
Slavko Krajnc 

Duhovni in liturgični pomen  

glasbenih sestavin svete maše 
 

 

Središče vsega krščanskega bogosluţja in ţivljenja vernikov je sveta maša - 

spominjanje Kristusove kalvarijske daritve in zadnje večerje. Cerkev vrši to, kar ji je Jezus 

naročil, to se pravi, zakramentalno ponazarja Kristusovo skrivnost. Skupaj z duhovnikom 

somašuje vse občestvo. Vsi navzoči kristjani darujejo skupno daritev. Prav zaradi tega je II. 

vatikanski cerkveni zbor izredno poudaril dejavno sodelovanje vseh, ki se zbirajo ob »mizi 

Boţje besede in evharističnega kruha« (B 51). To sodelovanje se izraţa z mnogimi vzkliki in 

pesmimi, ki so sestavni delo bogosluţja. Zato moremo reči, da ne pojemo med mašo, ampak 

pojemo mašo. To pomeni, da petje pri maši ni neko „mašilo za luknje‟, temveč neločljiv 

sestavni del slovesnega bogosluţja (B 112). 

 Peta maša, ki jo liturgična prenova imenuje Maša z ljudstvom, temelji na dragocenem 

glasbenem sodelovanju. Tako ločimo glasbene dele, ki se imenujejo Proprium Missae in 

Ordinarium Missae! 

 

I. PROPRIUM MISSAE 
 

 To so pesmi ali spevi, ki imajo svoja lastna besedila za posamezne liturgične dneve 

oziroma praznike cerkvenega leta in se po njih menjavajo. Tako imamo: Introitus ali vstopni 

spev; Responsorium Graduale, Tractus, Sequentia ali spevi med berili; Aleluja; Offertorium 

ali darovanjski spev; Communio ali obhajilni spev. 

 

 Introitus ali vstopni spev 
 

 To je spev, ki spremlja mašnika z njegovimi pomočniki k oltarju. S svojim 

sporočilom, ki je sporočilo liturgičnega dne ali praznika, poveţe zbrane v občestvo in ustvari 

novo duhovno ozračje, ki sluţi za prehod iz vsakdanjega ţivljenja, polnega skrbi, k obhajanju 

Kristusove skrivnosti. 

 Splošna ureditev rimskega misala pravi, da naj vstopni spev poje »pevski zbor menjaje 

se z ljudstvom, ali na enak način pevec in ljudstvo: ali poje vsega ljudstvo ali zbor sam« 

(RMu 48). Vstopni spev je bil v preteklosti navadno kakšen psalm. Vemo, da jih po vsebini 

lahko razdelimo v častilne, zahvalne, prosilne, spokorne in mesijanske. Iz psalmov so zbirali 

tiste, ki se najbolj ujemajo z določenim liturgičnim dnem ali praznikom. Vse pa ţeli poudariti 

pomembnost besedila, ki naj označi skrivnost, ki se bo obhajala. Zato je zgrešeno izbirati za 

vstop katerokoli pesem ali vstopni spev. In če ima pesem veliko kitic, pa je tudi vaţno, da 

izberemo tiste, ki najotipljiveje govore o skrivnostih, ki jih bomo obhajali. 

Tudi sedanji misal nam daje različne vstopne speve, ki se ujemajo z bogosluţjem 

dneva, praznika. Dani pa so tudi spevi za različne priloţnosti - obredne maše svetnikov, kjer 

je vedno vstopni spev. Po vsebini je v veliki meri vzet iz Svetega pisma ali pa iz ţivljenja 

svetnika, katerega praznik se obhaja. 

Tako vidimo, kako pomembno vlogo ima vstopni spev ali vstopna pesem, ki naj 

ustvari ozračje skupne molitve in veselja ob skupni mizi Kruha in Besede. 

 

 

 



 
Splošna ureditev rimskega misala o vstopnem spevu: 

 

47. Ko so se ljudje zbrali in ko prihaja mašnik z diakonom in streţniki, začnemo vstopni spev. Namen tega speva 

je, da opravilo začne, bolje poveţe zbrane v občestvo, uglasi njihova srca v skrivnost liturgičnega časa ali 

praznika in spremlja sprevod mašnika in njegovih pomočnikov. 
 

48. Poje naj ga pevski zbor menjaje se z ljudstvom, ali na enak način pevec in ljudstvo: ali poje vsega ljudstvo ali 

zbor sam. Lahko je to antifona z ustreznim psalmom, kakor je v rimskem gradualu ali v preprostem gradualu,  ali 

kakšna druga pesem, ki ustreza svetemu opravilu, dnevu in času ter je njeno besedilo odobrila škofovska 

konferenca (prim. ap. pismo Janeza Pavla II. 31.5.1998). 

Če za vstop ni petja, naj antifono, ki je v misalu, berejo ali verniki ali nekateri izmed njih ali bravec ali, če ni 

druge moţnosti, po pozdravu mašnik sam, ki jo more vključiti v uvodno opozorilo (gl. št. 31). 

 

Spevi med berili: Responsorium Graduale, Tractus in 

Sequentia 
 

V prvih stoletjih so navadno po berilu brali psalm, ki so ga imenovali Responsorium 

ali responsio. Ţe sama beseda nam pove, da so ga brali po kiticah, ki jim je sledil odgovor ali 

spev. O tem nam poročata ţe sv. Ambroţ in sv. Avguštin. Ker pa je posamezne kitice pel 

solist na »gradus-u« ali stopnici ambona, so ga začeli imenovati kar Graduale. Skozi stoletja 

so začeli opuščati vrstice psalma, še posebej z gregorijanskim koralom, tako da je ostala samo 

še antifona ali kratek melizmatičen napev, za katerega je bilo nemogoče, da bi ga pelo 

ljudstvo. Zato ga je vedno pogosteje izvajal samo zbor. 

Na nastanek speva med berili so vplivale različne okoliščine. Najprej ţeli prinesti 

različnost v samo bogosluţje Boţje besede, kajti brez pesmi bi bili odlomki Svetega pisma, 

prebrani drug za drugim, preteţki za dojemanje njihovega sporočila. Hkrati pa ta spev ţeli 

povzdigniti duh molitve v vernikih in jih pripraviti na izbruh veselja nad odrešenjem, ki ga 

izraţa vzklik “aleluja”. 

Po vsebini izraţa češčenje, zahvalo, zaupanje; spominja na kakšen Boţji dogodek ali 

Boţjo obljubo; ali pa ţeli vzbuditi v duši vernikov določeno krepost ali čednost. Lahko pa je 

tudi odgovor na prebrano Boţjo besedo; slovesna zahvala Bogu za resnice, razodete v 

prebrani Boţji besedi, ali pa je rekapitulacija - kratek povzetek Boţjih resnic in vrednot. 

Spev med berili je tudi TRACTUS. Ime izhaja iz besede tractim, kar pomeni: 

zapovrstjo, brez prekinitve. Tudi tu gre za petje psalma, ki ga je pel solist, in to brez odpeva. 

Po vsebini je navadno spokorniškega značaja, zato pa so ga peli navadno v liturgičnem času, 

kjer ni aleluje, razen na binkoštno vigilijo, ko so peli tractus in alelujo. 

V 9. stoletju so začeli vpisovati pod melodije aleluje razna besedila, povezana z 

določenim praznikom. Tako so nastale takoimenovane SEQUENTIA-e ali pesmi slednice. Ker 

so nastale po napevih aleluje, jih najdemo samo v liturgičnem času z alelujo. V srednjem veku 

jih je nastalo zelo veliko, vendar jih je papeţ Pij V. skrčil samo na pet; te so se smele brati pri 

bogosluţju. To so: 

- »Victimae paschali« - Velikonočnemu jagnjetu (za vel. praznike); 

- »Veni sancte Spiritus« - Pridi, sv. Duh (za binkošti); 

- »Lauda Sion Salvatorem« - Poveličuj Sion (praznik sv. Rešnjega Telesa); 

- »Stabat Mater dolorosa« - Ţalostna je Mati stala (praznik Ţalostne M. Boţje); 

- »Dies irae« - Dan jeze (z opisom sodnega dne - pri mašah za mrtve). 

 

Po liturgični prenovi II. vatikanskega cerkvenega zbora sta obvezni samo še za veliko 

noč in za binkošti. Pesmi slednice se pojejo ali berejo pred alelujo in ne po njej, ker je aleluja 

z vrstico v tesni povezanosti z evangelijem in kot takšna spremlja sprevod k evangeliju.  



 

 
Splošna ureditev rimskega misala o spevih med berili: 

 

61. Po prvem berilu je psalm z odpevom, ki je sestavni del besednega bogosluţja in ima velik liturgični in 

pastoralni pomen, ker spodbuja premišljevanje Boţje besede. 

Psalm z odpevom naj ustreza vsakemu berilu in ga navadno vzamemo iz knjige beril.   

Bolje je, če psalm z odpevom pojemo ali poje ljudstvo vsaj odpev. Psalmist, pevec psalma zato z ambona ali 

na drugem primernem kraju poje (govori) vrstice psalma, celotno občestvo pa sedi in posluša, oziroma navadno 

sodeluje z odpevom, razen če beremo psalm na direkten način, to je brez odpeva. Da bi pa moglo ljudstvo laţje 

ponavljati odpev iz psalma, so besedila nekaterih odpevov in psalmov določena za različne čase cerkvenega leta 

oziroma za različne skupine svetnikov: lahko vzamemo te psalme namesto onih, ki so odvisni od beril, kadar 

psalm pojemo. Če psalma ni mogoče peti, ga je treba brati na primeren način v podporo premišljevanja Boţje 
besede.  

Namesto psalma iz knjige beril lahko pojemo stopniški spev iz rimskega graduala ali psalm z odpevom ali 

alelujni psalm iz preprostega graduala, kakor je to razloţeno v teh knjigah. 

 

64. Sekvenca je obvezna samo na veliko noč in na binkošti. Pojemo jo pred alelujo. 

 

 

Aleluja 
 

 Aleluja pomeni »Slavite Gospoda«. Hipolit rimski (Trad. Ap. 26) pravi, da je aleluja 

kot neke vrste sklepni slavospev - doksologija: »Blagrujemo Boga, ki je Bitje, Blagoslovljeni, 

Poveličani, in ki je ustvaril ves svet z besedo«. 

 Ta vzklik veselja izhaja ţe iz bogosluţja sinagoge in templja, ne da bi bil kdaj 

preveden v drugi jezik. Judje so prepevali alelujo samo z določenimi psalmi, medtem ko so jo 

kristjani prepevali ob vseh psalmih ne glede na njihovo vsebino. Prve krščanske skupnosti je 

za uporabo tega vzklika navdihnila tudi Janezova knjiga Razodetja. Janez namreč nenehno 

polaga ta vzklik veselja na usta blaţenih v novem, nebeškem Jeruzalemu. 

 Aleluja je vzklik Evangeliju, to pomeni, Kristusu v besedah evangelija. V trenutkih, ko 

diakon oznanja Kristusovo besedo, prihaja sam Kristus k vsakemu verniku s svojo besedo 

ţivljenja. Razen tega, da je to vzklik Kristusu, je aleluja značilna velikonočna pesem, ki izraţa 

neizmerno veselje nad Vstalim. Prav zaradi tega se aleluja poje tudi pri mašah za pokojne, saj 

je tudi izraz večnega veselja, ki ga je umrli ţe deleţen ob vrnitvi v Očetovo hišo. 

 Posebni slovesnostni značaj pa aleluja dobi po gregorijanskem napevu, polnem 

melizmatičnih okraskov. Zato so dajali cerkveni Očetje tem napevom kar mistični pomen. Po 

njihovem takšna hvalnica ni več človeška, temveč nebeška. Tako tudi veselje in zmagoslavje, 

ki ga aleluja izraţa, ni iz minljivosti zemlje, temveč je odsev večne nebeške radosti. 

 Z glasbenega vidika je aleluja edini odlomek pri bogosluţju, poln razgibanosti, v 

katerem se duša sprosti v veselju. In to duhovno veselje vodi vernika k veselemu srečanju s 

Kristusovo besedo v evangeliju. Zato nam jo Cerkev predpisuje za vse leto razen v postu. 

 
Splošna ureditev rimskega misala o aleluji: 

 

62. Po berilu, ki je neposredno pred evangelijem, pojemo »aleluja« ali drug spev, kakor terja čas cerkvenega leta. 

Ta vzklik je samostojen obred ali dejanje, s katerim zbor vernikov sprejme in pozdravi Gospoda, ki mu bo 

govoril v evangeliju ter s petjem izpove svojo vero. Med petjem vsi stojijo; začenja pevski zbor ali pevec, če je 

primerno, ga ponavljamo, vrstico pa poje pevski zbor ali pevec. 
a) »Alelujo« pojemo vse leto razen v postu. Vrstice vzamemo iz knjige beril ali iz graduala.  

b) V postnem času pojemo namesto aleluje vrstico pred evangelijem ali drug psalm ali nadaljevalni spev, 

kakor je v knjigi beril ali v gradualu. 

 

63. Kadar je pred evangelijem le eno berilo:  

a) v času, v katerem je »aleluja«, lahko pojemo alelujni psalm ali psalm in »alelujo« z njeno vrstico; 



b) v času, v katerem ni »aleluje«, lahko pojemo psalm in vrstico pred evangelijem ali samo psalm; 

c) »aleluja« ali vrstica pred evangelijem lahko odpade, če ni petja. 

 

 

Offertorium ali darovanjski spev 
 

Je pesem, ki spremlja darovanje vernikov. V prvih stoletjih so prinašali darove na oltar 

za mašo, hkrati pa tudi darove za uboge. Zato je imel darovanjski spev, poleg vsebine tudi 

praktičen značaj: vsaj delno preglasiti neizogiben ropot ob prinašanju darov. To potrjujejo 

darovanjski spevi gregorijanskih napevov, v katerih pogosto najdemo za darovanje pesem 

»Ave Marija« ali kaj podobnega. 

Eden prvih, ki govori, da so prepevali ob darovanju, je sv. Avguštin, ki pravi, da so 

med darovanjem peli psalm ali vsaj del psalma. Torej so si po vsebini darovanjski spevi zelo 

različni: nekateri se nanašajo na prebrano Boţjo besedo ali pa ponovno prikličejo v spomin 

konkretni praznik oziroma skrivnost liturgičnega dne, drugi naznanjajo prihod Besede, ki bo 

pri sveti daritvi postala telo, spet drugi vabijo, naj se s srcem pripravimo na obhajanje 

skrivnosti; darovanjski spev pa je lahko tudi prošnja, da se zedinimo v eno samo občestvo 

Boţjega Sina. 

Sedanji misal ne prinaša več speva za darovanje, kar pove, da ni nujna in neločljiva 

sestavina bogosluţja, saj ga lahko nadomesti tihota ali darovanjska pesem. 

 
Splošna ureditev rimskega misala o darovanjskem spevu: 

 

74. Sprevod prinašanja darov spremlja petje pri darovanju (prim. št. 37b), ki naj traja vsaj toliko časa, da so 

darovi poloţeni na oltar. Glede načina petja veljajo ista pravila kakor za vstopni spev (št. 48). Obred za 

darovanje lahko vedno spremlja petje. 

 

 

Communio ali obhajilni spev 
 

Vse od začetka krščanstva se je med obhajanjem vernikov prepeval 34. psalm, ki 

pravi: »Slavil bom Gospoda vekomaj ...«. Deveta vrstica tega psalma: »Okusite in spoznajte, 

kako dober je Gospod«, pa je sluţila za odpev. Obhajilni spev je torej evharistična pesem, ki 

naj zdruţi glasove v duhovno zedinjenje obhajancev, jih napolni z veseljem in ustvari bolj 

bratski sprevod, v katerem se pribliţujem k sprejemu sv. obhajila. Obhajilni spev pa lahko 

izraţa tudi veselje in zahvalo za pravkaršnje srečanje z Gospodom, oziroma ţeljo, da se ta 

pogovor in srečanje z Njim nadaljuje vsak dan. 

Torej ima tudi pri tem spevu velik pomen besedilo oziroma sporočilo, kar pomeni, da 

je glasba v sluţbi besede, ki razodeva Boţje skrivnosti. Ni potrebno, da se poje ves čas med 

obhajilom, ampak naj bo pri obhajilu tudi del časa za tihoto, trenutek poglobitve v 

Velikonočni dar - Kristusa, ki smo ga prejeli. 

 Splošna ureditev rimskega misala pravi, da je, če se ne poje, obvezno prebrati antifono 

ali spev in sicer takoj potem, ko se duhovnik obhaja, in ne kot je bilo prej določeno, po 

obhajanjem vernikov. 
 

Splošna ureditev rimskega misala o obhajilnem spevu: 

 

86. Ko mašnik zauţiva zakrament, začnemo peti obhajilni spev, ki naj z enotnostjo glasov izraţa duhovno 

zedinjenje obhajancev, razodeva prisrčno veselje in bolj poudari »občestveni« značaj sprevoda za prejem 

evharistije. S petjem nadaljujemo, medtem ko verniki prejemajo zakrament (prim. navodilo 3.4.1980, št. 17). Če 

bomo peli hvalnico po obhajilu, je treba petje med obhajilom pravočasno končati.  

Poskrbeti je treba, da tudi pevci lahko prejmejo obhajilo. 



 

159. Ko se mašnik obhaja, se začne petje med obhajilom (prim. št. 86).  

 

87. Lahko pojemo antifono iz rimskega graduala s psalmom ali brez njega ali antifono s psalmom iz preprostega 

graduala ali drugo primerno pesem, ki jo je odobrila škofovska konferenca. Poje zbor sam ali zbor ali pevec z 

ljudstvom.  

Če pa ni petja, lahko obhajilni spev, ki je v misalu, preberejo ali verniki ali nekateri izmed njih ali bravec ali, 

če ni druge moţnosti, mašnik, potem ko se je sam obhajal, preden začne deliti obhajilo vernikom. 

 

88. Ko je delitev obhajila končana, naj mašnik in verniki, če se zdi primerno, nekaj časa tiho molijo. Lahko pa 

celotno občestvo opravi tudi psalm ali drugo hvalno pesem, ali hvalnico. 
 

 

 

 

 

II. ORDINARIUM MISSAE 
 

 

 S tem imenom označujemo vrsto pesmi, katerih besedila se ne spreminjajo. To so: 

Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei in Ite missa est. 

 

 

Kyrie ali Gospod usmili se 

 
Beseda »Kyrie« ali »Kyrios« pomeni Boga Jahveja - Gospoda. To ime se velikokrat 

uporablja v Svetem pismu: npr. na razburkanem morju učenci zbudijo Jezusa z vzkliki: 

»Gospod, reši nas!« (Mt 8,25); kanaanska ţena: »Gospod, usmili se me« (Mt 15,22). To je 

klic po usmiljenju, hkrati pa tudi preprosta veroizpoved. 

V prvih krščanskih skupnostih so to molitev molili izmenjaje z diakonom, ki je 

našteval različne namene, za katere so molili, ljudstvo pa je odgovarjalo z »Gospod usmili 

se!« Ker so take litanije sveto mašo zlahka podaljšale, so pozneje izpustili branje namenov in 

prepevali le še »Gospod usmili se«. Število ponavljanj je bilo neomejeno. Na primer na veliki 

petek so jo koptski kristjani ponavljali okrog stokrat. 

V šestem stoletju in ţe prej pa postane vzklik »Gospod, usmili se« samostojen spev. V 

nekem pismu papeţa Gregorija Velikega Janezu v Sirakuzo le-ta predpisuje način izvajanja 

tega speva. Takole pravi: »a clericis dicitur, a populo respondetudr«, torej, da najprej 

duhovščina zapoje, nato pa verniki odgovorijo, medtem ko je na Vzhodu, pri Grkih, 

duhovščina prepevala skupaj z verniki. V 9. stol. so število tega vzklika omejili na devet. Da 

ne bi devetkrat zaporedoma rabili istih izrazov, so za spremembo pri treh srednjih vzklikih 

klicali Odrešenika z njegovim drugim imenom, kot »Kristusa« - Maziljenca. 

Čeprav je danes število vzklikov »Gospod usmili se« omejeno na tri, ga smemo zaradi 

različnih razlogov ali okoliščin večkrat ponoviti. Ker je to prošnja vseh vernikov h Gospodu, 

naj ima po moţnosti svoj deleţ tako ljudstvo kot pevski zbor (RMu 52). Le tako se bodo vsi 

zbrani počutili eno, ne samo v zahvali, ampak tudi v prošnji. 

 
Splošna ureditev rimskega misala o Gospod usmili se: 

 

52. Po skupnem kesanju je vedno »Gospod, usmili se«, če teh besed ni bilo ţe pri skupnem kesanju. Ker je to 
spev, s katerim verniki kličejo h Gospodu in prosijo njegovega usmiljenja, ga navadno izvajajo vsi, tako da ima 

pri njem svoj deleţ ljudstvo in pevski zbor ali pevec.  



Vzklik navadno ponovimo dvakrat, lahko pa tudi večkrat, če to zahteva značaj posameznega jezika, glasbeni 

razlogi ali okoliščine. Če »Gospod, usmili se« pojemo kot del skupnega kesanja, pred vsakim vzklikom dodamo 

dodatno besedilo (»tropus«). 

 

Gloria - slava 
 

Cerkev je postavila besede iz ust betlehemskih angelov, ki so oznanjali Odrešenikovo 

rojstvo (Lk 2,14), za uvod svoje stare cerkvene pesmi, ki so jo na krščanskem Vzhodu peli v 

4. stoletju kot jutranjo pesem. Ta angelska pesem razodeva, da se je slava nebeškega Očeta 

razodela v Kristusu za novo zavezo, zavezo miru. 

Po uvodu, za besedami angelov, sledi hvalospev nebeškemu Očetu. Kot mogočne 

kvadre nagrmadimo vzklike enega vrh drugega: »Hvalimo te. Slavimo te, ...« Vso to hvalo in 

blagoslov verniki uresničujejo v češčenju in spoštovanju Očeta, ki je Kralj vsega. Nato sledi 

hvalospev Kristusu, ki nam prinaša odrešenje. Kot Odrešenik je on tisto pravo Jagnje, 

darovano za nas na kriţu (Iz 53,7). Njegovo največje veličanstvo je izraţeno v treh prošnjah 

litanijskega tipa, ko mu vzklikamo: »Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, … sprejmi našo 

prošnjo, ...« Konec tega speva poudari, da gre naša pot k Očetu preko Jezusa Kristusa s svetim 

Duhom. 

Ker sledi ta pesem spokornemu bogosluţju, se zdi kar spontano vzklikniti hvalnico 

Kristusu, ki odjemlje grehe sveta in prinaša notranji mir. 

Uporaba te hvalnice pri sv. maši sega vse do prvih krščanskih skupnosti. Liber 

Pontificalis (ca. 530) pripisuje papeţu Telesforu (+136) določitev, da se je recitirala na 

začetku boţične maše. Pozneje so jo prepevali ob pontifikalnih mašah in jo je smel intonirati 

samo papeţ. Nato pa so jo smeli prepevati še ob praznikih in nedeljah. Tudi zadnja liturgična 

prenova predpisuje, da jo pojemo ali molimo ob nedeljah, razen v adventu in postu, ob 

praznikih in ob posebnih slovesnejših opravilih (RMu 53). 

 Ker spada Slava k tistim spevom ali hvalnicam, katerih besedila se ne spreminjajo, ni 

umestno, da bi jo pri mašah nadomeščali s pesmimi drugih vsebin. Naj bo Slava naš veliki 

hvalospev Bogu za tisti neizrekljivi “mir”, ki so nam ga ob Jezusovem rojstvu angeli oznanili 

na betlehemskih poljanah. 
 

Splošna ureditev rimskega misala o Slavi: 

 

53. Slava je prastara in častitljiva hvalnica, s katero Cerkev, zbrana v Svetem Duhu, slavi in prosi Boga Očeta in 

Jagnje. Besedila te hvalnice ne smemo nadomestiti z drugim. Začne jo mašnik, pevec ali zbor. Poje jo celoten 

zbor vernikov, ali pa ljudstvo menjaje se s pevskim zborom, ali zbor sam. Če je ne pojemo, jo molimo, skupaj ali 

izmenjaje v dveh skupinah. 

Pojemo ali molimo jo ob nedeljah, razen v adventu in postu, in ob slovesnih praznikih in praznikih ter ob 

posebnih slovesnejših opravilih. 

 

Credo - vera 
 

Tudi kristjanova veroizpoved mora biti pri sv. maši zapeta ali skupno recitirana. 

Izpoved vere je v mašnem obredu zato, da ljudje pritrdijo ter odgovorijo na Boţjo besedo, ki 

so jo slišali v branju in pridigi, in da si prikličejo v spomin to znamenje ţivljenjske 

usmerjenosti, preden začno obhajati evharistijo. 

Prvotno mesto veroizpovedi je v krstni liturgiji, kjer je povsem naravno, da vsak 

posamezni kandidat za krst izpove svojo vero. In ker ima veroizpoved svoj izvor pri krstu, so 

zato morali katehumeni, v prvih stoletjih krščanstva, po pridigi zapustiti cerkev. Nato pa se je 

začela tako imenovana „maša vernikov‟. V začetku še ne gre za pravo pesem, ampak za 

preprosto izpoved krščanskega nauka, ki so ga vsi morali poznati. Peli so jo v preprostem 



napevu, dojemljivem za vsakogar. Šele na koncilih v Niceji (325) in v Carigradu (381) dobi 

svojo obliko, ki jo ima še danes. 

 V evharistično bogosluţje rimskega obreda jo je uvedel papeţ Benedikt VIII. (1014) 

in s tem poudaril, kako pomembno je izpovedovanje tistega, za kar ţivimo. Tudi zadnja 

liturgična prenova jo predpisuje za nedelje in slovesne praznike, lahko pa jo molimo ali 

pojemo tudi ob posebnih slovesnejših opravilih. Tako naj bi se vsak kristjan ob izpovedi te 

prisege vsakič vprašal, ali njegovo ţivljenje res odseva to, kar njegova usta izpovedujejo. 

 
Splošna ureditev rimskega misala o Veri: 

 

67. Vera, to je izpoved vere, je v mašnem obredu zato, da vse zbrano ljudstvo pritrdi na Boţjo besedo, ki so jo 

slišali v branju iz Svetega pisma in razloţeno v pridigi, in da izpove pravilo vere z besedilom, potrjenim za 

liturgično uporabo ter tako obnovi in izpove skrivnosti vere preden se začno obhajati v evharistiji. 

 

68. Vero morajo peti ali govoriti mašnik in ljudstvo ob nedeljah in slovesnih praznikih, lahko pa jo tudi ob 

posebnih slovesnejših opravilih.  

Če je vera peta, jo začne mašnik, ali, če je primerno, pevec ali pevski zbor, pojejo jo vsi hkrati ali menjaje, 

ljudstvo s pevskim zborom.  

Če je ne pojejo, jo izpovejo vsi hkrati ali v dveh zborih, ki si odgovarjajo. 
 

137. Vero poje ali izpove mašnik skupaj z ljudstvom (prim. št. 68). Vsi stojijo, pri besedah »In se je utelesil …« 

se vsi globoko priklonijo; pokleknejo pa na praznik Gospodovega oznanjenja in rojstva. 

 

 

Sanctus - svet 
 

To zmagoslavno pesem angelov, ki tvori celoto z mašnim hvalospevom, so prepevali 

ali molili skupaj, duhovnik in ljudstvo, oziroma kakor priporočajo ţe sami mašni hvalospevi: 

»... in ti enoglasno kličemo; ... in ti nenehno pojemo«. 

»Svet« je slovesen vzklik, ki izhaja ţe iz Stare zaveze. V videnju svojega poklica 

prerok Izaija zasliši serafe, ki so drug drugemu klicali: »Svet, svet, svet je Gospod nad 

vojskami« (Iz 6,3). Ta vzklik svet, ponovljen trikrat, izraţa najvišjo svetost in Boţje 

veličastvo Boga vsega stvarstva. Nato Izaija podkrepi sad te Boţje svetosti, ki je Boţja slava 

na zemlji, saj pravi: »Polna so nebesa in zemlja tvoje slave«! 

Mnoga stoletja so se s to zmagoslavno pesmijo obračali na Očeta in ga slavili. Nato pa 

je prišel čas, ko so temu klicu svet dodali drugi klic, ki je bil tudi vzet iz Svetega pisma, toda 

ni veljal Očetu, temveč Sinu. To je klic hozana iz 117. psalma, ki je zadonel Gospodu, ko je 

na cvetno nedeljo vstopal v Jeruzalem: »Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! 

Hozana na višavah!« (Mt 21,9). Torej vidimo, da so kristjani šele tu dojeli, da imajo ti nebesni 

hvalospevi dvojni cilj: da zvenijo Tistemu, ki sedi na prestolu (Očetu) in Jagnjetu, kakor 

beremo v knjigi Razodetja: »Sedečemu na prestolu in Jagnjetu hvala in čast in slava in oblast 

na vekov veke!« (Raz 5,13). 

 »Svet« je torej zmagoslavna pesem, ki naj napolni nebo in zemljo z veseljem. Zraven 

aleluje je eden najpomembnejših vzklikov pri evharistični daritvi. Če ga prav razumemo, bi ga 

morali pravzaprav vselej peti. Tako se moremo pridruţiti hvalospevom nebeškega mesta, kjer 

nam je Kristus sam pripravil bivališče. 

 
Splošna ureditev rimskega misala o Svetu: 

 

79. Razlikujemo lahko naslednje glavn sestavne dele evharistične molitve:  

b) Vzklikanje: s tem se celotno občestvo zdruţi z nebeškimi močmi, ko poje Svet. To vzklikanje, ki je del 

evharistične molitve, opravijo vsi ljudje skupaj z mašnikom. […] 

 



Agnus Dei - Jagnje Božje 
 

Spev »Jagnje Boţje« ima v starih liturgičnih knjigah svojevrstno ime. Imenuje se 

confractorium, to se pravi »pesem pri lomljenju«. To ime nam torej poroča o izvoru speva. 

Prvotno je bil povezan z dejanjem »lomljenja«, ki ga je izvršil Gospod ţe v dvorani zadnje 

večerje in ki je dalo vsemu slavju to njegovo najstarejše ime; v Svetem pismu se imenuje 

maša čisto preprosto »lomljenje kruha«. 

Več kakor tisoč let so nosili k evharističnemu slavju na oltar cele hlebe, ki so jih pred 

svetim obhajilom razlomili v male koščke. Ker pa so za to lomljenje evharističnega kruha 

potrebovali kar nekaj časa, so izbrali molitev, ki so jo ljudje ţe poznali iz litanij, klicanje 

Jagnjeta za usmiljenje. To je vzklik Janeza Krstnika, ki pravi: »Glejte Jagnje Boţje, ki 

odjemlje greh sveta« (Jn 1,29). Ponavljanje istega vzklika je trajalo vse dokler ni bilo 

lomljenje Kruha končano. Pozneje, ko so uvedli za ljudstvo ţe razlomljen kruh, oziroma 

majhne hostije, pa se je število vzklika (v 9. stol.) skrčilo na tri, in tretji klic ne izraţa več 

prošnje za usmiljenje, ampak za mir. 

 Kakor nam poroča Liber Pontificalis vidimo, da so ta vzklik prepevali skupaj 

duhovnik in verniki. Toda v 11. in 12. stoletju, ko postanejo melodije vse bolj neumatične, si 

prisvoji izvajanje tega vzklika samo zbor. 

 Ta pesem pri lomljenju odpre naša srca za daritveno razpoloţenje, ki ga razodeva 

darovano Jagnje, hkrati pa nas poziva, da zrastemo vedno globlje v njegovo celotno, popolno 

sinovsko vdanost Očetu. 

 

 
Splošna ureditev rimskega misala o Jagnje Božje: 

 
83. Mašnik razlomi evharistični kruh. Kretnja lomljenja kruha, ki jo je izvršil Kristus pri zadnji večerji, je v 

apostolskem času dala ime celotnemu evharističnemu opravilu. Pomeni, da mi, ki nas je mnogo, v obhajilu 

postanemo eno telo, z deleţnostjo pri enem kruhu ţivljenja, ki je za rešenje sveta umrli in vstali Kristus (1 Kor 

10,17). Lomljenje začnemo, 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.  
Ko mašnik lomi kruh, in spusti del hostije v kelih, navadno poje »Jagnje Boţje« pevski zbor ali pevec, 

ljudstvo pa odgovarja, ali ga vsaj glasno molimo. Vzklik »Jagnje Boţje« spremlja lomljenje kruha, zato ga lahko 

ponovimo tolikokrat, kolikor je potrebno za spremljavo obreda. Zadnjikrat sklenemo z besedami: »Podari nam  

mir«. 

 

366. Spevov v Redu svete maše npr. »Jagnje Boţje«, ni dovoljeno nadomestiti z drugimi pesmimi. 

 

 

Ite missa est - pojdite v miru 
 

Ta odpustni klic je sprva pomenil samo to, da je sedaj maša minila in moremo iti 

domov. 

V Rimu so imeli ţe v predkrščanskem času izreden vojaški smisel za red in disciplino. 

Niso si mogli zamisliti zborovanja, pri katerem ne bi predsedujoči ob koncu vstal in razglasil, 

da je zborovanje končano. Ta miselnost ali navada je pustila svojo sled tudi pri kristjanih. 

Tudi mašo so sklenili tako, da se je diakon obrnil k ljudstvu in zaklical: »Ite missa est!«, to se 

pravi, sedaj pojdite domov. Šele mnogo kasneje, ko je srednji vek ta suhi stavek s svojimi 

napevi spremenil v radostni vzklik, je pomenil ta vzklik slovesno odposlanje mašnih 

udeleţencev v svet. To pomeni: vsakdo, ki pride od maše, se mora čutiti poslanega, da napolni 

svoj košček sveta, ki je njegov ţivljenjski prostor, s Kristusovim veseljem in njegovo 

ljubeznijo. Najverjetneje bi slovenskemu človeku ostal dobesedni prevod preveč suhoparen, 



zato pa temu odpustnemu klicu dodamo še besedo “v miru”, kakor je to običajno pri 

Vzhodnih liturgijah. 

Podobno kakor s tem vzklikom, je tudi z odgovorom. Prvotno so z odgovorom »Bogu 

hvala« samo vzeli na znanje odpustni klic. Kristjani so imeli v prvih stoletjih v svojem 

vsakdanjem ţivljenju navado, da so na vsako sporočilo rekli »Bogu hvala«. Ko pa je ta 

odgovor »Bogu hvala« v srednjem veku prejel isto melodično in slovesno oblačilo, so odkrili, 

da se skriva za temi besedami zahvala Očetu za celotno slavje, ki smo ga obhajali. To je 

zahvala za »Evharistijo«, kar pomeni »zahvalo«, ki je postala dar naše zahvale. 

 
Splošna ureditev rimskega misala o Ite missa est: 

 

168. Takoj po blagoslovu mašnik s sklenjenimi rokami doda: »Pojdite v miru«, vsi pa odgovorijo: »Bogu hvala«. 

 

 

 

* * * * * * * * * 

 

 Kakor vse, kar se v liturgiji zazna s čuti, tako je tudi glas znamenje in orodje 

skrivnosti. V liturgiji vsi glasovi (kakor tudi tihota) vsebujejo in razodevajo skrivnosti. To se 

uresniči le, če se dejansko ujemajo po svoji naravi in funkciji, zaradi katere sploh obstajajo, s 

posameznimi obredi. Liturgično petje mora biti v skladu z liturgijo, ki se obhaja. Zato ni 

dovolj katerakoli pesem, ampak samo tista, ki se ujema z bogosluţjem. Le pesem, ki vodi k 

molitvi, razodeva navdušenje, veselje, upanje in ljubezen. Samo tako bo postala pesem prava 

molitev, samo tako bo cerkveno petje »neločljiva sestavina slovesnega bogosluţja« (B 112). 

 

 


