
KONSTITUCIJA O SVETEM BOGOSLUŢJU 
 

sprejeta in potrjena dne 4. decembra 1963 na slovesni seji II. vatikanskega vesoljnega 

cerkvenega zbora 

 

Slovenski prevod 

 

iz L'Osservatore Romano, št. 281, 5. decembra 1963 apost. pismo »Sacram Liturgiam« 

iz št. 23, 29. januarja 1964 

 

Ljubljana 1964 

 

 

PAVEL ŠKOF 

SLUŢABNIK BOŢJIH SLUŢABNIKOV 

SKUPAJ Z OČETI CERKVENEGA ZBORA 

V TRAJEN SPOMIN 

 

 

KONSTITUCIJA 

O SVETEM BOGOSLUŢJU 

 

PREDGOVOR 

 

1. Sveti cerkveni zbor, ki si je dal naloge: poskrbeti, da bodo verniki vedno bolj krščansko 

ţiveli; bolje prilagoditi potrebam našega časa ustanove, ki so spremenljive; pospeševati, kar bi 

moglo prispevati k edinosti vseh, ki verujejo v Kristusa; in okrepiti, kar bi pomagalo, da bi 

bili vsi poklicani v naročje Cerkve: - sodi, da je njegova prav posebna naloga poskrbeti, da se 

bo obnovilo in gojilo sveto bogosluţje. 

 

2. Liturgija, ki »izvršuje delo našega odrešenja«
1
, posebno s sveto evharistično daritvijo, 

namreč najbolj pomaga, da ţivljenje vernikov predstavlja in drugim razodeva Kristusovo 

skrivnost ter pristno naravo prave Cerkve. Kajti njej je lastno, da je človeška in boţja hkrati; 

vidna, pa polna nevidnega; goreča za delo in premišljevanju predana; v svetu doma, pa vendar 

popotnica; vse pa tako, da je človeško usmerjeno v boţje in boţjemu podrejeno, vidno k 

nevidnemu, dejavnost k premišljevanju, sedanje pa k prihodnjemu mestu, ki ga iščemo
2
. Ko 

torej sveto bogosluţje tiste, ki so znotraj, vsak dan vzidava v sveti tempelj v Gospodu, za 

bivališče boţje v Duhu
3
, do mere polne starosti Kristusove

4  
obenem na čudovit način krepi 

njihove sile za oznanjevanje Kristusa in tako tem, ki so zunaj, kaţe Cerkev kot znamenje, 

dvignjeno med narodi
5
 pod katerim se zbirajo razkropljeni boţji otroci

6
 da bo ena čreda in en 

pastir
7
. 

 

3. Zato sveti cerkveni zbor sodi, da je za pospeševanje in obnavljanje bogosluţja treba 

spomniti na načela, ki sledijo, in določiti praktična pravila. 

 

Med temi načeli in pravili se nekatera smejo in tudi morajo uporabiti tako za rimski kot za vse 

druge obrede; vendar je treba sledeča praktična pravila razumeti tako, da veljajo samo za 

rimski obred, razen če ţe po svoji naravi zadevajo tudi druge obrede. 

 



4. Končno cerkveni zbor, zvest izročilu, izjavlja, da ima sveta mati Cerkev vse zakonite 

obrede za enake v pravicah in v časti, da jih hoče v bodoče ohranjati in na vso moč podpirati, 

ter ţeli, naj bodo, kjer je treba, modro v celoti prenovljeni po zdravem izročilu in naj dobijo 

novo moč za današnje razmere in potrebe. 

 

 

I. poglavje 

 

SPLOŠNA NAČELA ZA OBNOVO IN NAPREDEK BOGOSLUŢJA 

 

 

I. BISTVO SVETEGA BOGOSLUŢJA IN NJEGOV POMEN V ŢIVLJENJU 

CERKVE 

 

5. Bog, »ki hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli k spoznanju resnice« (1 Tim 2, 4) in ki je 

»mnogokrat in na mnogotere načine nekdaj govoril očetom po prerokih« (Heb 1, 1), je ob 

polnosti časov poslal svojega Sina, učlovečeno Besedo, maziljenega po Svetem Duhu, da bi 

oznanil blagovest  ubogim, tiste, ki so strtega srca
8
, ozdravil kot »telesni in dušni zdravnik«

9
 

in srednik med Bogom in ljudmi
10

 Njegova človeška narava, zdruţena v eni osebi z Besedo, je 

bila sredstvo našega odrešenja. Zato je v Kristusu »vzšla popolna odkupnina naše sprave ter 

nam je v njem dana polnost boţjega češčenja«
11

. 

 

To delo odrešenja človeškega rodu in popolnega boţjega češčenja, katerega predpodobe so 

bila čudovita boţja dejanja nad ljudstvom stare zaveze, je izvršil Kristus Gospod predvsem s 

svojim blaţenim trpljenjem, vstajenjem od mrtvih in slavnim vnebohodom. S to velikonočno 

skrivnostjo je »s svojo smrtjo uničil našo smrt in nam s svojim vstajenjem obnovil 

ţivljenje«
12

, saj iz strani Kristusa, na kriţu zaspalega, izvira čudeţna skrivnost vse Cerkve.
13

 

 

6. Kakor je bil torej Kristus poslan od Očeta, tako je tudi sam poslal apostole, napolnjene s 

Svetim Duhom, ne le da bi z oznanjevanjem evangelija vsemu stvarstvu
14

 razglasili, da nas je 

Sin boţji s svojo smrtjo in vstajenjem iztrgal satanovi oblasti
15

 in smrti ter nas prestavil v 

Očetovo kraljestvo, ampak tudi, da bi delo odrešenja, ki ga oznanjajo izvrševali z daritvijo in 

zakramenti, središčem vsega bogosluţnega ţivljenja. Po krstu se namreč ljudje vcepijo v 

Kristusovo velikonočno skrivnost: z njim vred mrtvi, z njim pokopani, z njim vstali
16

 

prejmejo duha posinovljenja, »v katerem kličemo: Aba, Oče« (Rim 8, 15) in tako postanejo 

pravi molivci, kakor jih Oče hoče
17

. Podobno vsakikrat, ko uţivajo Gospodovo večerjo, 

oznanjajo smrt Gospodovo, dokler ne pride
18

. Zato so bili na binkoštni dan, ko se je Cerkev 

razodela svetu, »krščeni« tisti, ki so »sprejeli Petrove besede«. In bili so »stanovitni v nauku 

apostolov in bratski skupnosti, v lomljenju kruha in molitvah… hvaleč Boga in priljubljeni pri 

vsem ljudstvu « (Apd 2, 41-47). Nikdar se poslej Cerkev ni nehala zbirati k obhajanju 

velikonočne skrivnost5i:  brati, »kar je bilo o njem v vseh pismih« (Lk 24, 27), obhajati 

evharistijo, v kateri se »ponavzočuje zmaga in zmagoslavje nad njegovo smrtjo«
19

 in hkrati v 

Kristusu Jezusu opravlja zahvala »Bogu za neizrekljivi dar« (Kor 9, 15) »v slavi njegovega 

veličastva« (Ef 1, 12), vse v moči Svetega Duha. 

 

7. Za izpolnitev  tolikšnega dela je Kristus vedno pri svoji Cerkvi, zlasti v bogosluţnih 

opravilih. Pri daritvi svete maše je navzoč tako v duhovnikovi osebi, - kajti »isti sedaj daruje 

po sluţabništvu dohovništva, kot je nakoč sam sebe daroval na kriţu«
20

, - kakor še posebno 

pod evharističnima podobama. Navzoč je s svojo močjo v zakramentih tako, da kadar kdo 

krščuje
21

. Navzoč je v svoji besedi tako, da on sam govori, kadar se v Cerkvi bere sveto 



pismo. Kadar končno Cerkev prosi in poje, je navzoč tisti, ki je obljubil: »Kjer sta dva ali so 

trije zbrani v mojem  imenu, tam sem jaz sredi med njimi« (Mt 18,20). 

 

Zares si pri tako velikem delu, s katerim se daje Bogu popolna čast in se ljudje posvečujejo, 

Kristus vedno pridruţuje Cerkev, svojo preljubljeno nevesto; ta ga imenuje svojega Gospoda 

in po  njem časti večnega Očeta. 

 

Po pravici torej gledamo v bogosluţju izvrševanje duhovniške sluţbe Jezusa Kristusa. Vidna 

bogosluţna znamenja označujejo in vsako na svojski način povzročajo posvečenje ljudi; tako 

skrivnostno telo Jezusa Kristusa, namreč glava in udje, izvršuje celotno javno bogosluţje. 

 

Zato je vsako liturgično opravilo kot dejanje Kristusa duhovnika in njegovega telesa – Cerkve 

na najodličnejši način sveto opravilo in se z njegovo učinkovitostjo v tisti vrsti in enaki 

stopnji ne more primerjati nobeno drugo cerkveno opravilo. 

 

8. Pri zemeljskem bogosluţju vnaprej okušamo tisto nebeško, ki se obhaja v svetem mestu 

Jeruzalemu, h kateremu romamo in kjer na desnici boţji sedi Kristus, sluţabnik svetišča in 

pravega šotora
22

. Z vso mnoţico nebeške vojske pojemo hvalospev  Gospodu; častimo spomin 

svetnikov in upamo na deleţ in druţbo z njimi; pričakujemo Odrešenika, našega Gospoda 

Jezusa Kristusa, dokler se ne prikaţe kot naše ţivljenje in se mi z njim prikaţemo v slavi
23

. 

 

9. Sveto bogosluţje ne izčrpava celotnega delovanja Cerkve, kajti preden se morejo ljudje 

udeleţiti bogosluţja, jih je treba poklicati k veri in spreobrnjenju: »Kako naj ga vendar 

kličejo, v kogar niso verovali? Kako pa naj verujejo v tistega, o komer niso slišali? In kako 

naj slišijo brez oznanjevalca? In kako naj oznanjajo, če niso poslani?« (Rim 10, 14-15) 

 

Zato Cerkev nevernim razglaša oznanilo odrešenja, da bi vsi ljudje spoznali edinega pravega 

Boga in katerega je poslal, Jezusa Kristusa, ter da bi se spreobrnili s svojih potov in se 

spokorili
24

. Vernim pa mora vedno oznanjati vero in pokoro ter jih pripravljati na zakramente, 

jih učiti spolnjevati vse, kar je Kristus zapovedal
25

, in jih pridobi vati za vsa dela ljubezni, 

poboţnosti in apostolata. Po teh delih naj postane očitno, da kristjani sicer niso od sveta, pa so 

vendar luč sveta in svojega Očeta proslavljajo pred ljudmi. 

 

10. Vendar pa je bogosluţje vrhunec, h kateremu teţi delovanje Cerkve, in hkrati vir, iz 

katerega izvira vsa njena moč. Apostolsko prizadevanje je namreč usmerjeno v to, da bi se 

vsi, ki po veri in krstu postanejo boţji otroci, zbirali skupaj, da bi v Cerkvi hvalili Boga, se 

udeleţevali daritve in uţivali Gospodovo večerjo. 

 

Z druge strani pa bogosluţje ţe samo priganja vernike, naj nasičeni »z velikonočnimi 

skrivnostmi« postanejo »enega srca«
26

; prosi, da bi »zvesto ţiveli, kar so verno sprejeli«
27

; 

obnovitev zaveze med Gospodom in ljudmi v evharistiji vernike priteguje in vţiga v razvneti 

Kristusovi ljubezni. Iz bogosluţja, zlasti iz evharistije, se kot iz studenca v nas izliva milost in 

v  Kristusu se v najvišji meri dosega tisto posvečenje ljudi in tista čast boţja, za katero kot za 

svojim ciljem teţi vse drugo delovanje Cerkve. 

 

11. Da bi pa dosegli to polno učinkovitost, se morajo verniki udeleţevati svetega  bogosluţja 

pravilno pripravljeni, morajo svojega duha uskladiti z  besedo ter z nadnaravno milostjo 

sodelovati, da je ne bi nepridoma prejemali
28

. Dušni pastirji morajo zato paziti ne samo, da se 

pri bogosluţnih opravilih drţijo predpisov za veljavno in dopustno izvrševanje, ampak tudi, 

da se jih verniki udeleţujejo zavestno, dejavno in z vso duhovno koristjo. 



 

12. Duhovno ţivljenje pa ni samo v sodelovanju pri svetem bogosluţju. Kristjan, ki je 

poklican k skupni molitvi, mora namreč tudi v svoji sobi moliti k svojemu Očetu in 

skrivnem
29

 ter po apostolovem nauku celo neprenehoma moliti
30

. Isti apostol nas tudi uči, naj 

na svojem telesu vedno okrog nosimo Jezusovo umiranje, da se tudi Jezusovo ţivljenje 

razodene na našem umrljivem telesu
31

. Zato Gospoda pri daritvi svete maše prosimo, naj 

»sprejme duhovno daritev in nas same« spopolni sebi »v večen dar«
32

. 

 

13. Poboţne vaje krščanskega ljudstva, da se le skladajo s cerkvenimi postavami in pravili, se 

zelo priporočajo, zlasti če se opravljajo po naročilu apostolskega sedeţa. 

 

Posebno se tudi odlikujejo svete poboţnosti posameznih cerkva, ki se obhajajo po naročilu 

škofov po veljavno potrjenih navadah ali knjigah. 

Treba pa je te poboţnosti uskladiti z liturgičnimi časi, da bodo s svetim bogosluţjem v 

soglasju, v nekem smislu iz njega izvirale, ljudstvo k njemu vodile, ker je ţe po svoji naravi 

daleč odličnejše od njih. 

 

II. PRIZADEVANJE ZA LITURGIČNO VZGOJO IN DEJAVNO SODELOVANJE 

 

14. Mati Cerkev zelo ţeli vse vernike privesti k tistemu polnemu, zavestnemu in dejavnemu 

sodelovanju pri bogosluţnih opravilih, ki ga od njih zahteva ţe narava bogosluţja in do 

katerega ima krščansko ljudstvo, »izvoljen rod, kraljevo duhovstvo, svet narod, pridobljeno 

ljudstvo« (1 Pet 2, 9; prim. 2, 4-5) v moči krsta pravico in dolţnost. 

 

Za takšno polno in dejavno sodelovanje vsega ljudstva si je treba pri obnovi in gojitvi svetega 

bogosluţja močno prizadevati, saj je bogosluţje prvi in nujni vir, iz katerega naj verniki 

črpajo pristno krščanskega duha. Dušni pastirji morajo pri vsem dušnopastirskem 

prizadevanju marljivo stremeti, da ga s primernim poukom doseţejo. 

 

Ker pa ni nobenega upanja, da bi se to moglo zgoditi, če ne bodo prej dušni pastirji sami 

preţeti z liturgičnim duhom in močjo ter tako postali v tem učitelji, je nujno potrebno najprej 

oskrbeti liturgično vzgojo duhovnikov. Zato je sveti cerkveni zbor sklenil odločiti naslednje:  

 

15. Učitelji, ki vodijo poučevanje svete liturgije v semeniščih, redovniških študijskih zavodih 

in na teoloških fakultetah, se morajo za svojo nalogo dobro pripraviti v posebej za to 

namenjenih ustanovah. 

 

16. Poučevanje svete liturgije je treba v semeniščih in redovniških študijskih zavodih šteti 

med nujne in vaţne, na teoloških fakultetah pa med glavne predmete. Razlagati jo je treba z 

bogoslovnega, zgodovinskega, duhovnega, pastoralnega in pravnega vidika. Razen tega naj se 

učitelji drugih ved, predvsem dogmatičnega  bogoslovja, svetega pisma, duhovnega in 

pastirskega bogoslovja potrdijo po notranjih zahtevah vsakterega predmeta tako obdelati 

skrivnost Kristusa in zgodovino odrešenja, da bo iz tega jasno zasijala povezanost z 

bogosluţjem in enotnost duhovniške vzgoje. 

 

17. Kleriki v semeniščih in redovniških zavodih naj dobe liturgično duhovno vzgojo tako s 

primernim uvajanjem v razumevanje in navdušeno udeleţbo pri svetih obredih, kakor z 

obhajanjem svetih skrivnosti in tudi z liturgičnim duhom preţetih poboţnosti. Naučijo naj se 

spolnjevati liturgične predpise, da bo ţivljenje v semeniščih in redovniških domovih docela 

preţeto z liturgičnim duhom. 



 

18. Tako škofijskim kakor redovniškim duhovnikom, ki ţe delujejo v Gospodovem 

vinogradu, je treba z vsemi primernimi sredstvi pomagati, da bodo vedno polneje razumeli, 

kar v svetih opravilih izvršujejo, da bodo liturgično ţiveli in to posredovali sebi zaupanim 

vernikom. 

 

19. Dušni pastirji naj se goreče in potrpeţljivo trudijo za liturgično vzgojo in dejavno notranje 

ter zunanje sodelovanje vernikov v skladu z njih starostjo, razmerami, načinom ţivljenja in 

stopnjo verske izobrazbe; s tem bodo spolnili eno izmed glavnih dolţnosti, ki jih imajo kot 

zvesti delivci boţjih skrivnosti. Svojo čredo naj pri tem vodijo ne le z besedo, ampak tudi z 

zgledom. 

 

20. Radijski in televizijski prenosi svetih obredov, zlasti svete maše, naj se izvajajo obzirno in 

spodobno pod vodstvom in z odgovornostjo sposobne osebe, ki jo za to določijo škofje.  

 

III. OBNOVA SVETEGA BOGOSLUŢJA 

 

21. Da bi krščansko ljudstvo bolj gotovo doseglo v svetem bogosluţju obilje milosti, sveta 

mati Cerkev vneto ţeli izvesti splošno obnovo liturgije. Liturgija je namreč sestavljena iz 

nespremenljivega dela, ki je delo boţje, ter iz spremenljivih delov, ki se v teku časa morejo ali 

celo morajo spremeniti, če se je morda vanje prikladlo, kar manj ustreza samemu bistvu  

liturgije ali pa je postalo manj primerno. 

 

S to obnovo je treba besedila in ob rede tako urediti, da bodo jasneje izraţali svete reči, ki jih 

pomenijo, in da jih bo krščansko ljudstvo moglo, kolikor je to mogoče, kar najlaţje razumeti 

ter se jih udeleţevati na polni, dejavni in občestveni način.  

Zato je sveti cerkveni zbor določil naslednja splošna pravila: 

 

A) SPLOŠNA PRAVILA 

 

22. §  1. Urejati sveto bogosluţje sme samo cerkvena oblast; to oblast ima apostolski sedeţ in, 

v skladu s spravnimi določili, škof. 

 § 2. Po pravno poverjeni oblasti smejo bogosluţje v določenih mejah urejati tudi pristojni 

zakonito ustanovljeni škofovski z bori različnih vrst. 

 

§ 3. Zato prav nihče drugi, čeprav duhovnik, ne sme po svoji volji v bogosluţju ničesar 

dodajati, izpuščati ali spreminjati. 

 

23. Da bi se ohranilo zdravo izročilo, pa vendar odprla pot upravičenemu napredku, je treba 

pred spremenitvijo posameznih delov bogosluţja vedno skrbno opraviti bogoslovne, 

zgodovinske in pastoralne raziskave. Razen tega je treba preudariti tako splošne zakone o ob 

liki in smislu bogosluţja, kakor tudi skušnje iz novejše liturgične obnove in iz različnih ţe 

podeljenih dovoljenj. Končno naj se novosti ne uvajajo, razen če jih terja resnična in 

nedvomna korist Cerkve; vedno pa morajo nove oblike previdno, nekako organsko rasti iz ţe 

obstoječih oblik. 

 

Paziti je tudi treba, da med sosednimi pokrajinami, kolikor je le mogoče, ne bo občutnih 

obrednih razlik. 

 



24. Sveto pismo je pri bogosluţnih obredih največje vaţnosti. Iz njega se bero berila, ki se v 

homiliji razlagajo; iz njega se pojejo psalmi; po njegovem navdihu in spodbudi so nastale 

prošnje, molitve in liturgični spevi; iz njega dobivajo svojo pomenljivost dejanja in znamenja. 

Zato je treba za obnovo, napredek in prilagoditev svetega bogosluţja pospeševati tisto 

prisrčno in ţivo zavzetnost za sveto pismo, ki jo izpričuje častitljivo izročilo vzhodnih in 

zahodnih obredov. 

 

25. Čimprej je treba pregledati in popraviti bogosluţne knjige, k čemur je treba pritegniti 

izvedence ter povprašati škofe iz različnih delov sveta. 

 

B)  PRAVILA, KI IZHAJO IZ HIERARHIČNEGA IN OBČESTVENEGA ZNAČAJA 

BOGOSLUŢJA 

 

26. Bogosluţna opravila niso zasebna opravila, marveč sveti obredi Cerkve, ki je »skrivnost 

edinosti«, sveto ljudstvo, ki ga zbirajo in urejajo škofje
33

. 

Zato so zadeva celotnega telesa Cerkve, ga razodevajo in nanj vplivajo; posameznih njegovih 

udov pa se dotikajo na različen način, po različnosti stanov, nalog in dejavne udeleţbe.  

 

27. Kadar obredi po svoji naravi zahtevajo občestveno obhajanje, ki se ga verniki udeleţijo in 

pri njem dejavno sodelujejo, poudarjamo, da ima tako obhajanje, kolikor je le mogoče, 

prednost pred posamičnim in zasebnim obhajanjem. 

Predvsem velja to za sveto mašo – čeprav je res, da je vsaka maša javnega in druţbenega 

značaja – ter za delitev zakramentov. 

 

28. Pri bogosluţnih  opravilih naj vsak, bodisi delivec bodisi vernik, ko opravlja svojo sluţbo, 

dela samo tisto in vse tisto, kar mu gre po naravi stvari in po liturgičnih predpisih.  

 

29. Tudi streţniki, bravci, razlagavci in člani pevskega zbora opravljajo pravo liturgično 

sluţbo. Zato naj svoje opravilo vršijo s tisto iskreno poboţnostjo in urejenostjo, ki taki sluţbi 

pristoji in kakor jo boţje ljudstvo od njih po pravici zahteva. 

Zato jih je treba, vsakomur primerno, skrb no uvajati v liturgičnega duha ter poučiti, da bodo 

svojo vlogo pravilno in v redu izvrševali. 

 

30. Da bo dejavno sodelovanje vedno boljše, je treba pospeševati mnoţične vzklike, 

odgovore, petje psalmov, antifone, pesmi ter tudi kretnje in drţo telesa. Ob svojem času je 

treba ohraniti tudi sveto tihoto. 

 

31. Pri pregledu liturgičnih knjig je treba skrbno paziti, da bodo rubrike upoštevale tudi deleţ 

vernikov. 

 

32. Razen razlik v liturgičnih sluţbah, ki izvirajo iz svetega reda, ter razen časti, ki se po 

liturgičnih predpisih izkazujejo svetnim oblastnikom, ne sme biti v bogosluţju nobenih izjem 

zaradi ugleda ali poloţaja niti v obredih niti v zunanjem blesku.  

 

C) PRAVILA, KI IZHAJAJO IZ POUČNEGA IN POSTORALNEGA ZNAČAJA 

BOGOSLUŢJA 

 

33. Čeprav sveto bogosluţje predvsem časti boţje veličastvo, ima vendar veliko vzgojno moč 

za verno ljudstvo
34

. V bogosluţju namreč Bog govori svojemu ljudstvu; Kristus še vedno 

oznanja blagovest. Ljudstvo pa Bogu odgovarja tako s pesmijo kot z molitvijo. 



Še več! Po duhovniku, ki občestvo vodi kot Kristusov namestnik, se k Bogu dvigajo molitve v 

imenu vsega svetega ljudstva in vseh navzočih, saj je vidna znamenja, ki jih uporablja sveto 

bogosluţje za označevanje nevidnih boţjih reči, izbral Kristus ali Cerkev. Zato se ne le ob 

branju tega, »kar je napisano v naše poučenje« (Rim 15, 4), ampak tudi kadar Cerkev moli ali 

poje ali dela, vera navzočih hrani ter se njihov duh dviga k Bogu, da bi mu izkazovali 

razumno češčenje ter njegovo milost prejemali v obilnejši meri. 

Zato se je treba pri obnovi bogosluţja drţati sledečih pravil: 

 

34. Obredi naj  blestijo v plemeniti preprostosti, naj bodo kratki in jasni, Naj se izogibajo 

nepotrebnega ponavljanja, naj bodo prilagojeni sposobnosti vernikov in naj na splošno ne 

potrebujejo veliko razlage. 

 

35. Da bo iz bogosluţja jasneje vidna tesna povezanost obredov in besed: 

 

1. Naj se v svetih obredih oskrbi obseţnejše, pestrejše in primernejše branje svetega pisma.  

 

2. Primerno mesto za pridigo, ki je del liturgičnega opravila, kolikor dopušča obred, naj se 

označi tudi v rubrikah; pridigarska sluţba pa naj se opravlja čim zvesteje in v redu. Vir 

pridige naj bo predvsem sveto pismo in bogosluţje, saj je to tako rekoč oznanjevanje 

čudovitih boţjih del v zgodovini odrešenja oziroma v Kristusovi skrivnosti, ki je v nas vedno 

pričujoča in delujoča, predvsem v liturgičnih opravilih. 

 

3. Posebni liturgični pouk naj se na vso moč pospešuje. Tudi med samimi obredi naj bodo 

predvidena, kadar so potrebna, kratka opozorila, ki naj jih pove duhovnik ali za to 

usposobljeni streţnik, seveda le ob primernem trenutku in s predpisanimi ali vsebinsko istimi 

besedami. 

 

4. Pospešuje naj se opravilo boţje besede pred bolj slovesnimi prazniki, v nekaterih dneh 

adventa in posta ter ob nedeljah in praznikih, zlasti v krajih, kjer ni duhovnika; tam naj vodi 

opravilo diakon ali druga od škofa poverjena oseba. 

 

36. § 1. V latinskih obredih se ohrani raba latinskega jezika, razen kjer imajo posebne pravice. 

 

 § 2. Ker pa more biti tako pri maši kot pri delitvi zakramentov in pri drugih bogosluţnih 

opravilih raba domačega jezika za ljudi često zalo koristna, jo je mogoče uvesti tudi drugod, 

zlasti za berila in opozorila, za nekatere molitve in pesmi, v skladu z določbami, ki so za 

posamezne primere v naslednjih poglavjih. 

 

§ 3. V okviru teh določb ima pokrajinska cerkvena oblast, o kateri je govora v členu 22 § 2 in, 

če je treba, po dogovoru s škofi sosednih pokrajin istega jezika, pravico določiti, v koliki meri 

in na kakšen način se uporablja domači jezik; vendar mora te določbe odobriti, to je potrditi 

apostolski sedeţ. 

 

§  4. Prevod latinskih besedil v domači jezik mora za liturgično uporabo odobriti zgoraj 

omenjena pristojna pokrajinska cerkvena oblast. 

 

D) PRAVILA O PRILAGODITVI ZNAČAJU IN IZROČILOM RAZLIČNIH NARODOV 

 

37. Cerkev ne ţeli naloţiti stroge enakosti v tistih rečeh, ki ne zadevajo vere ali dobrin celotne 

skupnosti, niti ne v bogosluţju, ampak nasprotno goji in pospešuje duševne lastnosti in darove 



različnih narodov in ljudstev. Kar koli v narodnih običajih ni neločljivo povezano s 

praznoverjem in zmotami,  blagohotno ceni  in, če more, ohrani nedotaknjeno, včasih pa celo 

sprejme v samo  bogosluţje, če se le sklada z načeli resničnega in pristnega liturgičnega duha.  

 

38. Če se rimski obred ohrani bistveno enoten, se dopuščajo upravičene razlike in prilagoditve 

za različne skupnosti, pokrajine in narode, zlasti v misijonih, tudi potem, ko se bodo liturgične 

knjige popravile; to načelo naj velja tudi, ko se bo določala sestava obredov in rubrike. 

 

39. V mejah, določenih v tipičnih izdajah liturgičnih knjig, bo smela pristojna pokrajinska 

cerkvena oblast, o kateri govori člen 22 § 2, določiti prilagoditve, zlasti glede zakramentov, 

zakramentalov, procesij, liturgičnega jezika, cerkvene glasbe in umetnosti, vendar v skladu s 

temeljnimi načeli, ki jih vsebuje ta konstitucija. 

 

40. Ker je ponekod in v nekaterih okoliščinah nujno treba bogosluţje še globlje prilagoditi, 

kar je seveda še teţje, naj: 

 

1. Pristojna pokrajinska cerkvena oblast, o kateri glej člen 22 § 2, pazljivo in modro presodi, 

kaj je primerno, da se iz izročila in duha posameznega naroda po pameti sprejme v liturgijo. 

Koristne  ali potrebne prilagoditve je treba predloţiti apostolskemu sedeţu, da bodo uvedene z 

njegovim soglasjem. 

 

2. Da pa bo prilagoditev izvršena s potrebno opreznostjo, naj apostolski sedeţ pooblasti 

pokrajinsko cerkveno oblast da bo, če se zdi potrebno, dopustila in vodila za nekaj časa 

predhodne poskuse v nekaterih za to primernih skupnostih. 

 

3. Ker povzroča prilagoditev liturgičnih zakonov navadno posebne teţave predvsem v 

misijonih, je potrebno, da bodo pri  njihovi izdelavi sodelovali primerni strokovnjaki. 

 

IV. GOJITEV LITURGIČNEGA ŢIVLJENJA V ŠKOFIJI IN ŢUPNIJI 

 

41. V škofu je treba gledati velikega duhovnika njegove črede, saj od njega v nekem oziru 

izvira in zavisi krščansko ţivljenje njegovih vernikov. 

 

Zato morajo vsi kar najbolj ceniti liturgično ţivljenje v škofiji okrog škofa, predvsem v 

stolnici; prepričani morajo biti, da se Cerkev najbolj razodeva takrat, kadar se vse sveto boţje 

ljudstvo polno in dejavno udeleţuje istih bogosluţnih opravil, zlasti iste evharistije, v skupni 

molitvi in okrog enega oltarja, ki mu predseduje škof, obdan od svojega duhovništva in 

streţnikov
35

. 

 

42. Ker škof v svoji Cerkvi ne more osebno vedno in povsod predsedovati vsej čredi, mora 

urediti občestva vernikov, med katerimi so najvaţnejše ţupnije, krajevno urejene pod 

vodstvom ţupnika, škofovega namestnika; v nekem oziru namreč te predstavljajo po 

vesoljnem svetu razširjeno vidno Cerkev . 

 

Zato je treba v mišljenju in delovanju vernikov in duhovnikov spodbujati ţupnijsko liturgično 

ţivljenje in njegovo povezanost s škofom. Treba se je truditi, da se razcvete zavest 

ţupnijskega občestva, zlasti v občestvenem obhajanju nedeljske maše. 

 

 



V. POSPEŠEVANJE LITURGIČNEGA PASTIROVANJA 

 

43. V vnemi za gojitev in obnovo svetega bogosluţja po pravici vidimo previdnostno 

znamenje boţjega vodstva v naši dobi – mimohod Svetega Duha v njegovi Cerkvi; to daje 

svojski pečat njenemu ţivljenju in celo vsemu sodobnemu verskemu čustvovanju in 

delovanju. 

 

Da bi pastoralno liturgično delo v Cerkvi še bolj spodbudil, sveti cerkveni zbor odloča: 

 

44. Koristno je, da pristojna pokrajinska cerkvena oblast, o kateri govori člen 22 § 2, ustanovi 

liturgično komisijo, v kateri naj sodelujejo liturgični, glasbeni, umetnostni in pastoralni 

strokovnjaki. Tej komisiji naj, če je le mogoče, pomaga istitut za pastoralno liturgijo, 

sestavljen iz članov strokovnjakov, lahko tudi laikov, če je to koristno. Ta komisija bo pod 

vodstvom zgoraj omenjene pokrajinske cerkvene oblasti na svojem področju vodila 

pastoralno liturgično delo, pospeševala študij in potrebne poskuse, kadar bo treba 

apostolskemu sedeţu predlagati prilagoditve. 

 

45. Iz istega vzroka naj bo v vsaki škofiji komisija za sveto bogosluţje, da bo pod škofovim 

vodstvom spodbujala liturgično delovanje. 

 

Včasih bo morda koristno, če bo več škofij imelo eno komisijo, ki bo s skupnimi posveti 

skrbela za napredek bogosluţja. 

 

46. Razen komisije za sveto bogosluţje naj se v vsaki škofiji, če je le mogoče, ustanovita tudi 

komisiji za cerkveno glasbo in cerkveno umetnost. Te tri komisije morajo delati z zdruţenimi 

močmi in bo zato večkrat primerno, če se zdruţijo v eno samo komisijo. 

 

 

II. poglavje 

 

PRESVETA EVHARISTIČNA SKRIVNOST 

 

47. Naš Gospod je pri zadnji večerji, tisto noč, ko je bil izdan, ustanovil evharistično daritev 

svojega Telesa in svoje Krvi, da bi ovekovečil daritev na kriţu za vse čase, dokler ne pride, in 

da bi tako Cerkvi, svoji ljubljeni nevesti, zaupal spomin svoje smrti čin svojega vstajenja: 

zakrament usmiljenja, znamenje edinosti, vez ljubezni
36

, velikonočno gostijo, v kateri se uţiva 

Kristus, duša napolnjuje z milostjo in nam deli zastava prihodnje slave
37

. 

 

48. Zato si Cerkev skrbno prizadeva, da verniki tej skrivnosti vere ne bi prisostvovali kot tuji 

ali nemi gledalci, ampak da bi jo v obredih in molitvah dobro razumeli; zavestno, poboţno in 

dejavno sodelovali pri svetem dogajanju; da bi se z boţjo besedo duhovno oblikovali; da bi se 

pri mizi Gospodovega Telesa obnavljali in Bogu zahvaljevali. Ko darujejo brezmadeţno 

ţrtev, ne le po mašnikovih rokah, ampak zdruţeni z njim, naj bi se naučili darovati sami sebe 

in naj bi se vsak dan bolj po Kristusu sredniku
38

 pouţivali v edinost z Bogom in med seboj, da 

bo končno Bog vseh v vseh. 

 

49. Da bo daritev svete maše tudi po svojih obredih postala zares pastoralno učinkovita, sveti 

cerkveni zbor glede maš, ki se darujejo ob udeleţbi ljudstva, zlasti ob nedeljah in zapovedanih 

praznikih, določa naslednje: 

 



50. Mašni obred je treba spremeniti tako, da bo bolj jasno viden smisel in medsebojna 

povezanost posameznih delov in da bo olajšano poboţno in dejavno 

sodelovanje vernikov. 

 

Zato je treba, ob zvesti ohranitvi bistva, obrede poenostaviti: opuste naj se tisti, ki so sčasoma 

nastali kot dvojnice ali pa so jih dodali brez posebne koristi; kolikor se pokaţe koristno ali 

potrebno, naj se po starodavnem pravilu svetih očetov obnovijo nekatere stvari, ki so se bile 

izgubile. 

 

51. Da bo vernikom bolj bogato pripravljena miza boţje besede, naj se bolj na široko odpro 

zakladi svetega pisma, tako da bodo v določenem številu let ljudem prebrani odličnejši deli 

svetega pisma. 

 

52. Močno se priporoča kot sestavni del bogosluţja homilija, v kateri se vse cerkveno leto na 

podlagi svetega besedila razlagajo verske skrivnosti in načela krščanskega ţivljenja; vsaj pri 

mašah, ki se ob nedeljah in zapovedanih praznikih opravijo ob udeleţbi ljudstva, naj se brez 

vaţnega vzroka ne opusti. 

 

53. »Občestvena molitev« ali »molitev vernikov« po evangeliju in homiliji naj se obnovi, 

predvsem ob nedeljah in zapovedanih praznikih, da se bodo tako skupaj z ljudstvom opravile 

prošnje za sveto Cerkev, za oblastnike, za vse, ki jih tarejo različne stiske, in za vse ljudi ter 

za zveličanje vsega sveta
39

. 

 

54. Domačemu jeziku se sme dati ustrezno mesto pri mašah, ki se opravijo ob udeleţbi 

ljudstva, predvsem za berila in za »občestveno molitev«; v skladu s krajevnimi razmerami pa 

po določilih člena 36 te konstitucije tudi pri tistih delih, ki so namenjeni ljudem.  

 

Poskrbeti pa je treba, da bodo verniki mogli skupno tudi v latinščini moliti ali peti njim 

namenjene stalne dele mašnega obreda. 

 

Če pa kje sodijo, da bi bilo primerno dati domačemu jeziku večji deleţ pri maši, se je treba 

ravnati po določbah člena 40 te konstitucije. 

 

55. Močno se priporoča tista popolnejša oblika pri sveti maši, ki je v tem, da verniki po 

duhovnikovem obhajilu iz iste daritve prejmejo Telo Gospodovo. 

 

Obhajilo pod obema podobama, o čemer ostanejo veljavna dogmatična načela, ki jih je določil 

tridentinski cerkveni zbor
40

, je mogoče dovoliti tako klerikom kot redovnikom in laikom po 

škofovi sodbi v primerih, ki jih bo podrobneje določil apostolski sedeţ, npr. 

novoposvečencem med mašo njihovega posvečenja, redovnikom med mašo njihovih redovnih 

obljub, novokrščencem med mašo po krstu. 

 

56. Oba  dela, ki nekako sestavljata mašo, namreč bogosluţje boţje besede in evharistično 

bogosluţje, sta tako tesno povezan, da tvorita eno samo bogosluţno dejanje. Zato sveti 

cerkveni zbor ţivo spodbuja dušne pastirje, naj pri krščanskem nauku vztrajno poučujejo 

vernike, da se je treba udeleţevati celotne maše, zlasti ob nedeljah in zapovedanih praznikih.  

 

57. §  1. Koncelebracija, ki posrečeno izraţa edinost duhovništva, se je doslej ohranila tako na 

Vzhodu kot na Zahodu. Zato je cerkveni zbor sklenil razširiti dovoljenje zanjo v naslednjih 

primerih: 



 

1
0 

 a) Na veliki četrtek tako pri maši s posvečenjem olj kot pri večerni maši; b) za maše, ki se 

darujejo ob cerkvenih zborih, škofovskih konferencah in sinodah; c) za mašo ob  blagoslovu 

opata. 

 

2
0
 Z dovoljenjem ordinarija, ki mora presoditi primernost koncelebracije, tudi: a) za 

konventno mašo in glavno mašo v cerkvah, kadar duhovna  korist vernikov ne zahteva, da vsi 

navzoči duhovniki tudi posamič mašujejo; b) za mašo ob vsakovrstnih duhovniških 

zborovanjih, tako škofijskih kot redovniških. 

 

§ 2.1
0
 Škof ima oblast v svoji škofiji voditi in urejati koncelebracijo. 

2
0
 Vendar pa ima vsak duhovnik pravico maševati posamič, toda ne ob istem času v isti 

cerkvi, niti ne na veliki četrtek. 

58. Sestaviti je treba nov obred koncelebracije, ki naj se vstavi v pontifikal in v rimski misal.  

 

 

III. poglavje 

 

DRUGI ZAKRAMENTI IN ZAKREMENTALI 

 

59. Zakramenti so postavljeni zato, da posvečujejo ljudi, zidajo telo Kristusovo ter dajejo čast 

Bogu; ker so pa znamenja, imajo tudi poučni pomen. Vero ne le predpostavljajo, ampak jo z 

besedami in rečmi tudi hranijo, krepijo, izraţajo – zato se imenujejo zakramenti vere. Res da 

podeljujejo milost, toda njih obhajanje vernike tudi najbolj pripravlja za sadu poln prejem te 

milosti, za dajanje dolţne časti Bogu in za izvrševanje del ljubezni. 

 

Zelo vaţno je zato, da verniki zlahka razumejo zakramentalna znamenja in zakramente z 

veliko vnemo pogosto prejemajo, saj so  bili ustanovljeni za hrano krščanskega ţivljenja. 

 

60. Razen tega je sveta mati Cerkev postavila zakramentale. To so sveta znamenja, ki nekako 

posnemajo zakramente ter označujejo predvsem duhovne učinke, katere zaradi priprošnje 

Cerkve po njih tudi prejemamo. Zakramentali ljudi pripravljajo na prejem glavnega učinka 

zakramentov in posvečujejo različne ţivljenjske okoliščine. 

 

61. Zato liturgija zakramentov in zakramentalov dosega, da pri dobro pripravljenih vernikih 

skoraj vse dogodke v ţivljenju posvečuje boţja milost, ki izvira iz velikonočne skrivnosti 

Kristusovega trpljenja, smrti in vstajenja, kajti od Kristusa izhaja učinkovitost vseh 

zakramentov in zakramentalov. Tako je lahko skoraj vsaka prava raba tvarnih reči usmerjena 

k posvečenju ljudi in časti boţji. 

 

62. Ker pa so se polagoma v obrede zakramentov in zakramentalov prikradle stvari, ki zdaj 

ovirajo, da bi zadosti jasno videli njih bistvo in namen, je treba zato na njih izvršiti nekatere 

prilagoditve potrebam našega časa. Sveti cerkveni zbor glede teh sprememb določa naslednje: 

 

63. Ker more raba domačega jezika pri delitvi zakramentov in zakramentalov neredko biti v 

veliko korist ljudi, naj se mu dajo večje pravice po sledečih določilih: 

a) Pri delitvi zakramentov in zakramentalov se sme uporabljati domači jezik v skladu s 

členom 36. 

b) Po novi izdaji rimskega obrednika naj pristojna pokrajinska cerkvena oblast, o kateri glej 

člen 22 § 2 te konstitucije, čimprej pripravi posebne obrednike, prilagojene tudi glede jezika, 



da jih bo mogoče uporabljati v pristojnih deţelah, potem ko jih potrdi apostolski sedeţ. Pri 

sestavljanju teh obrednikov ali posebnih zbirk obredov, naj se ne izpustijo navodila, ki so v 

rimskem  obredniku pred začetkom vsakega obreda, pa naj imajo pastoralni, rubrikalni ali pa 

posebni socialni pomen. 

 

64. Obnoviti je treba katehumenat za odrasle, razdeljen na več stopenj; uvede pa naj se po 

sodbi krajevnega ordinarija. To naj se izvede zato, da bi mogel biti čas katehumenata, ki je 

namenjen primerni vzgoji, posvečen z zaporednimi svetimi obredi. 

 

65. V misijonskih deţelah bo dovoljeno vključiti razen sestavin, znanih iz krščanske tradicije, 

tudi tiste sestavine iniciacij, ki jih imajo posamezni narodi, kolkor jih je mogoče prilagoditi 

krščanskemu obredu  po določbah členov 37-40 te konstitucije. 

 

 66. Popraviti je treba obojni obred krsta odraslih, enostavnejši in slovesnejši, ki je bil 

sestavljen za obnovljeni katehumenat; v rimski misal je treba vstaviti posebno mašo »Ob 

krščevanju«. 

 

67. Pripravi naj se tudi obred za krščevanje otrok, ki naj se prilagodi dejanskemu stanju 

otroka; obred sam naj bolj razodeva vlogo in dolţnosti staršev in botrov. 

 

68. V krstnem obredu je treba predvideti prilagoditve, ki jih bo po sodbi krajevnega ordinarija 

mogoče uporabljati, kadar bo število krščencev večje. Sestavi naj se pa tudi krajši obred, da 

ga bodo zlasti v misijonskih deţelah mogli uporabljati katehisti in nasploh vsi verniki, kadar 

bo pretila smrtna nevarnost, pa ne bo tam ne duhovnika ne diakona. 

 

69. Namesto obreda z naslovom »Red za dopolnitev izpuščenih obredov pri krščenem otroku« 

naj se sestavi nov obred, v katerem bo jasneje in primerneje izraţeno, da je bil ta otrok, poprej 

krščen po kratkem obredu ţe sprejet v Cerkev. 

 

Prav tako naj se sestavi nov obred za tiste, ki se, ţe veljavno krščeni, spreobrnejo h katoliški 

veri, da bo obred sam označeval sprejem v občestvo Cerkve. 

 

70. Krstno vodo se izven velikonočnega časa sme blagosloviti med samim krstnim obredom s 

krajšim potrjenim obrazcem. 

 

71. Tudi obred birmovanja naj se spremeni, da bo jasneje izraţal notranjo povezanost tega 

zakramenta z vso krščansko iniciacijo. Primerno je zato, da se obnovitev krstnih obljub opravi 

prav pred prejemom zakramenta. Kadar je primerno, se more birma deliti med mašo; za 

obred, ki se vrši izven maše, naj se pa izdela besedilo, ki ga bo mogoče uporabljati kot uvod. 

 

72. Obred in obrazci spovedovanja naj se tako spremenijo, da bodo jasneje izraţali naravo in 

učinek zakramenta. 

 

73. »Poslednje maziljenje«, ki ga lahko, in to celo bolje, imenujemo tudi »maziljenje 

bolnikov«, ni zakrament samo za tiste, ki so v skrajni smrtni nevarnosti. Primeren čas za 

sprejem nastopi nedvomno takrat, ko vernik začenja biti v smrtni nevarnosti zaradi bolezni ali 

starosti. 

 



74. Razen ločenih obredov  za maziljenje bolnikov in sveto popotnico naj se sestavi 

neprekinjen obred, po katerem se bo maziljenje delilo bolniku po spovedi in pred prejemom 

svete popotnice. 

 

75. Število maziljenj naj se prilagodi okoliščinam; molitve, ki spadajo k maziljenju bolnikov 

pa je treba spremeniti tako, da bodo ustrezale različnim stanjem bolnikov, ki zakrament 

sprejemajo. 

 

76. V obredih ordinacij je treba preurediti tako zunanje obrede kot besedila. Škofovi nagovori 

ob začetku vsake ordinacije ali posvečenja so lahko v domačem jeziku. 

Pri škofovskem posvečenju smejo vsi navzoči škofje poloţiti roke. 

 

77. Poročni obred rimskega obrednika je treba spremeniti in razširiti tako, da bo jasneje 

označeval milost zakramenta in bolj podčrtal naloge zakoncev. 

 

»Če pri obhajanju poroke ponekod uporabljajo druge hvalevredne na vade in obrede, sveti 

cerkveni zbor ţeli, naj se v celoti ohranijo«
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. 

 

Razen tega se pooblašča pokrajinska cerkvena oblast, o kateri govori člen 22 § 2 te 

konstitucije, da v smislu člena 63 izdela poseben obred, ki bo v  skladi s krajevnimi in 

narodnimi običaji; ostati pa mora v veljavi zakon, da duhovnik, ki poroki prisostvuje, zahteva 

in sprejme privoljenje zaročencev. 

 

78. Poroka naj se redno obhaja med mašo po prebranem evangeliju in pridigi, pred »molitvijo 

vernikov«. Molitev nad nevesto, ki naj se zboljša tako, da bo podčrtala enake dolţnosti obeh 

zakoncev glede medsebojne zvestobe, se more opraviti v domačem jeziku. 

Če se pa zakrament svetega zakona obhaja brez maše, naj se v začetku obreda prebereta berilo 

in evangelij poročne maše; blagoslov novoporočencev naj se vselej podeli. 

 

79. Zakramentali naj se pregledajo in popravijo v skladu z osnovnim pravilom o zavestnem, 

dejavnem in lahko izvedljivem sodelovanju vernikov, pa tudi v skladu s potrebami našega 

časa. Pri spreminjanju obrednikov po določilih člena 63 je mogoče dodati tudi nove 

zakramentale, če jih potrebe zahtevajo. 

Pridrţanih blagoslovov naj bo zelo malo, pa še ti le škofom ali ordinarijem.  

 

Predvideno naj bo, da bodo mogli nekatere zakramentale po ordinarijevi sodbi in vsaj v 

posebnih razmerah podeljevati laiki, ki bodo izpolnjevali določene  pogoje. 

 

80. Obred posvečenja devic, ki je v rimskem pontifikalu, naj se pregleda in popravi. 

Sestavi naj se tudi obred redovnih obljub  in obnovitve obljub, ki naj privede do večje 

enotnosti, preprostosti in dostojanstvenosti; sprejeti ga morajo tisti, ki polagajo ali obnavljajo 

obljube med mašo, ostanejo pa v veljavi posebne pravice. 

Hvalevredno je, če se redovne obljube polagajo med mašo. 

 

81. Pogrebni obred naj jasneje izraţa velikonočni značaj krščanske smrti in naj bolj ustreza 

razmeram in izročilom vsake pokrajine; to velja tudi za liturgično barvo. 

 

82. Obred za pokopavanje otrok naj se spremeni in naj dob i svoj mašni obrazec. 

 

 



IV. poglavje 

 

MOLITVENO BOGOSLUŢJE 

 

83. Veliki duhovnik nove in večne zaveze, Kristus Jezus, ki si je privzel človeško naravo, je v 

to zemeljsko pregnanstvo prinesel tisti hvalospev, ki se na veke razlega v nebeških dvorih. On 

sam vse človeško občestvo zdruţuje okrog sebe, da skupaj z njim prepeva te svete hvalnice.  

 

Duhovniško sluţb o namreč nadaljuje po svoji Cerkvi, ki neprenehoma Gospoda hvali in prosi 

za zveličanje v sega sveta ne le z obhajanjem evharistije, ampak tudi na druge načine, zlasti z 

molitvijo duhovnih dnevnic, tj. molitvenim bogosluţjem. 

 

84. Molitveno bogosluţje so po starodavnem krščanskem izročilu sestavljene tako, da 

hvalospev Bogu posvečuje celoten tek dneva in noči. Kadar duhovniki in drugi, ki jih je 

Cerkev pooblastila, ali pa verniki, ki skupaj z duhovnikom molijo na odobren način, pravilno 

molijo ta čudoviti hvalospev, je to zares glas neveste same, ki ogovarja Ţenina, da, je celo 

molitev Kristusa in vsega njegovega telesa k Očetu. 

 

85. Vsi torej, ki sodelujejo pri dnevnicah, izpolnjujejo poslanstvo Cerkve in se udeleţujejo 

najvišje časti Kristusove neveste, ker hvaleč Boga stojijo pred boţjim prestolom v imenu 

matere Cerkve. 

 

86. Duhovniki, ki so dodeljeni sveti pastirski sluţbi, bodo zato toliko bolj goreče opravljali 

duhovne dnevnice, kolikor bolj ţivo se bodo zave dali, da zanje velja Pavlov opomin: 

»Neprenehoma molite« (1 Tes 5, 17), saj more njihovemu teţkemu delu dati učinkovitost in 

rast edino Gospod, ki je rekel: »Brez mene ne morete nič storiti« (Jan 15, 5). Zato so apostoli 

ob postavitvi diakonov izjavili: »Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju nauka« 

(Apd 6, 4). 

 

87. Da pa bodo duhovniki in drugi udje Cerkve v danih okoliščinah duhovne dnevnice 

opravljali bolje in popolneje, je sveti cerkveni zbor za nadaljevanje obnove, ki jo je srečno 

začel apostolski sedeţ, o duhovnih dnevnicah po rimskem obredu sklenil odločiti sledeče: 

 

88. Ker je namen duhovnih dnevnic posvečevanje dneva, naj se sedanji red posameznih 

molitvenih ur obnovi tako, da se jim, kolikor je le mogoče, spet določi ustrezni čas dneva, 

oziraje se pri tem na pogoje sedanjega ţivljenja, v kakršnih ţivijo zlati tisti, ki apostolsko 

delujejo. 

 

89. Pri obnovi molitvenega bogosluţja se je zato treba drţati naslednjih določil: 

 

a) Hvalnice kot jutranja molitev in večernice kot večerna molitev naj se kot dva tečaja 

dnevnih molitev po častivrednem izročilu celotne Cerkve smatrata za glavni uri in naj se v 

tem duhu molita. 

 

b) Sklepna molitvena ura (kompletorij) naj se tako uredi, da se bo sklepu dneva povsem 

prilegala. 

 

c) Ura, ki se imenuje jutranjice, naj sicer v koru ohrani značaj nočnih hvalnic, preurediti pa jo 

je treba tako, da jo bo mogoče moliti kadar koli v teku dneva; ima naj manj psalmov, pa daljša 

berila. 



 

d) Prva ura (prima) naj se odpravi. 

 

e) Male ure ob tretji, šesti in deveti uri je treba v koru ohraniti. Izven kora se sme izmed treh 

izbrati ena, tista, ki najbolje ustreza dnevnemu času. 

 

90. Ker so duhovne dnevnice kot javna molitev  Cerkve tudi vir poboţnosti in hranivo osebne 

molitve, v Gospodu goreče prosimo duhovnike in vse, ki se jih udeleţujejo, naj se pri molitvi 

duh sklada z besedami. Da bodo to bolje dosegli, naj si pridobijo popolnejšo liturgično in 

biblično izobrazbo, zlasti glede psalmov. 

 

Pri izvedbi obnove naj se častitljivi stoletni zaklad rimskega brevirja tako prilagodi, da bodo 

vsi, katerim je zaupan, mogli iz njega še več in laţje uţivati. 

 

91. Da bo mogoče uresničiti v členu 89 zamišljeni načrt dnevnih molitvenih ur, bo treba 

psalme razdeliti na daljša časovna razdobja, ne samo na en teden. 

Srečno začeto delo za izboljšanje psalterija je treba čimprej dokončati, pri čemer naj se 

upošteva krščanska latinščina, liturgična raba tudi pri petju, pa tudi vse izročilo latinske 

Cerkve. 

 

92. Glede beril naj velja tole: 

 

a) Branje svetega pisma naj bo urejeno tako, da bodo zakladi boţje besede lahko dostopni v 

večji obilnosti. 

 

b) Berila iz del cerkvenih očetov, učiteljev in pisateljev je treba bolje izbrati. 

 

c) Mučeništva ali ţivljenjepise svetnikov je treba popraviti po zgodovinski resnici.  

 

93. Himnam naj se vrne, kolikor se bo zdelo potrebno, prvotna oblika, odstrani ali spremeni 

naj se, kar diši po mitologiji ali kar se slab o sklada s krščansko poboţnostjo. Če je treba, naj 

se privzamejo druge, ki jih vsebujejo himnične zakladnice. 

 

94. Da bi dan zares posvečevali in molitvene ure opravljali v duhovno korist, se je treba pri 

molitvi duhovnih dnevnic drţati tistega časa, ki se najbolj pribliţuje pravemu času posamezne 

molitvene ure. 

 

95. Skupnost, ki ji veţe molitev v koru, so razen kanventne maše dolţne vsak dan v koru 

opraviti duhovne dnevnice in sicer: 

 

a) ves oficij: redovi kanonikov, rednovnikov in redovnic s slovesnimi obljubami ter drugih 

redovnikov, ki jih po pravu ali pravilih veţe dolţnost kora; 

 

b) stolni in kolegiatni kapitlji tiste dele oficija, kakor jih določa splošno ali posebno pravo; 

 

c) vsi člani teh skupnosti, ki imajo višje redove ali slovesne obljube,  izvzeti so konverzi, pa 

morajo tiste molitvene ure, ki jih ne opravijo v koru, sami zase molditi. 

 

96. Kleriki, ki jih molitev v koru ne veţe, pa imajo višje redove, morajo ali skupno ali sami 

zase opraviti ves oficij po določbah člena 89. 



 

97. V rubrikah naj bo določeno, kdaj druga liturgična opravila nadomeste duhovne dnevnice.  

 

V posameznih primerih in iz upravičenega razloga morejo ordinariji sebi podloţne v celoti ali 

deloma oprostiti dolţnosti moliti duhovne dnevnice ali jih nadomestiti. 

 

98. Člani katere koli redovne ustanove, ki po svojih pravilih opravljajo nekatere dele 

duhovnih dnevnic, opravljajo javno molitev Cerkve. Prav tako opravljajo javno molitev 

Cerkve, kadar po določb ah pravil molijo kakršen koli mali oficij, če je le sestavljen v obliki 

duhovnih dnevnic in pravilno potrjen. 

 

99. Ker so duhovne dnevnice glas Cerkve, celotnega skrivnostnega telesa, ki javno hvali 

Boga, se svetuje klerikom, ki niso vezani na molitev v koru, zlasti še duhovnikom, ki skupaj 

ţivijo ali skupaj pridejo, da vsaj del duhovnih dnevnic skupno zmolijo. 

 

Vsi pa, ki molijo duhovne dnevnice bodisi v koru bodisi skupno, naj zaupano dolţnost 

opravijo čim popolneje, tako z notranjo poboţnostjo kot z zunanjim vedenjem. 

 

Še bolje pa je, da se po moţnosti duhovne dnevnice v koru ali skupno pojo. 

 

100. Dušni pastirji naj poskrbijo, da se bodo glavne ure, zlasti večernice, ob nedeljah in 

slovesnejših godovih opravljale skupno v cerkvi. Priporoča se tudi vernikom da molijo 

duhovne dnevnice ali skupaj z duhovnikom ali skupaj sami ali celo vsak zase. 

 

101. § 1. Po stoletnem izročilu latinskega obreda morajo kleriki moliti duhovne dnevnice v 

latinščini. Ordinarij pa more v posameznih primerih dovoliti uporabo po členu 36 narejenega 

prevoda v domač jezik tistim klerikom ki jim je raba latinščine velika ovira, da bi oficij dobro 

opravili. 

 

§ 2. Redovnicam in članom raznovrstnih druţb, tako moškim, ki niso kleriki, kot ţenskam, 

more pristojni predstojnik dovoliti uporabo domačega jezika za duhovne dnevnice tudi, če jih 

molijo v koru, le prevod mora biti odobren. 

 

§ 3. Vsak klerik, ki ga veţe dolţnost duhovnih dnevnic, pa moli duhovne dnevnice v 

domačem jeziku ali s skupino vernikov ali s tistimi, ki so našteti v   § 2, izpolni svojo 

dolţnost, če je le prevod odobren. 

 

V. poglavje 

 

CERKEVNO LETO 

 

102. Dobra mati Cerkev vidi, da je njena dolţnost nekatere dni v letu posvečevati 

zveličavnega dela svojega boţjega Ţenina. Vsak teden se na dan, ki ga je začela imenovati 

Gospodov dan, spominja njegovega vstajenja; enkrat v letu, ob največjem prazniku velike 

noči se ga posebej spominja hkrati z njegovim blaţenim trpljenjem. Celoto Kristusovih 

skrivnosti pa razgrne v teku leta: od učlovečenja in rojstva do vnebohoda, do binkoštnega 

praznika in do pričakovanja blaţenega upanja in prihoda Gospodovega. 

 



Ko na ta način obhaja skrivnosti odrešenja, odpira zaklade kreposti in zasluţenja svojega 

Gospoda, in sicer tako, da se te skrivnosti v vsakem času na nek način ponavzočijo, verniki pa 

pridejo z njimi v stik in se napolnjujejo z zveličavno milostjo. 

 

103. V tem letnem praznovanju Kristusovih skrivnosti sveta Cerkev s posebno ljubeznijo časti 

blaţeno Bogorodnico Marijo, ki je neločljivo povezana z odrešilnim delom svojega Sina. V 

njej občuduje in poveličuje najlepši sad odrešenja in vesela zre kakor v najčistejši podobi to, 

kar sama vsa ţeli in upa postati. 

 

104. Razen tega je Cerkev v letni krog vpletla spomine mučencev in drugih svetnikov, ki so 

po mnogovrstni boţji milosti dosegli popolnost in zdaj ţe uţivajo večno blaţenost ter pojo 

Bogu v nebesih popolno hvalo in za nas prosijo. S svetniškimi godovi namreč Cerkev oznanja 

velikonočno skrivnost v svetnikih, ki so s Kristusom trpeli in so z njim poveličani; postavlja 

pred vernike njihov zgled, ki naj jih po Kristusu potegne k Očetu; po njihovem zasluţenju 

tudi prosi boţjih darov. 

 

105. Ob različnih letnih časih končno Cerkev po izročenih navadah dopolnjuje vzgojo 

vernikov s poboţnimi duhovnimi in telesnimi vajami, s poukom, z molitvami ter z deli pokore 

in usmiljenja. 

 

Sveti cerkveni zbor je zato sklenil odločiti sledeče: 

106. Velikonočno skrivnost, ki se po apostolskem izročilu opira na dan Kristusovega 

vstajenja, obhaja Cerkev vsak osni dan; ta dan se po pravici imenuje Gospodov dan ali 

nedelja. Ta dan se morajo namreč verniki zbrati, da se ob poslušanju boţje besede in z 

udeleţbo pri evharistiji spominjajo trpljenja, vstajenja in poveličanja Gospoda Jezusa, ter se 

zahvalijo Bogu, ki jih je »prerodil za ţivo upanje po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih« (1 

Pet 1,3). Zato je nedelja prvi in glavni praznični dan, ki ga je treba poboţnosti vernikov 

oznanjevati ter vneto priporočati, da bo postal tudi dan veselja in počitka. Druge slovesnosti, 

če niso res izredno pomembne, naj je ne preglasijo, ker je temelj in jedro celotnega 

cerkvenega leta. 

 

107. Cerkveno leto je treba tako preurediti, da bodo izročila in običaji svetih časov ohranjeni 

ali prenovljeni v skladu z novimi razmerami. Treba pa je obvarovati prvoten značaj teh časov, 

da bodo verniki svojo poboţnost, kakor je treba, ohranili iz praznovanja skrivnosti 

krščanskega odrešenja, predvsem velikonočne skrivnosti. Prilagoditve krajevnim pogojem, če 

so morda potrebne, naj se izvršijo v smislu člena 39 in 40. 

 

108. Srca vernikov je treba dvigati predvsem k praznikom Gospodovim, čigar zveličavne 

skrivnosti se med letom obhajajo. Zato naj »sveti časi« dobijo primerno prednost pred godovi 

svetnikov, da se bo na ustrezen način obhajal celotni krog zveličavnih skrivnosti. 

 

109. Dvojni značaj postnega časa, ko naj zlasti spomin krsta ali priprava na krst ter pokora 

vernike nagibata, da bi se z bolj vnetim poslušanjem boţje besede in z molitvijo pripravili na 

obhajanje boţjih skrivnost6i, - ta dvojni značaj posta je treba tako v bogosluţju kot v 

liturgični katehezi postaviti v jasnejšo luč. Zato je treba: 

 

a) Krstne sestavine, ki so lastne postni liturgiji, bolj izrabiti; kolikor je potrebno, naj se 

nekatere iz starejšega izročila obnovijo. 

 



b) Isto velja za spokorne sestavine. V katehezi  je treba vernikom, ko jim poudarjamo socialne 

posledice greha, vtisniti v srce svojsko naravo pokore, ki greh kot ţalitev Boga dela odvraten. 

Ne sme se zamolčati deleţ Cerkve pri spokornih delih in vneto naj se poudarja molitev za 

grešnike. 

 

110. Pokora postnega časa naj ne bo samo notranja in zasebna, ampak tudi zunanja in 

občestvena. Spokorne vaje je treba gojiti primerno moţnostim naše dobe in različnih pokrajin 

ter razmeram vernikov. Priporočajo naj jih oblasti, naveden v členu 22. 

 

Sveti velikonočni post naj se na veliki petek, ko obhajamo spomin Gospodovega trpljenja in 

smrti, povsod drţi, po moţnosti pa nadaljuje tudi na veliko soboto, da bi z lahkim in odprtim 

srcem vstopili v veselje Gospodovega vstajenja. 

 

111. Po izročilu Cerkev časti svetnike ter izkazuje čast njihovim resničnim svetim ostankom 

in podobam. Godovi svetnikov namreč oznanjajo čudovita Kristusova dela v njegovih 

sluţabnikih ter dajejo prav primerne zglede vernikom v posnemanje. 

 

Da ne bi godovi svetnikov prevladali nad prazniki, posvečenimi zveličavnim skrivnostim, naj 

se mnogi izmed njih prepustijo v češčenje posameznim cerkvam ali narodom ali redovnim 

druţbam; v vesoljni Cerkvi naj se obhajajo le tisti, ki slavijo svetnike zares splošnega 

pomena. 

 

VI. poglavje 

 

CERKVENA GLASBA 

 

112. Glasbeno izročilo vesoljne Cerkve predstavlja zaklad neprecenljive vrednosti, vzvišen 

nad druge izraze umetnosti zlasti zato, ker kot cerkveno petje v zvezi z besedilom tvori nujno 

in neločljivo sestavino slovesnega bogosluţja. 

 

Zato so cerkveno petje poveličevali tako sveto pismo
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 kot cerkveni očetje in papeţi, ki so v 

novejšem času od Pija X. dalje določneje osvetljevali, da je prava naloga cerkvene glasbe 

sluţiti bogosluţju. Cerkvena glasba bo zato toliko svetejša, kolikor tesneje bo povezana z 

bogosluţnim dejanjem, ko bo ali izraţala molitev ali spodbujala k ubranosti duš ali pa svete 

obrede obdajala z večjo slovesnostjo. Cerkev pa odobrava in za bogosluţje dopušča vse 

oblike resnične umetnosti, če le imajo potrebne lastnosti. 

 

Zato sveti cerkveni zbor, upoštevajoč pravila in zapovedi cerkvenega izročila in reda ter glede 

na namen cerkvene glasbe, ki je čast boţja in posvečenje vernikov, določa sledeče: 

 

113. Liturgično dejanje dobi odličnejšo vrednost, če se sveta opravila opravljajo slovesno s 

petjem, pri katerem sodelujejo posvečeni sluţabniki in pri katerem dejavno sodeluje tudi 

ljudstvo. 

 

Glede rabe jezika se je treba drţati določb v členu 36; glede maše v členu 54, glede 

zakramentov v členu 63, glede duhovnih dnevnic v členu 101. 

 

114. Zaklad cerkvene glasbe je treba ohranjati in gojiti z največjo skrbnostjo. Zbore, zlasti pri 

stolnicah, je treba vneto pospeševati; škofje in drugi dušni pastirji naj vneto skrbijo, da bo pri 



vsakem petem svetem opravilu celotno občestvo vernikov moglo uveljaviti sebi primerno 

dejavno sodelovanje po navodilih člena 28 in 30. 

 

115. Veliko se je treba truditi za glasbeno vzgojo in vajo v semeniščih, noviciatih in študijskih 

domovih redovnikov obeh spolov ter drugih katoliških zavodih in šolah; da bi to vzgojo mogli 

izvajati, pa je treba skrbno pripraviti učitelje, ki bodo poučevali cerkveno glasbo. 

 

Razen tega se priporoča, da se po moţnosti ustanovijo višji zavodi za cerkveno glasbo. 

 

Glasbenikom in pevcem, predvsem otrokom, je treba dati tudi pravo liturgično vzgojo. 

 

116. Cerkev gleda v gregorijanskem petju lastno petje rimskega bogosluţja, zato naj ob 

enakih pogojih pri liturgičnih opravilih zavzema prvo mesto. 

 

Druge vrste cerkvene glasbe, predvsem polifonija, se nikakor ne izključujejo iz bogosluţnih 

opravil; ustrezati pa morajo liturgičnemu duhu po določbah člena 30. 

 

117. Izpopolniti je treba tipične izdaje knjig gregorijanskega petja; oskrbi naj se tudi bolj 

kritična izdaja knjig, ki so izšle po obnovi sv. Pija X. 

 

Prav bi tudi bilo, da bi se pripravila izdaja , ki bi vsebovala preprostejše napeve za uporabo v 

manjših cerkvah. 

 

118. Ljudsko naboţno petje je treba skrbno gojiti, da se bodo pri poboţnostih in svetih 

opravilih ter pri samih liturgičnih dejanjih mogli po pravilih in določbah rubrik razlegati tudi 

glasovi vernikov. 

 

119. Ker so v nekaterih deţelah, zlasti misijonskih, narodi z lastnim glasbenim izročilom, ki 

je velikega pomena za njihovo versko in druţbeno ţivljenje, naj se tej glasbi zagotovi dolţno 

spoštovanje in ustrezno mesto tako za izraţanje njihovega verskega čustvovanja kakor za 

prilagoditev bogosluţja njihovemu značaju v smislu člena 39 in 40. Zato si je treba pri 

glasbeni vzgoji misijonarjev skrbno prizadevati, da bi se kolikor mogoče pripravili za 

pospeševanje tradicionalne glasbe teh narodov tako v šolah kot v bogosluţju. 

 

120. Orgle je treba imeti v latinski cerkvi v veliki časti kot tradicionalno glasbilo, ki more s 

svojim glasom čudovito povečati sijaj cerkvenih obredov ter duha silno dvigati k Bogu in 

vzvišenim stvarem. 

 

Druga glasbila se smejo pri bogosluţju uporabljati po sodbi in s soglasjem pristojne 

pokrajinske oblasti v smislu člena 22 § 2, 37 in 40, kolikor so primerna ali jih je mogoče 

prirediti za sveto uporabo, če se skladajo z vzvišenostjo svetišča in zares spodbujajo 

poboţnost vernikov. 

 

121. Glasbeniki, ki so preţeti s krščanskim duhom, naj se zavedajo, da je njihov poklic gojiti 

cerkveno glasbo in mnoţiti njene zaklade. 

 

Ustvarjajo naj skladbe, ki bodo imele značaj prave cerkvene glasbe in jih bodo mogli izvajati 

ne le večji zbori, ampak bodo dostopne tudi manjšim ter bodo dajale primerno mesto 

sodelovanju vsega vernega občestva. 

 



Cerkvenemu petju namenjena besedila se morajo skladati s katoliškim naukom, poiskati jih je 

treba zlasti v svetem pismu in liturgičnih virih. 

 

 

VII. poglavje 

 

CERKVENA UMETNOST IN CERKVENA OPREMA 

 

122. Med najplemenitejše dejavnosti človeškega duha po pravici spada likovna umetnost, 

zlasti pa verska ter njen vrhunec: cerkvena umetnost. Saj po svoji naravi hoče s človeškimi 

deli nekako izraziti neskončno boţjo lepoto. Tem bolj je boţja in tem bolj pospešuje boţjo 

čast in slavo, kolikor nima drugega namena,  kakor s svojimi deli čimbolj pomagati, da se 

človekov duh poboţno dviga k Bogu. 

 

Sveta mati Cerkev je bila zato vedno prijateljica likovne umetnosti ter je njeno plemenito 

sluţbo stalno iskala. Umetnike je vedno navajala, da bi bogosluţju namenjeni predmeti bili 

res vredni, primerni in lepi kot znamenja in simboli nadnaravnega. Prav zato se je Cerkev po 

pravici vedno smatrala za razsodnico umetnosti ter je odločala, katera izmed umetniških de l 

ustrezajo veri, poboţnosti in cerkvenim zakonom ter so primerna za sluţbo v svetišču. 

 

Posebno skrbno je Cerkev pazila, da bi sveta oprema dostojno in lepo sluţila lepoti bogosluţja 

ter je dopuščala tiste spremembe glede snovi, oblike in okrasa, ki jih je sčasoma povzročil 

tehnični napredek. Očetje so zato blagovolili o teh rečeh odločiti sledeče: 

 

123. Cerkev ni nobenega sloga razglasila za sebi lastnega, ampak je v skladu z značajem in 

razmerami narodov ter potrebami različnih obredov dopustila oblike vsake dobe. S tem je v 

teku stoletij ustvarila umetnostni zaklad, ki ga je treba nadvse skrbno varovati. Tudi umetnost 

naših časov ter vseh narodov in pokrajin naj se v Cerkvi svobodno razvija, da le z dolţnim 

spoštovanjem in častjo sluţi svetim stavbam in svetim obredom ter tako tudi svoj glas spe 

pridruţiti tistemu čudovitemu slavospevu, ki so ga velikani preteklih stoletij peli katoliški 

veri. 

 

124. Ko ordinariji pospešujejo in gojijo resnično cerkveno umetnost, naj pazijo bolj na 

plemenito lepoto kot zgolj na razkošnost. Isto naj velja glede svetih oblačil in opreme. 

 

Škofje naj si skrbno prizadevajo, da bodo daleč proč od boţjih hiš in drugih svetih prostorov 

umetniška dela, ki nasprotujejo veri, nravnosti in krščanski poboţnosti ter ţalijo pravi verski 

čut bodisi zaradi zmaličenih oblik ali zato, ker niso zadosti umetniška, ampak povprečna in 

kičasta.  

 

Pri zidanju svetih stavb je treba skrbno paziti, da bodo primerne za opravljanje liturgičnih 

obredov in da bodo omogočale dejavno sodelovanje vernikov. 

 

125. Ohrani naj se navada, da so v cerkvah vernikom na razpolago za češčenje svete podobe, 

vendar v zmernem številu in po primernem redu, da ne bodo izzivale zgledovanja pri 

krščanskem ljudstvu in ne dajale netiva neurejene poboţnosti. 

 

126. Ob presojanju umetniških del naj krajevni ordinariji zaslišijo komisijo za cerkveno 

umetnost in, če je treba, še druge priznane strokovnjake ter komisije, o katerih govorijo členi 

44, 45 in 46. 



 

Skrbno naj ordinariji pazijo, da se cerkveni predmeti ter dragocenosti, ki so kras hiše boţje, ne 

bodo prodajali in uničevali. 

 

127. Škofje naj sami ali pa po duhovnikih, ki so izkušeni in ljubijo umetnost, skrbijo za 

umetnike, da jim b odo vcepljali duha cerkvene umetnosti in svetega bogosluţja. 

Razen tega se priporoča ustanovitev šol ali akademij za cerkveno umetnost v tistih deţelah, 

kjer se zdi primerno. 

 

Umetniki, ki po svojem navdihnjenju hočejo sluţiti slavi boţji v sveti Cerkvi, naj vedno 

pomnijo, da je njih delovanje kakor posvečeno posnemanje Boga stvarnika in da so njih dela, 

namenjena katoliškemu bogočastju, spodbudi in poboţnosti vernikov ter njihovi verski vzgoji.  

 

128. Kakor liturgične knjige po členu 25 je treba čimprej pregledati in popraviti kanone in 

cerkvene določbe o bogosluţnih predmetih, zlasti določbe o dostojni in primerni zidavi 

cerkva, o obliki in postavljanju oltarjev, o odličnosti, mestu in varnosti tabernaklja, o 

primernosti in lepoti krstilnice ter o primernosti svetih podob, krašenju in okrasju cerkva. 

Izboljša ali odpravi naj se, kar se zdi neskladno z obnovljenim bogosluţjem, obdrţi ali na 

novo uvede pa tisto, kar ga pospešuje. 

 

V teh zadevah, zlasti glede tvarine in oblike cerkvenih predmetov in oblačil, se daje 

pokrajinskim škofovskim zborom po členu 22 te konstitucije pravice prilagajanja krajevnim 

potrebam in navadam. 

 

129. Klerike je treba v času filozofskega in teološkega študija poučiti tudi o zgodovini in 

razvoju cerkvene umetnosti, da bodo znali ceniti in ohranjati častitljive cerkvene spomenike 

ter da bodo sposobni umetnikom ob njihovem delu dajati primerne nasvete. 

 

130. Primerno je, da uporabljajo škofovske znake le tiste cerkvene osebe, ki imajo ali 

škofovsko posvečenje ali posebno jurisdikcijo. 

 

Dodatek 

 

IZJAVA DKRUGEGTA VATIKANSKEGA VESOLJNEGA CERKVENEGA ZBORA 

O POPRAVKU KOLEDARJA 

 

Sveti drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor prisoja nemajhen pomen ţelji mnogih, da bi bil 

velikonočni praznik vedno na določeno nedeljo in da bi se koledar ustalil. Po skrbnem 

tehtanju posledic, ki bi mogle izvirati iz uvedbe novega koledarja, zato izjavlja sledeče: 

 

1. Sveti cerkveni zbor se ne upira določitvi stalno iste nedelje po gregorijanskem koledarju za 

velikonočni praznik, če na to pristanejo prizadeti, zlasti bratje, ločeni od edinosti z 

apostolskim sedeţem. 

 

2. Sveti cerkveni zbor prav tako izjavlja, da ne nasprotuje začetemu prizadevanju, naj bi 

svetna druţba uvedla stalni koledar. 

Med različnimi zamišljenimi načrti za ureditev stalnega koledarja in z njegovo uvedbo v 

svetno druţbo, Cerkev samo tistim ne nasprotuje, ki ohranjajo in branijo teden s sedmimi 

dnevi in nedeljo, brez dni izven tedna, tako da si tedni sledijo drug za drugim, razen če se 

pojavijo izredno vaţni dokazi, o katerih naj presoja apostolski sedeţ. 


