
Španski ali mozarabski obred 
 

Španski obred je eden izmed obredov, ki se je, podobno kot rimski, oblikoval ţe v 

prvih stoletjih, to je v apostolskih časih. Kot rimski, je bil tudi španski v začetku zelo preprost 

in v glavnem podoben rimskemu. Sčasoma je dobival svoje svetopisemske odlomke, prošnje 

in molitve in se tako oblikoval v svoj lastni obred.  

Španski obred je obred, ki ga je Cerkev v Španiji uporabljala vse do papeţa Gregorja 

VII. (1073-1085), ki ga je v ţelji po poenotenju bogosluţja prepovedal.  Ohranil se je le v 

pokrajinah, kjer so bili kristjani pod muslimansko oblastjo. Muslimani so namreč ţe leta 711 

podjarmili del Španije in kristjane imenovali mozarabe (=človek, ki ţivi med muslimani in 

sprejme arabske običaje). Ko je leta 1085 Alfonz VI prevzel oblast nad Kastiljo je prišlo 

ponovno do ţelje, da se ukine mozarabski obred. Toda kristjani, ki jim je bil ta obred v 

pomoč, da so se pred muslimani ohranili kot kristjani, niso sprejeli ukinitve. Prišlo je do 

soglasja, da se ohrani v šestih ţupnijah v Toledu, medtem ko se v katedrali in novih ţupnijah 

za novonaseljene prebivalce uvede rimski obred. Istočasno je ostalo veliko druţin povezanih s 

tem obredom prav zaradi svoje nekdanje pripadnosti. Kljub temu pa je teh pripadnikov bilo 

vedno manj, tako da se je obred ohranil le v posebni kapeli, ki jo je kardinal Ksimenes 

(+1517) dal postaviti ob stolnici v Toledu. 

Konstitucija o bogosluţju pravi, da ima »sveta mati Cerkev vse zakonite obrede za 

enake glede pravic in časti, da jih hoče v bodoče ohranjati, in …. naj bodo v celoti 

prenovljeni« (B 4). Tako je prišlo tudi do prenove mozarabskega obreda. Posebno priznanje 

pa mu je dal papeţ Janez Pavel II., ki je kot prvi papeţ v zgodovini Cerkve v cerkvi sv. Petra 

v Rimu, dne 28. maja 1992 obhajal sveto mašo v mozarabskem obredu. 

Shema maše v španskem obredu je podobna rimski: a. Besedno bogoslužje; b. 

Evharistična molitev; c. Obhajilni obred. 

Ţe na začetku vidimo, da se maša začne po uvodni pesmi s slavo in ne z znamenjem 

kriţa, kot v rimskem obredu. Sledi ji glavna prošnja, duhovnikov pozdrav ljudstvu in besedno 

bogosluţje. Velika posebnost španskega obreda so molitve in obredi, postavljeni med 

besednim bogosluţjem in evharistično molitvijo. Gre za slovesne prošnje, razne molitve 

(oracije) in obred miru, ki vsebuje najprej tri prošnje za mir, nato vabilo k pozdravu miru in 

ena daljša pesem (v obliki vrstice in odgovora). 

Tudi evharistična molitev je nekoliko drugačna, posebej zanimiv je obred lomljenja 

posvečenega kruha na devet delov. Posamezne dele razvrsti v obliki kriţa. Vsak delček 

ponazarja posebno Kristusovo skrivnost v zgodovini njegovega odrešenjskega dela. V 

simbolični obliki so koščki posvečenega kruha razdeljeni na naslednji način: 

 
  Učlovečenje 
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Smrt 
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 Rojstvo 
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 Vstajenje 
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  Obrezovanje 
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 Slava 
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  Prikazovanje 
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 Kraljevanje 
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  Trpljenje 
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Šele po obredu lomljenja kruha je očenaš, molitev za mir, pomešanje koščka 

kruha in vina, nato pa blagoslov vernikov. Po blagoslovu vernikov je obred obhajila: 

najprej se duhovnik s posebno tiho molitvijo pripravi na obhajilo, nato se sam obhaja. 

Potem duhovnik obhaja ljudstvo s posvečenim kruhom, diakon pa s posvečenim 

vinom. Med obhajilom je pesem, po obhajilu pa sledi še ena sklepna molitev in 

odslovitev. 

 Omenjen opis mozarabske liturgije je nov dokaz, kako v bogosluţju ni bistvena 

oblika ali obred, ampak skrivnost, ki se obhaja. Četudi je ustaljena oblika ali obred 

nujno potreben, da lahko dejavno sodelujemo v bogosluţju, pa ne pozabimo, da je 

bistvo obhajanja v tem, da se srečamo s Kristusom in da iz srečanja z Njim, nahranjeni 

z njegovo besedo in evharističnim kruhom, ţivimo in se veselimo ţivljenja z Njim. 

 

 

 

 


