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Novosti v navodilih tretje tipične izdaje 

Rimskega misala 
 

 Bogosluţje je sestavljeno iz nespremenljivega dela, ki je Boţje delo, ter iz 

spremenljivih delov, ki se v času morejo ali celo morajo spremeniti (B 21). Zato je 

Kongregacija za bogosluţje in disciplino zakramentov leta 2000 izdala nova navodila za tretjo 

izdajo Rimskega misala. Slovenski prevod omenjenih navodil s krajšo predstavitvijo 

sprememb je pripravil prof. Marijan Smolik in ga objavil v zbirki cerkvenih dokumentov z 

zaporedno številko 94.  

Številne teološke razlage in pastoralne smernice, ki jasno razodevajo, kako je 

bogosluţje »prva teologija«, spremljajo mnoga navodila iz različnih pokoncilskih liturgičnih 

objavljenih navodil in škofovskega ceremoniala. Zato so nova navodila Rimskega misala 

znatno številčnejša od prejšnjih, pa tudi oštevilčenje navodil in predgovora je zdruţeno. 

Razdelitev navodil je podobna prejšnji, le da je dodano deveto poglavje, ki govori o 

prilagoditvah, ki je v domeni škofov in njihovih konferenc. 

 V predstavitvi pomembnejših sprememb v novih navodilih Rimskega misala bomo 

govorili najprej o splošnih določbah za obhajanje svete maše, nato pa o določbah, ki se 

nanašajo na posamezne dele svete maše. V oklepajih bomo navajali številko novih navodil.  

 

1. Nove splošne določbe za obhajanje svete maše 

 V skrbi za čim dejavnejše sodelovanje vidimo najprej poudarek na vlogi zbora, ki 

opravlja pomembno liturgično sluţbo. Ta pa ne sme dajati prednosti petju pred zakramentalno 

udeleţbo pri bogosluţju. Zato je rečeno, »da je treba poskrbeti, da tudi pevci prejmejo 

obhajilo« (št. 86). Iz Konstitucije o bogosluţju (št. 116) je vzet stavek, ki postavlja 

gregorijansko petje na prvo mesto v bogosluţju, kar pa ne izključuje drugih načinov petja pri 

maši (prim. št. 41). Da bi bila bogosluţja čim slovesnejša, spodbujajo navodila duhovnike, naj 

»dele, ki jih morajo govoriti vsi somašniki hkrati, in so v misalu opremljeni z notami, 

hvalevredno pojejo« (št. 218). Tudi uporaba orgel naj izraţa liturgični čas ali praznik. Zato je 

rečeno, da naj v »adventnem času orgle in druga glasbila uporabljamo s tako zmernostjo, 

kakor pristoji značaju tistega časa, da ne bi vnaprej označevali polnega veselja Gospodovega 

rojstva.  V postnem času pa se smejo orgle in druga glasbila oglašati samo za podporo petju. 

Izjema so 4. postna nedelja, slovesni prazniki in prazniki (št. 313). 

 Kljub ţe do sedaj veliki zastopanosti stoje pri maši, kar bi lahko opredelili kot 

»italijansko navado«, vidimo, da nova navodila dodajo stojo od povabila »Molite bratje« pred 

prošnjo nad darovi do konca maše (št. 43, 146). K temu še dodajajo, da naj se »tisti, ki pri 

spremenjenju ne klečijo, ko mašnik po spremenjenju poklekne, globoko priklonijo« (št. 43). 

»Priklon izraţa spoštovanje in čast, ki se izkazuje osebam samim ali njihovim znamenjem« 

(št. 275). Podobno je poklek izraz počastitve, ki gre samo najsvetejšemu zakramentu in sv. 

kriţu od slovesnega češčenja pri liturgičnem opravilu velikega petka do začetka velikonočne 

vigilije. Med mašo poklekne mašnik trikrat, razen če je v prezbiteriju tabernakelj z 

Najsvetejšim; pokleknejo mašnik in streţniki, ko pridejo k oltarju in ko od njega odhajajo, ne 

pa med mašnim opravilom. Ob tem je na novo uvedeno to, da se streţniki, ki nosijo v 

sprevodu kriţ in sveče, namesto pokleka samo z glavo priklonijo (prim. št. 274), medtem ko 

je prej veljalo, da ne pokleknejo, niti se priklonijo. 

 Četudi je bilo ţe do sedaj določeno, da verniki pri vzkliku »aleluje« vstanejo, nova 

navodila razlagajo predpis s tem, da pri »aleluji« gre »za samostojen obred ali dejanje, s 

katerim zbor vernikov sprejme in pozdravi Gospoda, ki mu bo govoril v evangeliju, ter s 

petjem izpove svojo vero« (št. 62; 131). 

Ker so nekateri prepogosto opuščali obred kajenja, je z novimi navodili vnovič 

ovrednoten z razlago, da kajenje izraţa spoštovanje in molitev. Kljub praktičnim nasvetom in 

pomembnosti pokaditve kriţa se zdi ta točka še vedno premalo jasna (prim. št. 277). 
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 Posebej ovrednoteni so trenutki tihote med obhajanjem (pri kesanju, po berilih, pridigi 

in obhajilu) kot svarilo pred hitenjem in spodbuda k premišljevanju Boţje besede in 

skrivnosti, ki se obhaja (prim. št. 56, 66). Nova je tudi spodbuda, naj bi za tihoto poskrbeli 

tudi v zakristiji in bliţnjih prostorih, da se bodo vsi primerno pripravili na sveta opravila 

(prim. št. 45). 

 Ko je govor o pokaditvi oltarja, je podčrtan pomen pokaditve kriţa (št. 49), ki naj ima 

vedno podobo kriţanega Kristusa (št. 117, 122). »In prav je, da tak kriţ ostane pri oltarju tudi 

zunaj bogosluţnih opravil, da v zavesti vernikov ohranja misel na zveličavno Gospodovo 

trpljenje« (št. 308). 

 Novost navodil se kaţe tudi v opisu krasitve bogosluţnega prostora, za katero velja 

načelo plemenite preprostosti in pristnosti (prim. št. 292). »Oltar naj bo primerno okrašen s 

cvetjem, medtem ko je v postnem času krašenje oltarja s cvetjem prepovedano. Izjema so le 4. 

postna nedelja, slovesni prazniki in prazniki. Sicer pa naj bo cvetje raje ob oltarju, kot pa na 

njem« (št. 305). Na oltarno mizo se sme postaviti samo tisto, kar je potrebno za mašno 

opravilo (prim. št. 306), in ne kot je ponekod v navadi, npr. pri novih mašah ali drugih 

slovesnosti, da duhovniki naloţijo na oltar vse mogoče simbolične darove. Tako postane oltar 

miza za odlaganje vsega mogočega in ne več znamenje Kristusa, ki daruje, se daruje in se 

nam daje v duhovno hrano. Prav zaradi tega sledijo tudi novi poudarki, da na daritvenem 

oltarju ne sme biti nikoli tabernaklja in da je tabernakelj le iz neprozorne snovi in tako zaprt, 

da je kar najbolj preprečena nevarnost oskrunjenja. Preden je dan v liturgično uporabo, naj bo 

blagoslovljen in postavljen v prezbiteriju, vendar zunaj oltarja, pri katerem se mašuje, ali pa v 

kakšni kapeli, ki je pripravna za zasebno češčenje in molitev vernikov. Ob njem naj gori 

posebna luč, s katero je označena Kristusova navzočnost (prim. št. 314-317). 

 Danes mnogi uvajajo v bogosluţje posode iz najrazličnejših lomljivih snovi. Zato je 

uveden člen, ki pravi, da so lahko »po presoji škofovske konference, katerih odloke potrdi 

apostolski sedeţ, svete posode narejene tudi iz drugih, trdnih snovi, ki so po splošnem mnenju 

v tisti pokrajini plemenite, npr. iz slonove kosti ali iz kakšnega trdega lesa, če so le prikladne 

za sveto rabo. V tem primeru imajo prednost snovi, ki niso lahko lomljive niti pokvarljive. To 

velja za vse posode, ki so namenjene za hostije, kot so patena, ciborij, posodica za posvečeno 

hostijo, monštranca in druge« (št. 329). 

 Zaradi dovoljenja obhajila pod obema podobama je toliko več moţnosti, da kdo razlije 

Kristusovo kri. V takšnem primeru je treba umiti prostor z vodo, ki jo je treba izliti v sakrarij. 

Zato je vključeno tudi tu navodilo, ki pravi, naj se »ohrani navada v zakristiji urediti sakrarij, 

v katerega vlivamo vodo, s katero smo čistili svete posode in prali blago« (št. 280, 334).  

 

2. Določbe, ki se nanašajo na posamezne dele obhajanja svete maše 

V duhu dejavnega sodelovanja v bogosluţju, kjer vsak dela vse tisto in samo tisto, kar 

mu gre po sluţbi v obhajanju (prim. B 28), nova navodila ne govorijo več o osnovni obliki 

maše z ljudstvom, ampak o maši brez diakona (št. 120-170), medtem ko se maša brez ljudstva 

imenuje maša, pri kateri je en sam strežnik. In če je streţnik diakon, dela vse, kar mu je lastno 

(prim. št. 171-186), in opravlja tudi, kar je delo ljudstva (št. 253).  

Ob velikem poudarku na diakonski sluţbi, sluţbi mašnega pomočnika in bralca, ki 

lahko imajo po določilu škofovske konference lastno liturgično obleko (št. 339), poprej 

blagoslovljeno (št. 335), je na novo ovrednotena sluţba zakristana (št. 105). Med posebnostmi 

diakonske sluţbe se omenja, da lahko diakon po evangeliju nese evangeljsko knjigo škofu, da 

jo poljubi in nato odloţi na mizico (št. 175), da od epikleze do povzdigovanja keliha redno 

kleči (št. 179) in da pred blagoslovom ljudstva povabi vernike s povabilom »Pripravite se za 

blagoslov« (št. 185). Ker je diakonska sluţba streţniška, je njegovo mesto ob glavnem 

mašniku. Zato sme biti ob mašnikovem sedeţu samo sedeţ za diakona, ne pa kar trije 

enakovredni, kar spominja na predkoncilsko slovesno mašo, ko sta bila ob mašniku diakon in 

subdiakon. Za druge streţnike naj bodo sedeţi tako postavljeni, da se jasno razlikujejo od 

duhovniških in da bodo mogli svojo sluţbo lahko opravljati (prim. št. 310). 
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 Da je predstojniška sluţba znamenje Kristusove navzočnosti, zgovorno potrjuje tudi 

člen, ki pravi, da naj isti mašnik v vseh delih opravlja predstojniško sluţbo (št. 108-111). S 

pastoralno modrostjo in skrbjo za duhovnike pa dodajajo navodila, da naj duhovnike, ki 

potujejo, radi sprejemamo k somaševanju evharistije, če je znan njihov duhovniški stan (št. 

200). 

Da uvod v mašo ni uvod v kesanje, ampak uvod, ki naj poudari veselje, Kristusovo 

navzočnost, enost bogosluţnega zbora in svojstvenost bogosluţja, jasno kaţe delitev 

prejšnjega navodila v dva dela. Prvi še spada pod naslov Pozdrav oltarja in zbranega ljudstva, 

drugi pa pod naslov Skupno kesanje. Tako naj bi duhovnik v uvodnih besedah v mašo ne 

govoril samo o nujnosti kesanja za vredno obhajanje svetih skrivnosti, ampak veliko bolj o 

veselju, Kristusovi navzočnosti in prazničnosti. Ta uvod lahko ima tudi laik, medtem ko uvod 

v kesanje pripada izključno voditelju bogosluţja. Ob tem zasledimo tudi nov poudarek, da 

»splošna spoved celotnega občestva in mašnikova odveza nima učinkovitosti zakramenta 

sprave.« Nov pa je tudi odstavek, ki pravi, da naj duhovnik »ob nedeljah, zlasti v 

velikonočnem času, včasih namesto običajnega skupnega kesanja vključi blagoslov vode in 

pokropitev z njo v spomin krsta« (št. 51). 

Za glasbene sestavine svete maše je rečeno, da se »besedilo slave, vere in vzklik 

Jagnje božje ne sme nadomestiti z drugimi pesmimi« (št. 53, 67, 366). Navodila ne smemo 

razumeti zgolj kot predpis, saj vemo, da pesmi svetih časov, kakor tudi nekatere vstopne 

pesmi, ne prinašajo celotne teološke vsebine, ki je v liturgičnem besedilu.  

Večkrat se zgodi, da kakšna zaključena skupina ali redovna skupnost ob praznovanju 

redovnega ustanovitelja vključi v besedno bogosluţje odlomek iz svetnikovih spisov. Proti 

takšnim zamenjavam svetopisemskega odlomka navaja navodilo papeţeve besede: 

»Nikakor ni prav, da bi berila in psalm z odpevom, ki obsegajo Boţjo besedo, nadomestili z 

drugimi, nesvetopisemskimi besedili (prim. Janez Pavel II., pismo 4. 12. 1988; prim. št. 57). 

Zamenjava psalma z nesvetopisemskim besedilom pesmi je postala pri nas ţe kar običaj. Za 

odpravo le-tega naj nam sluţi tudi spodbuda navodil, ki znova podčrtajo liturgično sluţbo 

psalmista (prim. št. 61). 

 Branje evangelija je najprej diakonova sluţba (če je navzoč), in ne duhovnikova. 

Samo »kadar predseduje škof in ni diakona, bere evangelij somašnik, ki prosi škofa za 

blagoslov in ga prejme od njega. Tega pa ne naredi, če somaševanju predseduje duhovnik« 

(št. 212). To velja tudi za nove maše in podobne slovesnosti! 

V Pravilniku za maše z otroki je rečeno, da lahko »kdo izmed odraslih na povabilo 

ţupnika po evangeliju spregovori otrokom, zlasti če bi se duhovnik le s teţavo prilagodil 

otroškemu čustvovanju« (Pravilnik št. 24). V drugih primerih pa navodila posebej 

prepovedujejo to sluţbo laikom (prim. št. 66). 

Ţe sam izraz »prošnje vernikov za vse potrebe« jasno pove, da sluţba branja prošenj 

ni predstojniška, ampak streţniška. Zato naj prošnje vedno napovedujejo laiki (ali diakon). 

Navodilo pa dodaja, da morajo biti nameni »trezni, sestavljeni z modro svobodo in malo 

besedami in naj izraţajo prošnjo celotnega občestva … Med prošnjami naj ljudstvo stoji« (št. 

71, 138). V nasprotju s prošnjami za vse potrebe, ki naj jih berejo laiki, pa so mašne prošnje 

izključno predstojniške. Zaradi nepravilnosti oziroma navad iz predkoncilskih časov nova 

navodila opozarjajo, da se sme pri maši brati le ena prošnja nad darovi ali prošnja po 

obhajilu (št. 77, 89), kar pa velja isto tudi za glavno prošnjo. 

Ob navodilih o evharističnih molitvah je posebej rečeno, da se smejo »uporabljati 

samo tiste, ki so v Rimskem misalu ali odobrene od apostolskega sedeţa.« Ker je to 

predstojniška molitev, »naj jo moli samo duhovnik, medtem ko naj se ljudstvo pridruţi 

mašniku v veri in s tihoto ter vmesnimi besedami, določenimi med molitvijo, ne pa da 

ljudstvo poltiho izgovarja isto molitev, ki jo duhovnik v imenu ljudstva moli« (prim. št. 147). 

»Sklepni slavospev evharistične molitve moli samo glavni mašnik skupaj z drugimi 

somašniki, ne pa z verniki« (št. 236). Pri spominu ţivih dodaja navodilo, da se »sme omeniti 

tudi škofe pomočnike in pomoţne škofe« (št. 149). 



 4 

Obred sprave mnogi razlagajo po svoje. Nekateri menijo, da je treba izraziti pozdrav 

čim večjemu številu. Tako se tu in tam duhovnik spusti med ljudstvo ali veliko število 

duhovnikov in ministrantov ter mašo znatno podaljša. Zato pravi novo navodilo, da je 

»primerno, da vsak umirjeno izrazi mir samo sebi bliţnjim« (št. 82, 154). 

 Sveto mašo se nekoč poimenovali po obredu lomljenja kruha (fractio panis). Ker 

nekateri duhovniki izvršijo lomljenje kruha ţe med obredom posvetitve, se zdi toliko 

primernejše navodilo, ki pravi, da se »lomljenje kruha začne, ko je opravljen obred miru in 

sprave in ga izvršimo z dolţno spoštljivostjo, ne da bi ga na nepotreben način podaljševali in 

ne da bi ga prekomerno poudarjali. Ta obred opravita samo mašnik in diakon« (št. 83). 

 Vsako znamenje v liturgiji mora biti nagovorljivo ţe samo v sebi, ne da bi ga posebej 

razlagali. Kljub temu pa je njegova izrazna moč toliko večja, če je povezano s kakšnim 

obredom. Tako se je zdelo ţe dalj časa primerneje, da bi pri obhajilnem obredu, ko duhovnik 

dvigne hostijo nad pateno, storil to skupaj s kelihom. V odgovor tej ţelji pravi novo navodilo, 

»da lahko duhovnik pri obredu Glejte, to je jagnje Božje pokaţe vernikom evharistični kruh 

nad pateno ali kelihom in jih povabi h Gospodovemu obedu« (št. 84, 268). 

V nekaterih skupnostih (npr. neokatehumeni) se je izoblikoval obred obhajanja tako, 

da si verniki sami jemljejo posvečeni kruh in kelih ali pa si ga podajajo iz roke v roko. Nova 

navodila pravijo, da »verniki ne smejo jemati posvečenega kruha ali svetega keliha, še manj si 

ga podajati iz roke v roko« (št. 160). S tem ko vernik pristopi k obhajilu, pokaţe tudi navzven 

spoštovanje, vero in odločitev za prejem svetega obhajila. Da bi duhovniki ne imeli teţav pri 

večjem številu obhajancev, jim je dovoljeno, da smejo poklicati na pomoč izredne delivce ali 

določiti druge vernike za delitev obhajila za tisti primer. Ti streţniki naj ne pridejo k oltarju, 

preden mašnik ne zauţije obhajila. Vedno pa naj iz mašnikovih rok prejmejo posodo, v kateri 

so svete hostije, ki jih je treba razdeliti vernikom (prim. št. 162). 

Zahteve Pistojske sinode (1786), liturgičnega gibanja in Konstitucije o bogosluţju (B 

55) najdejo v členih 281-287 svojo duhovno, teološko in pastoralno utemeljitev in uresničitev. 

Četudi se v členu 245 še omenja zauţivanje Kristusove krvi iz keliha po cevki, je ta moţnost  

v novih navodilih črtana. Podobno velja tudi za obhajanje iz keliha z ţličko. Tako sta po 

novem le dva načina obhajanja pod obema podobama: s pomakanjem ali s pitjem iz keliha. 

 Pri mašnem bogosluţju je predviden poljub oltarja le dvakrat: na začetku in na koncu 

maše. Na začetku naj bi izrazili spoštovanje do oltarja, ki simbolizira Kristusa, vsi duhovniki 

in diakon, medtem ko na koncu bogosluţja poljubita oltar le mašnik in diakon, ne druga dva 

somašnika, vsi pa se oltarju globoko priklonijo (prim. št. 90). 

 

* * * * * * 

Povsem novo je deveto poglavje, ki govori o liturgičnih prilagoditvah, ki so v 

domeni škofov in njihovih konferenc (prim. št. 386-399). Gre za povzetek navodil iz 

raznovrstnih dokumentov o bogosluţju. Če na kratko povzamemo, jih moremo razdeliti na:  

- navodila, ki govorijo o pripravi in izdaji prevodov Rimskega misala (na kaj vse je treba 

biti pozoren pri prevajanju), splošnega in posebnega koledarja ter zbirke lastnih maš;  

- navodila o obrednih prilagoditvah, še posebej kar zadeva znamenja, kretnje, besedila, 

pesmi, način prejemanja svetega obhajila, obred sprave, itd.; 

- navodila o duhovnih spodbudah in dolţnostih škofov do liturgične vzgoje duhovnikov, 

diakonov in vernikov, o varovanju nedelje kot prvega in glavnega prazničnega dne, o 

skladnosti krajevne Cerkve z vesoljno Cerkvijo in podobno. 

 Skratka, kakor poudarjajo navodila, da naj bo prostor primerno udoben za liturgično 

obhajanje (št. 293), tako naj bodo tudi ti novi poudarki Splošne ureditve Rimskega misala v 

sluţbi prijetnejšega, dejavnejšega, bolj zavzetega in sadu polnega sodelovanja.  

 

 

 

 


