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Predstavitev liturgičnega navodila  

»Zakrament odrešenja«  
 

Slavko Krajnc, Ptuj 

 

Na veliki četrtek, 17. aprila 2003, je papež Janez Pavel II. pri večerni maši podpisal in 

izročil svojo štirinajsto okrožnico Ecclesia de Eucharistia
1
 ter vnovič razglasil, da je 

evharistija središče cerkvenega življenja (CE 3), ki povezuje nebo in zemljo ter zajema in 

preveva vse stvarstvo (CE 8). Evharistija je najdragocenejša dobrina, kar jih more Cerkev 

imeti na svojem romanju skozi zgodovino (CE 9). Po koncilski prenovi je bilo veliko 

pozitivnih, ob njih pa tudi negativnih strani razvoja (CE 10) oziroma zlorab, ki so mnogim 

povzročale bolečino (CE 52). Zaradi tega čuti papež dolžnost izraziti jasen poziv k zvestemu 

upoštevanju liturgičnih določb pri obhajanju evharistije (CE 52) in pravi: Da bi poudaril 

globoki pomen liturgičnih določb, sem pristojnim uradom rimske kurije naročil, naj 

pripravijo poseben dokument k tej tako pomembni temi, dokument, ki bo vseboval navodila 

pravne narave. Nihče ne sme podcenjevati našim rokam zaupane skrivnosti: prevelika je, da 

bi si kdorkoli mogel dovoliti, da ravna z njo po lastni presoji, ne da bi se oziral na njeno 

sakralno naravo in njej lastno vesoljno razsežnost (CE 52). 

 Na podlagi teh papeževih spodbud je Kongregacija za bogoslužje in disciplino 

zakramentov izdala navodilo Redemptionis Sacramentum (Zakrament odrešenja =ZO),
2
 ki je 

vsebinsko povezano z okrožnico Cerkev iz evharistije in ga je zato treba brati v luči omenjene 

okrožnice. 

 Ker liturgija ni zasebna lastnina kogarkoli, niti mašnika niti občestva, v katerem se 

obhajajo svete skrivnosti (CE 52), so liturgična navodila nujno potrebna za občestveno in 

zasebno obhajanje svetih skrivnosti. Glavni namen liturgičnih navodil je v tem, da izražajo, 

varujejo in zagotavljajo vzvišenost obhajanja. Po besedah papeža Janeza Pavla II. so 

liturgična navodila konkretni izraz pristne cerkvenosti evharistije…Duhovnik, ki mašuje v 

skladu z liturgičnimi normami, in občestvo, ki ga sprejema, s tem tiho in vendar zgovorno 

kažeta svojo ljubezen do Cerkve (CE 52). 

 Mnogi duhovniki pojmujejo ustvarjalnost v bogoslužju kot nekaj novega, različnega 

od dosedanjega in še ne ustaljenega. Vse to je sicer lahko dobrodošlo, vendar ni 

najpomembnejše. Prava ustvarjalnost je tista, ki je notranja in s tem lastna vsakemu 

obhajanju. Srčika ustvarjalnosti je v tem, da ustaljenemu liturgičnemu besedilu vtisnemo 

novega duha, saj ne gre za izvajanje obredov, ampak za obhajanje skrivnosti s pomočjo 

obredov. O tem nam spregovori tudi novo navodilo, ki pravi: Zgolj zunanje izpolnjevanje 

navodila bi bilo v nasprotju z bistvom bogoslužja, v katerem nas želi Kristus povezati v svoji 

Cerkvi, da bi bila z Njim, »eno telo in en duh«. Zunanje dejanje mora biti razsvetljeno od vere 

in ljubezni, ki nas povezujeta s Kristusom in med seboj ter ustvarjata ljubezen do ubogih in 

trpečih (ZO 5). 

Velik del navodila je osredotočen na odpravo zlorab v bogoslužju. Četudi velja, da je 

najboljši način za odpravo zlorab dobra liturgična vzgoja, je vendarle potrebno, da se pokaže 

na zlorabe, ki že tu in tam postavljajo pod vprašaj zakramentalnost evharistije in ustvarjajo 

zmedo med Božjim ljudstvom. Papež namreč ugotavlja, da so tu in tam v Cerkvi zlorabe, ki 

prispevajo k zatemnjevanju prave vere in katoliškega nauka o tem čudovitem zakramentu (CE 

                                                
1 J. Pavel II., Okrožnica Cerkev iz Evharistije (=CE), CD 101, Ljubljana 2003. 
2 Navodilo še ni prevedeno, zato primerjaj na primer italijanski prevod: Congregazione per il culto divino e la 

disciplina dei sacramenti, Istruzione Redemptionis Sacramentum su alcune cose che si devono osservare ed 

evitare circa la Santissima Eucaristia, Città del Vaticano 2004. 
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10) in nimajo nič skupnega s pravim duhom koncila. Zato morajo biti odpravljeni od pastirjev 

z modrostjo in odločnostjo (Spiritus et Sponsa, 15). Duhovniki bi se naj bolj zavedali, da je 

sveta liturgija notranje povezana z izvorom vere; zato se z uporabo nepotrjenih obredov 

oslabi ali izgubi potrebna povezava med Lex orandi in lex credendi (ZO 10). 

 

Prvo poglavje navodila (ZO 14-35) povzema mnoge dokumente, ki govorijo o tem, 

kakšno vlogo imajo pri urejanju bogoslužja Sveti sedež, škofovske konference, škofje, 

duhovniki in diakoni. Posebej je izpostavljena vloga škofa, ki kot »veliki duhovnik svoje 

črede« vodi, spodbuja in bdi nad celotnim bogoslužnim življenjem krajevne Cerkve. Njegova 

dolžnost je, da oblikuje potrebne komisije za liturgijo, glasbo in umetnost (ZO 22, 25) ter 

odpravlja morebitne zlorabe. Ob škofu se tudi od duhovnikov in diakonov, ki so slovesno 

obljubili, da bodo verodostojno izvrševali svoje poslanstvo, pričakuje, da bodo živeli v skladu 

z odgovornostmi, ki so jih sprejeli. 

 Drugo poglavje (ZO 36-47) izpostavi splošno sodelovanje laikov pri maši. Tu ni toliko 

govora o posameznih liturgičnih službah, ampak je govor na splošno o dejavnem sodelovanju 

na podlagi krstnega duhovništva. Navodilo svari pred pomešanjem duhovniške službe z 

dolžnostmi laikov in pred napačnim razumevanjem sodelovanja, češ da naj vedno vsak 

udeleženec bogoslužja za vsako ceno nekaj posebnega izvršuje. Dejavno sodelovanje je 

namreč že notranje doživljanje skrivnosti, ki se obhaja, po drugi strani pa tudi petje, 

vzklikanje in odgovarjanje. Za dosego tega je potrebna ustrezna liturgična vzgoja.  

 Tretje, četrto in peto poglavje se soočajo s težavami in zlorabami glede obhajanja 

svete maše. 

 Tretje poglavje (ZO 48-79) povzema že ustaljena določila glede opresnega pšeničnega 

kruha in naravnega čistega vina vinske trte, ki sta pogoj za veljavnost zakramenta. Nato 

opozori, da se smejo uporabljati le potrjene evharistične molitve, ki jih ne sme noben 

duhovnik prilagajati ali jih delno prepustiti diakonu ali laiku ali da jih laiki istočasno molijo 

ali spremljajo s pesmijo ali z glasbo. Nedopustno je tudi spreminjati druga liturgična besedila, 

naj bo to s strani duhovnika kot tudi laikov. Za lomljenje hostije v trenutku posvetitve pa 

pravi, da je povsem v nasprotju s tradicijo Cerkve in da je treba to zlorabo v najkrajšem času 

odstraniti. Nedopustno je opustiti ali nadomestiti svetopisemska berila ali psalme z 

nesvetopisemskimi. Prepoved pridiganja laikov med bogoslužjem velja tudi za bogoslovce in 

študente teologije. Kakor ni dovoljeno, da bi obhajali mašo pri mizi, ki jo uporabljamo za 

kosilo, tako ni dovoljeno, da bi navzoči verniki pri maši sedeli ob mizi (kot se tu in tam 

uprizarja za prvo sveto obhajilo otrok). 

Četrto poglavje govori o pripravi in o pogojih za vredno prejemanje svetega obhajila. 

Zanj je potrebna zakramentalna spoved in ne le kesanje pri maši. Tu naj dodam, da je edini 

redni način obhajanja zakramenta posamična spoved in ne, kakor nekateri duhovniki, ki ob 

začetku šolskega leta uvajajo skupno spoved in odvezo, tako da se otrok še toliko bolj ne bo 

navadil na redni način obhajanja tega zakramenta. Nadalje navodilo naroča, da se sme prvo 

sveto obhajilo obhajati le v sklopu svete maše in ne izven nje. Obhajilo vernikov naj bo vedno 

po obhajilu duhovnika in ne po maši. Zato naj zaradi večjega števila vernikov duhovniku 

pomagajo deliti obhajilo diakon ter izredni delivci obhajila. Verniki se lahko obhajajo na roko 

ali na jezik, paziti pa je treba, da se nihče ne oddalji, ne da bi takoj zaužil hostijo. Nikakor ni 

dovoljeno, da bi si verniki drug drugemu podajali ciborij in se sami obhajali. Kot glavni 

celebrant tako tudi somašniki se morajo obhajati, preden gredo delit obhajilo in po možnosti 

vedno pod obema podobama. 

Peto poglavje (ZO 108-128) poudari, da obhajanje evharistije ne sme biti nikoli v 

liturgičnem prostoru nekrščanske veroizpovedi. Duhovniki naj mašujejo vsak dan, četudi kdaj 

pa kdaj ni mogoče, da bi bili verniki navzoči. Kar zadeva svete posode, se je treba dosledno 

držati določil misala. Ob tem, da so zares dostojne, je potrebno, da so vedno pred uporabo 
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blagoslovljene po liturgičnih navodilih. Duhovniki morajo skrbeti za čistočo svetih posod, 

bogoslužnih oblek, prtov in prtičkov. Posebej je prepovedano maševati samo s štolo nad 

meniškim habitom ali nad civilno obleko. Glede barve liturgičnih oblek pa dodaja, da lahko 

mašni plašč zlate barve na posebni praznični dan nadomesti plašč drugih liturgičnih barv, 

razen vijolične in črne. 

Šesto poglavje (ZO 129-145) obravnava shranjevanje in češčenje Najsvetejšega izven 

maše, prinašanje obhajila bolnikom na dom, za kar velja, da je treba obhajilo nesti k bolniku 

ne da bi med potjo opravil še kakšen drugi opravek. Posebej se svetuje, da se naj omogoči 

vernikom vsakdanje češčenje Najsvetejšega, še posebej v večjih mestih. Paziti pa je treba, da 

je vedno nekdo navzoč. Zelo zaželjene so bratovščine častilcev presvetega Rešnjega Telesa 

(»vednega češčenja«), evharistične procesije in kongresi. 

 Sedmo poglavje (ZO 146-168) govori o izrednih službah, ki so zaupane laikom, na 

primer: katehisti, pastoralni asistenti, izredni delivci obhajila in voditelji bogoslužij v 

odsotnosti duhovnika. Navodilo poudari, da gre za opravljanje službe, ki je zaupana laikom le 

v primeru, ko primanjkuje potrebno število duhovnikov in diakonov. Nekoliko podrobneje 

definira službo pridiganja, ki je lastna le duhovniku in diakonu, medtem ko lahko laiki 

pridigajo v cerkvi ali oratoriju samo izven maše, za kar jim lahko da dovoljenje le škof in ne 

duhovnik.  

 Osmo ali zadnje poglavje spregovori o zlorabah in kanonskih sredstvih za odpravo 

zlorab svete evharistije. Najprej so našteta tista kazniva dejanja zoper evharistijo, ki so 

pridržana presoji Kongregacije za nauk vere. To so na primer: kdor svete podobe kruha in 

vina odvrže ali jih s svetoskrunskim namenom vzame in obdrži; kdor poskuša opraviti sveto 

mašo in ni duhovnik; katoliški duhovnik, ki somašuje z nekatoliškim; posvetitev kruha in vina 

s svetoskrunskim namenom med mašo ali izven maše. Nato omenja zlorabe, ki postavljajo 

pod vprašaj veljavnost in dostojanstvo presvete evharistije in druga dejanja, ki so v nasprotju s 

tem navodilom in zakonikom cerkvenega prava. Ob vsem tem je rečeno, da je najboljše 

zdravilo za odpravo zlorab dobra liturgična vzgoja in trdna vera.  

 

* * * * * * * * * 

 

 Omenjeno navodilo je odgovor na nepravilnosti, ki so se v mnogih deželah in kot je 

moč opaziti tudi pri nas razširile. Zato je toliko bolj pomembno, da zlorabe, kot pravi papež, 

ki prispevajo k zatemnjevanju katoliškega nauka (CE  10), odpravimo, saj duhovnik, ki mašuje 

v skladu z liturgičnimi normami, in občestvo, ki ga sprejema, s tem tiho in vendar zgovorno 

kažeta svojo ljubezen do Cerkve (CE 52). Liturgična navodila niso za to, da jih kršimo, kot se 

zna kdo pošaliti, ampak za to, da v njih odkrijemo duha vere v skrivnost, ki se v liturgičnem 

obhajanju posedanja. »Zaklad« je prevelik in preveč dragocen, da bi smeli tvegati njegovo 

obubožanje... Ker je liturgija dediščina celotne Cerkve, je ne morejo določati krajevne, od 

celotne Cerkve izolirane Cerkve (CE 51), kaj šele posamezni duhovniki.  

 

 


