzijah je bil kritičen in je pokazal tako na pozitivne 

kot negativne vidike sklepov posameznih raziskav.
1
 Posebej oster je bil do vseh, ki so 

si prizadevali zanikati avtentičnost virov (papeških dokumentov in del svetih bratov), 

ki govorijo o delovanju svetih bratov. 

 

1. Slovansko bogoslužje v času sv. Cirila in Metoda ter njunih učencev 

                                              
1
 F. Snopek, Konstantinus-Cyrillus und Methodius, die Slavenapostel, Kremsier 1911, v: Voditelj v bogoslovnih 

vedah 14 (1911) 178-179; S. Ritig, Povjest i pravo slovenštine u crkvenom bogosluţju, sa osobitim obzirom na 

Hrvatsku. I. zv. 863-1248. Zagreb 1910, v: Voditelj v bogoslovnih vedah 14 (1911) 179-181; S. Salaville, 

Liturgies orientales. Notions générales, éléments principaux. Paris 1932, v: BV 13 (1933) 110; F. Grivec, 

Najstarejši glagolsko-hrvatski misal, v: Oznanilo 4 (1948-1949) št. 33; Josip Vajs, Najstariji hrvatskoglagoljski 

misal. S bibliografskim opisima svih hrvatskoglagoljskih misala, Zagreb 1948, v: Zbornik teološke fakultete, I, 

Ljubljana 1951, 193-195. 
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(na Moravskem, v Panoniji in Rimu) 

 

1.1 Izrazoslovje 

 

Za poimenovanje slovanskega bogosluţja in jezika uporablja Grivec različne izraze: 

a. Bogosluţje sv. maše v staroslovenskem jeziku. Za ta jezik pravi, da je v 

strogem pomenu ohranjen samo v nekaterih knjiţevnih spomenikih iz 10. in 11. 

stoletja. Zato je po mnenju Grivca neprimerno govoriti o staroslovenskem 

obrednem jeziku, saj obred ni odvisen od jezika.  

b. Izraza »linguae palaeoslavicae (slavicae) in sacra liturgia« uporabljajo 

predvsem rimski odloki. Jugoslovanski škofje so ga prevajali s splošnim 

izrazom »slovansko bogosluţje«. 

c. Ob teh izrazih uporablja Grivec še naslednje izraze: staroslovenska sluţba 

boţja, staroslovenska maša (rimskega obreda) in staroslovenska liturgija.
2
 

č.  Izraz »glagolsko bogosluţje« je pri Grivcu zelo redek. Uporablja ga, ko govori o 

slovanskem bogosluţju na Hrvaškem, ko obsoja, kako so Hrvatje glagolsko bogosluţje 

sami zanemarili celo tako daleč, da so pozabili, kdo je njen ustanovitelj. Na splošno je 

vladalo mnenje, da je ustanovitelj glagolskega bogosluţja sv. Hieronim. Sicer pa 

glagolsko bogosluţje ni nič drugega kot slovansko bogosluţje v glagolskem zapisu ali 

črkopisu.
3
  

 

1.2 Nastanek in razlogi vnovičnega uvajanja slovanskega bogoslužja 

 

Kako in kje je nastalo, nam zgovorno pove pismo grškega cesarja knezu 

Rastislavu, kjer beremo: 

»Bog, ki hoče, da bi vsak prišel k spoznanju resnice in dosegel višje 

dostojanstvo, je videl tvojo vero in krepostno prizadevanje in je sedaj v naših časih 

razodel črke vašega jezika, česar prej ni bilo, temveč samo v prvih krščanskih časih, 

da bi bili tudi vi prišteti k velikim narodom, ki slave Boga v svojem jeziku. Zatorej smo 

ti poslali pobožnega in pravovernega moža, zelo izobraženega v knjigah, in filozofa, 

kateremu je Bog razodel črke vašega jezika. In glej, sprejmi dar (Cirila), večji in 

dragocenejši kakor vse zlato in srebro in dragi kamni in minljivo bogastvo …«
4
 

Kakor ta zapis je tudi Grivec izredno poudarjal duhovno-pastoralni izvor 

glagolice, to je, da je nastala iz gorečnosti svetih bratov po enakopravnosti, da bi mogli 

tudi Slovani slaviti Boga v svojem jeziku. Da je Ciril iznašel črkopis ali glagolico, 

potrjuje tudi legenda, ki govori o Cirilovem spoznanju, da se mu je Bog razodel in ga 

razsvetlil, da je sestavil črke in začel prevajati nedeljske evangelije. Njegovi učenci so 

se pozneje več stoletij sklicevali, da so staroslovanske črke boţjega izvora in so v tem 

oziru bolj svete kakor grške in latinske, za katere velja, da so poganskega izvora.
5
 S 

slovanskim bogosluţjem naj bi – po Grivčevem mnenju – krščanski Slovani postali 

                                              
2
 F. Grivec, Staroslovensko bogosluţje, BV 3 (1923) 180-183 in BV 4 (1924) 94-95. 

3
 F. Grivec, Slovansko bogosluţje, v: Čas 13 (1919) 105-114. 

4
 F. Grivec, Slovanska apostola sv. Ciril in Metod, Ljubljana 1929, 43-44. 

5
 F. Grivec, Slovanska apostola sv. Ciril in Metod, Ljubljana 1929, 43. 



 3 

steber katoliške vesoljnosti, cerkvene sprave in edinosti, ki so jo ravno takrat začeli 

rušiti Bizantinci.
6
 

 Eden izmed pogostih razlogov, ki so ga glagoljaši in privrţenci vnovičnega 

uvajanja glagolice in slovanskega bogosluţja navajali, je bilo razumevanje glagolice 

kot edine relikvije sv. Cirila in Metoda. Nasproti temu je Grivec, po vzgledu škofa 

Mahniča, navajal tehtnejše razloge za uvedbo slovanskega bogosluţja. Kot prvi razlog 

navaja idejo o zedinjenju z Vzhodnimi Cerkvami, drugi razlog pa vidi v tem, da bi 

»uvedba slovanskega bogosluţja izbrisala spomine na tuje nasilje in krivice in bi s tem 

koristila veri.«
7
 Ob teh pozitivnih vidikih uvedbe slovanskega bogosluţja pa Grivec 

opozarja tudi na to, da je treba ob poudarjanju slovanskega bogosluţja paziti, da se ne 

bodo zaradi tega razburjali tisti narodi, ki nimajo narodnega bogosluţja. K temu 

dodaja, da katoliška Cerkev z mnogimi sredstvi verskega pouka vendarle bogato 

nadomešča narodno bogosluţje. 

 Tako vidimo, da je Grivec ob navdušenju za slovansko bogosluţje zelo 

preudaren. Posebej ostro zavrne trditve, da naj bi nas slovansko bogosluţje preveč 

ločevalo od latinske kulture in da je staroslovenščina za današnjega človeka brez 

kulturnega pomena. Temu nasproti trdi, da je »staroslovenščina vaţna za zgodovino 

našega jezika in da je nekoliko znanja staroslovenščine potrebno za humanistično 

izobrazbo … Zato ne bi bilo škodljivo, ako bi vsak slovanski bogoslovni znanstvenik 

znal nekoliko staroslovenščine. Samo potem bo mogel pravilno znanstveno soditi o 

slovanskem bogosluţju in o vaţnih historičnih, bibličnih, dogmatičnih in liturgičnih 

vprašanjih.«
8
 Dolţnost poznavanja cerkvenoslovanščine podkrepi še z dejstvom, da je 

bil eden izmed pomembnih razlogov ustanovitve ljubljanske bogoslovne fakultete 

»gojiti bogoslovno znanost s posebnim ozirom na pravoslavni Vzhod.«
9
 In če ţelimo 

spoznavati slovanski Vzhod, je nujno potrebno poznati tudi ta jezik. 

 

 1.3 Najstarejši obliki slovanskega bogoslužja 

 

Slovansko bogosluţje se je ohranilo v dveh obredih: v vzhodnem (grškem ali 

bizantinskem – liturgija sv. Janeza Zlatoustega) in v rimskem obredu. Ker je bil Ciril 

duhovnik grškega obreda, je gotovo najprej prevedel in obhajal sv. mašo grškega 

obreda. Ker pa je vedel, da bo na Moravskem in v Panoniji moral upoštevati rimski 

obred, je nato na Moravskem ali vsaj pred odhodom v Panonijo in Rim prevedel v 

slovanski jezik tudi rimski obred svete maše. To potrjuje tudi dejstvo, da se v Rimu ni 

mogel drţati grškega, ampak le rimskega obreda.
10

 

Ustanovitev slovanskega bogosluţja je za tedanjo dobo nekaj nenavadnega in 

izvirnega, neke vrste vrnitev k prvim krščanskim stoletjem. V pismu grškega cesarja 

                                              
6
 F. Grivec, Slovanska apostola sv. Ciril in Metod, Ljubljana 1929, 83. 

7
 F. Grivec, Staroslovensko bogosluţje in delo za cerkveno zedinjenje, v: BV 4 (1924) 92. 

8
 F. Grivec, Staroslovensko bogosluţje in delo za cerkveno zedinjenje, v: BV 4 (1924) 95. »Nedvomna resnica 

je, da bi bilo znanje staroslovenščine slovanskim duhovnikom koristno, bogoslovnim znanstvenikom pa celo 

potrebno. Na naših bogoslovnih učiliščih in fakultetah bi se morala poučevati staroslovenščina in staroslovenska 

cerkvena knjiţevnost. Ako bi se za staroslovenski jezik zadosti storilo na gimnazijah, potem bi se pa morali 

bogoslovci še posebej seznaniti s staroslovensko knjiţevnostjo. To je nujen pogoj za razvoj naše bogoslovne 

znanosti« (F. Grivec, Staroslovensko bogosluţje, v: BV 3 (1923) 182). 
9
 F. Grivec, Staroslovensko bogosluţje in delo za cerkveno zedinjenje, v: BV 4 (1924) 95, kjer navaja tudi BV 3 

(1923) 304. 
10

 Prim. F. Grivec, Sv. Ciril in Metod, Ljubljana 1927, 85. 
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Rastislavu – podobno kot ţe v zgoraj omenjeni legendi –  beremo o Boţjem posegu pri 

nastanku glagolice, saj pravi: »Bog je razodel črke slovanskega jezika, česar prej ni 

bilo, temveč samo v prvih krščanskih časih, da bi bili tudi vi prišteti k velikim 

narodom, ki slave Boga v svojem jeziku.« Te besede so jasno postavljene proti 

nemškim duhovnikom na Moravskem, ki so ţe okoli leta 865 ugovarjali svetima 

bratoma, češ da je Bog za bogosluţje izbral samo tri jezike: hebrejskega, grškega in 

latinskega. Ker poudarjajo le tri jezike, jih je Ciril imenoval trijezičnike in pilatnike, 

ker je zapis Pilata na Gospodovem kriţu le v teh treh jezikih. Vrh tega so imeli Nemci 

in Benečani slovansko bogosluţje za krivoversko. Zato ga je Ciril toliko srditeje branil 

in celo na smrtni postelji molil, naj Bog pogubi trijezično krivoverstvo. Poudarjal je, 

da smo pred Bogom vsi enaki, vsi dihamo v istem zraku, en Bog je oče vseh, vsem 

pošilja deţ in veleva svojemu soncu, da sije vsem. Zakaj naj bi Bog dovoljeval samo 

tri jezike in hotel, da bi bili ostali slepi in gluhi?
11

 Zato sta sveta brata – po Grivčevem 

mnenju - tem bolj pojmovala slovansko bogosluţje, še posebej bogosluţje svete maše, 

kot ognjišče verskega ţivljenja in za vaţno sredstvo verskega pouka. Bogosluţne 

knjige sta prevajala z namenom, da bi ljudstvo moglo razumeti in dejavno sodelovati 

pri bogosluţju.
12

 

 

 1.4 Potrditev slovanskega bogoslužja 

 

 Gre za temo, ki ji je Grivec posvetil posebno pozornost, saj vključuje 

dokazovanje avtentičnosti papeških in drugih dokumentov, ki govorijo o ţivljenju in 

delu svetih bratov. 

Leta 867 sta prišla sveta brata v Rim na povabilo papeţa Nikolaja I., ki je pred 

njunim prihodom umrl. Sprejel ju je njegov naslednik papeţ Hadrijan II., ki je bil 

kronan 14. decembra. S seboj sta prinesla relikvije papeţa sv. Klemena, ki sta jih 

odkrila na Krimu. V Rim sta prišla s prošnjo za odobritev slovanskega bogosluţja in 

samostojne slovanske cerkvene province. Kmalu po njunem prihodu je v cerkvi Marije 

Sneţne oziroma Marije pri jaslicah (gr. Phatne) slovesno potrdil slovanske bogosluţne 

knjige. Hadrijanovo odobritev slovanskega bogosluţja potrjuje Ţitje Konstantina 17., 

kjer beremo: »Papeţ je sprejel slovanske knjige, jih posvetil in jih poloţil v cerkvi sv. 

Marije, ki se imenuje Fatne, in peli so nad njimi sveto liturgijo.«
13

 O tej potrditvi 

slovanskega bogosluţja govori tudi posebno papeţevo pismo iz leta 869, ki je bilo 

predmet velikih razprav. V disputacije strokovnjakov o avtentičnosti Hadrijanovih 

pisem o slovanskem bogosluţju je posegel tudi Grivec z obširno razpravo, v kateri 

prinaša celotno besedilo Hadrijanove poslanice, priznava njeno avtentičnost, zavrne 

vse dvome in navede dokaze. V poslanici je rečeno: »Metod … je prevedel svete 

knjige na vaš jezik, popolnoma vse cerkvene bogosluţne knjige, in s sveto mašo, to je 

sluţbo in krstom, kakor je začel filozof Konstantin, po Boţji milosti in po priprošnji 

svetega Klemena … Samo ta običaj ohranite, da pri maši prej berejo berilo in evangelij 

latinsko, potem slovansko. … Če pa kdo izmed vas … začne zavajati, sramoteč knjige 

vašega jezika, naj bo izobčen ne samo od obhajila, ampak tudi iz cerkve, dokler se ne 

                                              
11

 Prim. F. Grivec, Sv. Ciril in Metod, Ljubljana 1927, 79-81. 
12

 Prim. F. Grivec, Sv. Ciril in Metod, Ljubljana 1927, 163. 
13

 F. Grivec, Ţitja Konstantina in Metodija, Ljubljana 1951, 102. 
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poboljša.«
14

 Istega leta je Ciril umrl, Metod pa se je vrnil v Panonijo kot panonsko-

moravski nadškof in papeţev legat, da uredi cerkveno organizacijo v Panoniji in na 

Moravskem. Toda nemški škofje so ga vrgli v ječo in toţili v Rim, da ni pravoveren. 

Papeţ Janez VIII. ga je poklical na zagovor. S svojo pravovernostjo je dosegel 

ponovno potrditev slovanskega bogosluţja. V pismu Svetopolku Industriae tuae je v 

juniju leta 880 takole zapisal: 

»Tvoji prizadevnosti (Industriae tuae) naznanjamo … Po pravici hvalimo 

slovanske pismenke, ki jih je izumil filozof Konstantin, in ukazujemo, naj se v 

tem jeziku slave dela Kristusa Gospoda. Ne le v treh, temveč v vseh jezikih 

velevamo slaviti Gospoda, kakor je ukazal rekoč: Hvalite Gospoda vsi narodi 

… Ne nasprotuje zdravi veri, mašo ali vse bogoslužne ure v istem slovanskem 

jeziku peti. Isti namreč, ki je naredil tri poglavitne jezike (hebrejski, grški in 

latinski) je ustvaril tudi vse druge jezike sebi v hvalo in slavo. Vendar velevamo, 

da se v vseh vaših cerkvah bere evangelij latinsko, potem pa slovansko.«
15

 

Nasprotovanje nemške duhovščine, še posebej škofa Wichinga v Nitri, se je 

nadaljevalo do te mere, da je papeţ Štefan V. leta 885 znova prepovedal slovansko 

bogosluţje. V tem času je Metod umrl in njegovi učenci so bili pregnani na Hrvaško, v 

Srbijo in Bolgarijo, kjer so širili slovansko bogosluţje in ga ponesli tudi v Rusijo.  

 Papeţi so skozi stoletja večkrat potrdili slovansko bogosluţje: Inocenc IV. je 

leta 1248 priznal glagolsko bogosluţje. Na Češkem ga je Karel IV. s papeţevim 

dovoljenjem znova uvedel v praškem benediktinskem samostanu Emaus leta 1347. 

Podobno sta storila tudi Benedikt XIV. in Pij VI. leta 1791 ter Leon XIII., ki je ukazal 

tiskati glagolski misal v Rimu leta 1881 in izdal različne odloke, da se uredi glagolsko 

bogosluţje. 

 

1.5 Staroslovanski liturgični jezik sad molitve 

 

Po besedah Franca Grivca je staroslovanski bogosluţni jezik dragocena 

svetniška dediščina in svetinja, sad goreče molitve in boţjega razsvetljenja. O tem je 

pisal celo papeţ Hadrijan II. v pismu slovanskim knezom. Konstantin je svoje delo 

zasnoval »po milosti Boţji in priprošnji sv. Klementa.«
 16

 V »zavesti deleţnosti 

pradednih časti
17

 je Ciril dvignil slovanski jezik na oltar in z nezlomljivo odločnostjo 

branil slovansko bogosluţje.«
18

  

Danes velja splošno prepričanje, da je prva slovanska pisava glagolica in da se 

je začelo šele v 10. stoletju zaradi teţke glagolice pisati s cirilico. In medtem ko so 

                                              
14

 Hadrijanova poslanica slovanskim knezom Rastislavu, Svetopolku in Koclju leta 867, s katero dovoljuje 

slovansko bogosluţje, Metoda pa pooblašča za apostolsko delovanje med Slovani, se začne z besedami: 

Hadrijan, škof in sluţabnik Boţji, Rastislavu in Svetopolku in Koclju. Slava v višnjih Bogu in na zemlji mir… 

(F. Grivec, O avtentičnosti poslanice Hadrijana II., leta 869, v: JIČ 5 (1939) 11-12).  
15

 F. Grivec, Ţitja Konstantina in Metodija, Ljubljana 1951, 47-48. 
16

 F. Grivec, Ob stoletnici slovenskega ljudskega češčenja sv. Cirila in Metoda, v: Zbornik Teološke fakultete II, 

Ljubljana 1952, 7. 
17

 Ciril je svoje prizadevanje za pradedne časti našim prednikom takole naslikal: »Deda sem imel zelo velikega 

in slavnega, ki je stal blizu cesarja, a je dano mu slavo prostovoljno zavrgel in bil izgnan. In v tuji deţeli me je v 

siromaštvu rodil. Jaz pa iščem pradedovo čast, kajti Adamov vnuk sem« (F. Grivec, O avtentičnosti poslanice 

Hadrijana II. leta 869, v: JIČ 5 (1939) 11-12). 
18

 F. Grivec, Ob stoletnici slovenskega ljudskega češčenja sv. Cirila in Metoda, v: Zbornik Teološke fakultete II, 

Ljubljana 1952, 8. 
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cirilico prevzeli predvsem pravoslavni narodi, se je glagolica ohranila med Hrvati in 

delno tudi pri nas. Grivec pravi, da ta staroslovanska azbuka odseva ne le veliko 

bistroumnost svetih slovanskih apostolov, ampak tudi pristni krščanski duh vesoljne 

ljubezni do vseh narodov in stanov. Gre za neprecenljiv kulturni zaklad, ki ga 

občudujejo učenjaki vseh narodov in ga preiskujejo na univerzah po vsem svetu.
19

 

Svojo prvotno dovršenost je staroslovanski jezik dosegel po zaslugi genialnega 

svetnika Konstantina, ki je v svetniški poniţnosti in apostolski gorečnosti formalno 

dovršenost grške kulture zdruţil s kipečo mladostno močjo slovanskega jezika.
20

 

Po Grivčevem prepričanju je tudi slovanska krščanska knjiţevnost ţe s svojo 

glasoslovno dovršeno azbuko ali abecedo genialno delo. Noben kulturni jezik ni bil v 

9. stoletju tako precizno in tankočutno fonetično zapisan. Zato je staroslovanski 

knjiţevni jezik ţe s te strani veliko kulturno delo in vaţen predmet mednarodnega 

jezikoslovja. Z bogastvom besednih oblik, s tankočutno zadetim duhom slovanskega 

jezika in z uglajenim slogom je staroslovanska knjiţevnost ţe v prvem desetletju imela 

takšno višino, kakršno so druge knjiţevnosti dosegle šele po stoletnem razvoju. In 

Grivec pravi, da bi bilo vse to genialno, če bi bil Ciril Slovan. Ker pa je bil Grk, pa je 

še toliko bolj čudovito.
21

 

 Ob izredni duhovni dimenziji slovanskega jezika in glagolice ter izrednem 

poudarjanju nujnosti poznavanja glagolice za proučevanje »pradednih časti« iz časa 

svetih bratov Grivec vendarle spozna, da je glagolica v njegovem času ţe manj 

primerna. Leta 1919 je takole zapisal: »Najbolj idealno bi bilo, ako bi se bogosluţne 

knjige tiskale v častitljivi cirilici, ki nas veţe z vzhodnimi Slovani in nam daje ključ do 

velikih zakladov vzhodne krščanske kulture. Cirilica bo vedno ohranila veliko 

kulturno vaţnost; v vzhodnem bogosluţju se bo gotovo še rabila, dasi se morda opusti 

v svetnem slovstvu. Slovanska jezikoslovna znanost je ţe sprejela načelo, da stare 

glagolske spomenike izdaja v cirilici. To je rimska stolica ţe dovolila za črnogorske 

katoličane.« Nato pa doda: »Manj idealno, a bolj praktično pa je izdati liturgične 

knjige z latinskimi črkami, kar je papeţ Leon XIII. izjemoma ţe dovolil leta 1900.«
22

 

To jasno kaţe, da si Grivec ni prizadeval, da se glagolica ohrani za vsako ceno, ampak 

samo toliko, kolikor omogoča globlje obhajanje svetih skrivnosti. Cilj ni jezik, ampak 

obhajanje skrivnosti. 

 

 1.6 Staroslovansko cerkveno petje 

 

 Na temo slovanskega cerkvenega petja je napisal Grivec dve razpravi,
23

 v 

katerih se je naslanjal na različne ruske in srbske razprave, ki so o tej zadevi prezrle 

pomembna vira, kot sta Ţitje Konstantina in Pohvala sv. Cirilu in Metodu. Oba vira 

govorita o Cirilovi in Metodovi glasbeni izobraţenosti in poučevanju cerkvenega 

                                              
19

 F. Grivec, Najstarejši glagolsko-hrvatski misal, v: Oznanilo 4 (1948-1949) št. 33. 
20

 F. Grivec, Ob stoletnici slovenskega ljudskega češčenja sv. Cirila in Metoda, v: Zbornik Teološke fakultete II, 

Ljubljana 1952, 7. 
21

 F. Grivec, Ob stoletnici slovenskega ljudskega češčenja sv. Cirila in Metoda, v: Zbornik Teološke fakultete II, 

Ljubljana 1952, 7. 
22

 F. Grivec, Slovansko bogosluţje, v: Čas 13 (1919) 113-114. 
23

 F. Grivec, O staroslovenski cerkveni glasbi, v: Zbornik Teološke fakultete III, Ljubljana 1953; pod istim 

naslovom v: Slovo 4-5 (1955) 105-107. V zgoraj omenjeni razpravi pove, da je o tej zadevi ţe pisal (prim. 

Razprava Slovenske Akademije znanosti in umetnosti. Razred za filološke in literarne vede, I (1950) 27-58). 
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petja. Ciril naj bi se ţe v Carigradu naučil glasbe (ŢK 4) in v Moravski poučeval 

učence slovansko bogosluţje in liturgično petje.
24

 Slovansko bogosluţje so peli celo v 

rimskih cerkvah: pri sv. Petru, v cerkvi sv. Petronile, sv. Andreja, sv. Pavla in Marije 

Sneţne (ŢK 17). Še na smrtni postelji, kakor tudi v času bolezni in trpljenja, je 

prepeval psalme, npr.: »Veselil sem se, ko so mi rekli: V Gospodovo hišo pojdemo« 

(Ps 122, 1). Anastazij, ki je bil neke vrste tajnik ali knjiţničar papeţa Hadrijana II. 

(867-872) in Janeza VIII. (872-882), je v pismu škofu Gauderiku zapisal, da je Ciril 

sestavil pesem v čast sv. Klementu in da je on ni mogel skladno z melodijo prevesti v 

latinščino. V opravičilo pravi: »Himne istega filozofa v čast bl. Klementa nisem 

prevedel, ker bi v prevodu imela tu premalo, tam preveč zlogov in bi ne bila primerna 

za ubrano petje.«
25

 Ob teh omembah se Grivec čudi, kako so mogli slavisti in 

strokovnjaki prezreti Ţitje Konstantina in njegove pomembne omembe o glasbeni 

izobraţenosti svetih bratov. Še bolj nedoumljivo pa se mu zdi to, da so prezrli 

pričevanje Pohvale sv. Cirilu in Metodu, ki opisuje kar na dveh mestih njuno glasbeno 

izobraţevanje in liturgično petje. Za Metoda je rečeno, da v samostanu na Olimpu še 

ponoči ni dovolil spanja očem in se učil »psalmov, slavospevov in duhovnih pesmi« 

(Ef 5,19).
26

 In ko je prišel v moravske deţele, je cerkve okrasil s pesmimi in z 

duhovnimi spevi.
27

 

Liturgično petje v moravski cerkveni pokrajini se je moglo razcveteti šele po 

Cirilovi smrti (869), ko je bilo slovansko bogosluţje dovoljeno od papeţa Hadrijana 

II.,
28

 še posebej pa, ko je bilo potrjeno od papeţa Janeza VIII.
29

 Četudi je bilo to 

dovoljenje preklicano ţe leta 885 od papeţa Štefana V., se je slovansko bogosluţje in s 

tem cerkveno petje širilo med Cirilovimi in Metodovimi učenci, med katerimi se je 

posebej odlikoval Konstantin prezbiter, poznejši škof v Bolgariji, ki je zloţil pesniško 

Azbučno molitev, pesem v čast sv. Metodu in morda tudi pesniško dovršen Proglas k 

svetemu evangeliju. Po Grivčevem mnenju Konstantinove (prezbiter) pesmi 

razodevajo, da je dobro poznal stihe, akrostihe in oblike grške cerkvene poezije. 

Morda je bil glavni Metodov sodelavec za cerkveno glasbo. 

Metodovi učenci, kot so Kliment Slovanski (Ohridski), Naum, Konstantin 

prezbiter in drugi, so po begu iz Moravske prinesli v Bolgarijo in Makedonijo 

neizbrisno ţive melodije in besedila slovanskega liturgičnega petja, kar je pripomoglo, 

da se je slovanska liturgija ukoreninila v Bolgariji, Makedoniji, Srbiji in na 

Hrvaškem.
30

 

 

2. Razvoj in navzočnost slovanskega bogoslužja in glagolice skozi stoletja 

 

 Najstarejša glagolska liturgična besedila rimskega obreda so Kijevski listi, ki po 

svoji vsebini izvirajo iz 9. stoletja, medtem ko je rokopis ohranjen iz 11. stoletja. Na 

                                              
24

 V ŢK 15 piše: "V kratkem je prevedel vse cerkveno bogosluţje in naučil hvalnice, ure, večernice in sklepnice 

ter sv. mašo." (prim. F. Grivec, Ţitje Konstantina in Metodija, Ljubljana 1951, str. 94). 
25

 F. Grivec, Ţitja Konstantina in Metodija, Ljubljana 1951, str. 42. 
26

 Pohvala sv. Cirilu in Metodiju št. 4, v: F. Grivec, Ţitja Konstantina in Metodija, Ljubljana 1951, str. 138. 
27

 Prim. Pohvala sv. Cirilu in Metodiju št. 13, v: F. Grivec, Ţitja Konstantina in Metodija, Ljubljana 1951, str. 

146. 
28

 »Slava v višnjih Bogu…«, v: F. Grivec, Ţitja Konstantina in Metodija, Ljubljana 1951, str. 145. 
29

 »Tvoji prizadevnosti naznanjamo… (Industriae tuae)«, v: F. Grivec, Ţitja Konstantina in Metodija, Ljubljana 

1951, str. 47. 
30

 F. Grivec, O staroslovenski cerkveni glasbi, v: Zbornik Teološke fakultete III, Ljubljana 1953, 3. 
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listih je zapisanih 10 mašnih besedil, po tedanji navadi še brez beril, sedem jih je s 

hvalospevom. Gre za maše v čast sv. Klemena in sv. Felicite, šest delavniških maš, ena 

za mučence in ena »o vseh nebeških močeh«. Nekoliko mlajši spomenik (iz 12. stol.) 

sta dva Dunajska lista, na katerih so ohranjeni deli treh mašnih besedil v čast 

apostolom, v enem pa je tudi del berila.
31

 

Vse poznejše glagolske liturgične knjige so iz 14. stoletja. Mednje spada tudi 

najstarejši hrvatsko-glagolski rokopisni misal, ki je ohranjen v vatikanski knjiţnici z 

oznako »Illir. 4«. Po mnenju Josipa Vajsa naj bi bil prenesen v Rim iz Omišlja na 

Krku. Na podlagi liturgičnih godov meni praški profesor Vajs, da je bil spisan med 

letoma 1317 in 1323. Omenjeni profesor je hrvaškim glagoljašem preskrbel kritično 

izdajo omenjenega misala in drugih glagolskih spomenikov.
32

 Po Grivčevem mnenju 

se stalni del svete maše do črke natančno ujema s prvotnimi slovanskimi bogosluţnimi 

knjigami, kakor sta jih sestavila sv. Ciril in Metod.
33

 

2.1 Glagolsko bogoslužje na Hrvaškem 

 Glagolsko bogosluţje se je skozi stoletja ohranilo predvsem na Hrvaškem. 

Posebej se je razširilo zanimanje za glagolico v 19. stoletju, ko je leta 1881 papeţ 

Leon XIII. ukazal za hrvaško glagolsko bogosluţje izdati glagolski misal, ki je nato 

izšel v Rimu leta 1893, druga izdaja pa prav tako v Rimu leta 1905.
34

 

To je rodilo na Hrvaškem veliko zanimanje in ţeljo, da bi se privilegij 

glagolskega bogosluţja razširil na vse hrvaške škofije. Toda ţe leta 1898, predvsem pa 

novi dekret 18. decembra leta 1906 potrdi pravico do glagolskega bogosluţja, vendar 

le tistim Cerkvam, kjer se je zadnjih 30 let, to je od leta 1868, obhajalo glagolsko 

bogosluţje. Če bi kakšen duhovnik uporabljal glagolico v kakšni drugi cerkvi, je »ipso 

facto« suspendiran. Latinski duhovniki smejo v glagolskih cerkvah sluţiti tiho mašo v 

latinskem jeziku, glagoljašem pa v latinskih cerkvah ni več dovoljeno maševati 

glagolsko. Edina svetla točka novega dekreta je bila, da mora v glagolskih cerkvah 

javna in slovesna sluţba Boţja potekati izključno le v glagolici. 

 Grivec vidi v dokumentu nerazumljivo omejitev privilegija glagolskega 

bogoslužja. Ker je omenjeni dekret vzbudil v hrvaški javnosti burno razpravo z 

neprimernimi kritikami, opozarja Grivec v svojem prispevku na pretiravanje določenih 

časopisov, po drugi strani pa se postavi v bran glagolici z besedami Frana Bulića, ki 

pravi: »Mi smo z našim cerkvenim jezikom nosilci Boţje previdnosti proti Vzhodu, 

zato ga branimo odločno, toda dostojanstveno!«
 35

 

                                              
31

 Prim. M. Smolik, Slovanska liturgija svetega Cirila in Metoda, v: BV 40 (1985) 158. 
32

 J. Vajs, Najstariji hrvatskoglagoljski misal. S bibliografskim opisima svih hrvatskoglagoljskih misala. Zagreb 

1948. Pričujoče delo je napisal leta 1938, tiskal ga je leta 1941, vendar so na začetku nemške okupacije tiskane 

pole uničili. 
33

 F. Grivec, Najstarejši glagolsko-hrvatski misal, v: Oznanilo 4 (1948-1949) št. 33. Za njim slede Oksfordski iz 

prve polovice 14. stoletja, misal kneza Novaka iz leta 1368 in rokopis Narodne biblioteke v Parizu iz okoli leta 

1380. V ljubljanski Univerzitetni knjiţnici so shranjeni trije glagolski misali s konca 14. in 15. stoletja. Prvi 

tiskani glagolski misal je iz leta 1483. Sledi cela vrsta misalov iz leta 1493, 1494, 1528, 1531 in 1561. Prvi 

tiskani je bil vzorec za novejšo Vajsovo izdajo v latinski transkripciji (prim. F. Grivec, Josip Vajs: Najstariji 

hrvatskoglagoljski misal. S bibliografskim opisima svih hrvatskoglagoljskih misala. Zagreb 1948, v: Zbornik 

Teološke fakultete, I, Ljubljana 1951, 193-195). 
34

 Glagolski misal je pripravil Dragutin Parčić, kanonik hrvatskega zavoda sv. Hieronima v Rimu in so ga tiskali 

na stroške Leona XIII. Ta misal so darovali ob škofovskem posvečenju Antonu Mahniču. Leta 1923 je Rim 

dovolil, da se izda staroslovanski misal z latinskimi črkami. Priredil ga je Vajs in je izšel v Rimu leta 1927 (prim. 

S. Brajša, Mahnič in glagolica, v: Kraljestvo boţje 1967-1968, 84).  
35

 Prim. F. Grivec, Glagolica in hrvaška javnost, v: Čas 1 (1907) 324-327. 
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Ob rojstvu Jugoslavije (27. novembra 1918) je jugoslovanski episkopat vloţil 

na svetega očeta prošnjo za dovolitev slovanskega bogosluţja za mašo v 

staroslovanskem jeziku, za druge zakramente pa v ţivem narodnem jeziku, medtem ko 

so ţe naslednje leto sklenili prositi sveti sedeţ za potrditev istega privilegija za vso 

drţavo SHS.
36

 Sveti sedeţ je dovolil narodni jezik za obrednik ter za berilo in 

evangelij pri slovesnih mašah, medtem ko je zadevo staroslovanske maše odloţil, saj 

ni bilo pravega zanimanja za slovansko bogosluţje ne pri Hrvatih, še manj pa pri 

Slovencih. Kljub okoliščinam je ostal Grivec vnet branitelj glagolskega bogosluţja. 

Leta 1923 je zapisal: »Ozirati se moramo na Vzhod, kjer ţe vstaja nova zarja. Verski 

in kulturni razvoj v Rusiji dokazuje, da bo slovansko bogosluţje poslej še vaţnejše 

nego je bilo v zadnjih desetletjih … Ozirati se moramo tudi na naše sobrate glagoljaše. 

Med njimi je mnogo odličnih delavcev za katoliško stvar. Pomislimo, kako je škof 

Mahnič branil in pospeševal glagolsko bogosluţje. Krivično in nevarno bi bilo, ako bi 

se širilo mnenje, da je glagolsko bogosluţje premalo katoliško.«
37

 Ob tem je predlagal, 

da naj bi se Slovanom rimskega obreda (to je Katoliški Cerkvi na Vzhodu) dovolilo 

slovansko bogosluţje (rimskega obreda). S tem bi se napravil primeren prehod med 

katoliškimi vzhodnimi Slovani in med latinskim Zahodom. Obenem bi na tak način 

pokazali, da Rim ni sovraţen slovanskemu bogosluţju.
38

 

 

2.2 Češčenje sv. Cirila in Metoda 

Četudi sveta brata Ciril in Metod nista bila slovesno kanonizirana, je papeţ 

Leon XIII. njuno češčenje ukazal za vesoljno Cerkev s pismom »Grande munus« 30. 

septembra 1880, v katerem pravi: »Ukazujemo, naj se 5. julija … v koledar rimske in 

vesoljne cerkve uvrsti in vsako leto obhaja praznik sv. Cirila in Metoda, kakor je to 

potrdila kongregacija svetih obredov.
39

 

V ljubljanskem propriju iz leta 1777 se pojavi njun god za 13. marec, v 

poznejših izdajah pa za 9. marec. Papeţ Pij IX. je leta 1863 odobril njun god za 

slovanske deţele in določil datum 5. julij. Pozneje uvedeni god sv. Antona Zaccaria na 

isti dan je leta 1897 povzročil premaknitev godu svetih bratov na 7. julij.
40

 Z liturgično 

prenovo 2. vatikanskega cerkvenega zbora je njun god določen za 14. februar, v 

Sloveniji pa ga spet obhajamo 5. julija. 

Grivec je opozoril, da so v drugem nokturnu Molitvenega bogosluţja na praznik 

sv. Cirila in Metoda v berilih zmote in napake. Sporazumno s praškimi strokovnjaki (s 

prof. Vašico) je sestavil zgodovinsko pravilnejše lekcije (ţivljenjepis) za Rimski 

brevir. To besedilo je praški nadškof leta 1947 poslal v Rim, vendar so zadevo 

odloţili. Ţe naslednjega leta je posredoval olomuški nadškof dr. J. Matocha pri 

Kongregaciji svetih obredov in dobil zagotovilo, da bodo berila brez odlašanja 

vključena v brevir. Toda tudi ta pot ni bila uspešna.
41

 Pozneje je Kongregacija le 

potrdila predlagana besedila. 

                                              
36

 Ljubljanski škofijski list 1919, str. 4 in 77. 
37

 F. Grivec, Staroslovensko bogosluţje, v: BV 3 (1923) 182. 
38

 F. Grivec, Staroslovensko bogosluţje, v: BV 3 (1923) 180. 
39

 Prim. »Grande munus« papeţa Leona XIII., v: F. Grivec, Sv. Ciril in metod, Ljubljana 1927, 165-167; F. 

Grivec, Cerkev, Ljubljana 1924, str. 298. 
40

 Prim. M. Smolik, Slovanska liturgija svetega Cirila in Metoda, v: BV 40 (1985) 160. 
41

 Prim. F. Grivec, Lectiones Breviarii Romani de Ss. Cyrillo et Methodio, v: Zbornik Teološke fakultete III, 

Ljubljana 1953, 178-180. 
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3. Navzočnost in pomen slovanskega bogoslužja pri nas 

 

 Grivec je zapisal, da se je med Slovenci ohranjal spomin na sv. Cirila in Metoda 

predvsem s stiki s češkimi in hrvaškimi glagoljaši in da glagolsko bogosluţje ni bilo 

med Slovenci nikoli splošno v navadi, ampak le v nekaterih krajih, kjer so bili 

glagolski duhovniki. To mnenje je objavil ţe Josip Srebrnič leta 1923: »Da je bila 

glagolica med Slovenci avtohtona, je teţko dokazati. Glagoljaši so bili na Slovenskem 

po večini duhovniki, ki so z drugim ljudstvom v dobi turškega prodiranja posebno od 

15. stoletja dalje iz Hrvatske in Primorja pribeţali na naše ozemlje. Tu so Boţjo sluţbo 

opravljali v glagolici, kakor so se bili naučili.
42

 Kljub manj zaznavni navzočnosti 

slovanskega bogosluţja je bilo češčenje sv. Cirila in Metoda zelo razširjeno in 

priljubljeno.  

 Glagolskemu bogosluţju pri nas sta posvetila več pozornosti Maks Miklavčič in 

Franc Gnidovec. Iz razprav vidimo, da je bila glagolica na slovenskih tleh veliko bolj 

zastopana, kot nam o tem poroča Grivec. 

 Glagolsko bogosluţje je prišlo k nam predvsem z begunci pred Turki, na primer 

v Belo krajino ali v slovensko Istro in celo v Trst, na Kras, v Vipavo in med Beneške 

Slovence. V teh krajih se je ohranilo več glagolskih zapisov in v kamen vklesanih 

napisov iz 15., 16., in 17. stoletja. Posebej vaţen dokument o glagolici pri nas pa je 

Ljubljanski glagolski brevir iz leta 1444. Gre za prevod latinskega brevirja in 

prinaša oficij v čast sv. Cirilu in Metodu na dan 14. februarja. Po mnenju Franca 

Gnidovca je ta oficij edini do tedaj znani ohranjeni primer oficija v čast svetima 

bratoma.
43

 

Da so bili glagoljaši pri nas predvsem Hrvatje, priča tudi Trubar, ki pravi v 

uvodu k prevodu sv. Mateja leta 1555 takole: »Ljubi Slovenci! Vom inu nom je 

vedejoč, de le ta naša slovenska beseda do seh mal se nej z latinskimi temuč le ta 

krovaška s krovaškimi puštabi pisala«.
44

 O navzočnosti glagolice in uporabi 

glagolskega misala pri bogosluţju v mnogih ţupnijah na Kranjskem poroča Valvazor v 

svoji Slavi vojvodine Kranjske leta 1689,
45

 medtem ko o glagolici na Primorskem 

poroča koprski škof Pavel Naldini leta 1700, kjer zapiše, »da so v cerkvi tretjerednikov 

v Kopru opravljali bogosluţje v ilirskem jeziku in da se v vsej pokrajini kot tudi v 

koprski škofiji uporabljata latinski in ilirski jezik. Zato naj se tudi v njuni prestolnici 

Istre svete himne v slavo Gospodu prepevajo tako v enem kot v drugem jeziku. … Za 

njihove redovnike velja, da če ţe niso po rojstvu Dalmatinci, morajo to biti vsaj po 

jeziku, saj ta jezik uporabljajo pri zakramentu spovedi slovanskega ljudstva, ki prebiva 

v mestu ali na njegovem podeţelju, predvsem pa za dalmatinske vojake, ki se 

zadrţujejo v pristanišču v sluţbi na majhnih galejah za varovanje Jadranskega 

                                              
42

 Prim. J. Srebrnič, Staroslovenski obredni jezik pa versko ţivljenje in narodna prosveta, v: Čas (1923) 155. 
43

 Prim. F. Gnidovec, Ljubljanski glagolski brevir in njegov oficij v čast sv. Cirilu in Metodu, v: BV 24 (1944) 

266-278. 
44

 Prim. M. Miklavčič, Glagolica med Slovenci, v: Nova pot 11, 1959, 41. 
45

 »Mit dieser Glagolitischen Littern ist gleichfalls das Missale (oder Meß=Buch) gedruckt, daraus die 

Geistlichen Messe lesen … Und solche braucht man noch auf diese Stunde (in Crain) an vielen Orten, da man 

die Crainerische oder Sclavonische Messe /wil sagen die Messe in Crainerisch Sclavonische Sprache/ lieset« (J. 

W. Valvazor, Die Ehre des Hertzogthums Crain, VI, Laybach 1689, 272). 
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morja.«
46

 Tretjeredniki, ki jih Naldini enači z glagoljaši, so v Kopru glagoljali do leta 

1806, ko je bil njihov samostan ukinjen, medtem ko so se na podeţelju obdrţali vse do 

leta 1830. Za ohranitev glagolskega bogosluţja je bilo ustanovljeno »Ilirsko 

semenišče« leta 1710, ki je neprekinjeno delovalo do leta 1830.  

 Posebej podrobno je razseţnosti glagolskega bogosluţja na slovenskih tleh 

opisal škof Blaţ Mandavi pred nastopom sluţbe v Ninu (škof je bil od leta 1602 do 

1645). Pravi, da je bilo tako v slovenski Istri, na Krasu, Kranjskem in Štajerskem.
47

 Za 

Štajersko vemo tudi to, da se je ohranil glagolski napis v Sevnici, da je Jurij iz Breţic, 

kanonik v Toursu, po smrti (v letu 1416) zapustil lepo zbirko knjig, pisanih v glagolici, 

da je Friderik II. Celjski svojo ustanovo v Štrigovi poklonil glagoljašem in še, da so 

imele Griţe pri Celju v letih 1580-1631 ţupnika Slivarja, glagoljaša iz trţaške 

škofije.
48

 Ob tem nam zgodovinar Matej Slekovec, ko opisuje turške vpade in ropanja 

na našem ozemlju, omenja, da je bila v tedanji ptujski podruţnični cerkvi sv. Oţbalta 

zunaj mestnega obzidja v času kaplana Thomasa Pulisanija, ki je bil po rodu iz 

Dalmacije, leta 1607 ob nedeljah in praznikih Boţja sluţba tudi v 

starocerkvenoslovanskem jeziku oziroma kakor je zapisal škof Martin ob kanonični 

vizitaciji leta 1606 za praznik sv. Jurija: »ubi cultus divinus Sclavonice peragitur«.
49

 

Tako je bilo na Ptuju glagolsko bogosluţje rimskega obreda in latinsko bogosluţje. 

Takratna podruţna cerkev sv. Oţbalta pa je sluţila tudi za bogosluţje pravoslavnim 

vojakom.
50

 

 Po mnenju Maksa Miklavčiča naj bi bila glagolica med Slovenci 9. stoletja vsaj 

toliko ţiva kakor v bratski Hrvatski. Nato je bila vsaj nekako do 17. stoletja stalno 

navzoča v osrednjem delu Slovenije, na Primorskem pa vse do 19. stoletja.  

 

Sklep  

Slovansko bogosluţje ni proizvod in izraz narodne ozkosrčnosti, marveč 

obramba in sijaj mednarodne krščanske vesoljnosti v duhu krščanskih binkošti in sv. 

apostola Pavla, kakor staroslovanski viri zgovorno spričujejo in slave.
51

 V tej 

vzvišenosti razumevanja slovanskega bogosluţja nas Grivec vabi k bleščeči luči svetih 

bratov Cirila in Metoda in pravi: »Vrnimo se k sv. Cirilu in Metodu, katerih delo in 

ţivljenje se toliko sijajneje blešči, kolikor bolj napredujejo znanstvene raziskave. 

Delajmo, da bomo sv. Cirilu in Metodu postavili dostojne oltarje v srcih našega 

ljudstva in da bo ljudstvo moglo tudi na oltarjih naših cerkva gledati kipe in slike 

velikih naših apostolov, ki sta tako globoko ljubila slovansko ljudstvo.«
52

  

                                              
46

 P. Naldini, Cerkveni krajepis ali opis mesta in škofije Justinopolis, Koper 2001, 145. 
47

 Poročilo pravi: »Le chiese che usano la lingua illirica et li caratteri di S. Girolamo del rito catolico romano 

sono: Gran parte del Patriarcato d'Aquilea per le provincie di Carintia, Stiria e Cragno. Gran parte delle diocesi 

d'Istria, cioe' di Trieste, Capo d'Istria, Cittanova, Parenzo, Pola e Pedena. Parte della diocese Gurcense e della 

Labacense nella Carniola e Cragno. Come anco le commende Teutoniche cosi nella Carniola come nella 

Croatia« (M. Miklavčič, Glagolica med Slovenci, v: Nova pot 11, 1959, 43). 
48

 Prim. M. Miklavčič, Glagolica med Slovenci, v: Nova pot 11, 1959, 44. 
49

 »Dnus Pulisani, Dalmata, Canonicus Eccl. Nonensis, a Dno parocho Pettoviensi, circiter ad festum s. Georgii 

pro Ecclesia s. Oswaldi, extra moenia vrbis Pettoviensis, ubi cultus divinus Sclavonice peragitur, in sacellanum 

susceptus, quem eadem die examinavimus et approbavimus; vir bonus habetur« (M. Slekovec, Škofija in 

nadduhovnija v Ptuji, Maribor 1889, 63). 
50

 Prim. F. Ilešič, Pravoslavna sluţba boţja v Ptuju leta 1813, v: ČZN 18 (1923) 44-45. 
51

 F. Grivec, Ob stoletnici slovenskega ljudskega češčenja sv. Cirila in Metoda, v: Zbornik Teološke fakultete II, 

Ljubljana 1952, 7. 
52

 F. Grivec, Sv. Ciril in Metod, Ljubljana 1927, 162. 
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Povzetek: Slavko Krajnc, Franc Grivec o slovanskem bogoslužju in glagolici 

 

Grivčevo raziskovalno delo o slovanskem bogosluţju razodeva njegovo veliko vnemo 

za ohranitev »pradednih časti« v sluţbi dejavnejšega obhajanja bogosluţja. Kot 

rodoljub in ljubitelj korenin našega jezika se osredotoči predvsem na zgodovinski in 

manj na liturgični vidik obravnavanja slovanskega bogosluţja. Z duhovno-liturgičnega 

vidika vidi v slovanskem bogosluţju edino pot do večjega umevanja bogosluţja in 

izraz vesoljne krščanske edinosti, vez med Vzhodom in Zahodom. Kljub izrazitim 

poudarkom »čudovitega zaklada«, ki ima svoj izvor v Bogu, se brez teţav oddalji od 

svojega prepričanja in predlaga namesto glagolice cirilico in latinico. Še bolj 

nerazumljivo se zdi to, da nikoli ne omenja škofa Mahniča, ki velja za enega 

najpomembnejši apostolov in mučencev v prizadevanju za glagolico in slovansko 

bogosluţje. 

 

 


