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Skrb papežev je vse do danes vedno bila, da bi Kristusova
Cerkev Božjemu Veličastvu darovala vredno bogoslužje »v
hvalo in slavo njegovega imena« in »v korist vse njegove svete
Cerkve«.

Od nekdaj kakor tudi v prihodnje je treba ohraniti načelo,
»po katerem se mora vsaka delna Cerkev skladati z vesoljno
Cerkvijo ne samo glede nauka vere in zakramentalnih zna-
menj, ampak tudi glede običajev, ki jih je splošno sprejela od
apostolskega in stalnega izročila. Te je treba ohranjati ne samo
zato, da preprečimo zmote, ampak tudi za izročanje neokr-
njene vere, ker naj cerkveno pravilo molitve ustreza pravilu
verovanja«.1

Med papeži, ki so izkazovali takšno dolžno skrb, se odlikuje
ime sv. Gregorja Velikega, ki je poskrbel za to, da so se tako
katoliška vera kakor zakladi bogoslužja in kulture, ki so jih v
prejšnjih stoletjih nakopičili Rimljani, posredovali novim
evropskim ljudstvom. Ukazal je opredeliti in ohraniti obliko
svetega bogoslužja, tako mašne daritve kot molitvenega
bogoslužja, kakor so jih obhajali v Rimu. Zelo je podpiral tudi
redovnike in redovnice, ki so služili po Pravilu sv. Benedikta
in so hkrati z oznanjevanjem evangelija povsod s svojim
življenjem poveličevali tudi tisto nadvse zdravo misel iz Pravi-
la, »naj nič nima prednosti pred Božjo službo« (pogl. 43). Tako
je sveto bogoslužje po rimskem običaju oplajalo ne samo vero
in pobožnost, ampak tudi kulturo mnogih ljudstev. Vsekakor

1 Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov, Splošna uredi-
tev Rimskega misala, Cerkveni dokumenti 94, Ljubljana 2002, št. 397.
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je znano, da je latinsko bogoslužje Cerkve v svojih raznih
oblikah v vseh stoletjih krščanske dobe premnoge svetnike
spodbujalo v duhovnem življenju, toliko ljudstev krepilo v
kreposti vere in oplajalo njihovo pobožnost.

Da pa bi sveto bogoslužje to nalogo učinkoviteje izpolnjeva-
lo, so v teku stoletij posebej poskrbeli mnogi drugi rimski ško-
fje, med katerimi se odlikuje sv. Pij V., ki je z veliko pastoralno
gorečnostjo po spodbudi tridentinskega koncila prenovil vse
bogoslužje Cerkve, oskrbel izdajo izboljšanih in  »po pravilu
svetih očetov prirejenih« bogoslužnih knjig in jih predal rabi
latinske Cerkve.

Med bogoslužnimi knjigami rimskega obreda se posebno
odlikuje Rimski misal, ki je zrasel v rimskem mestu in v na-
slednjih stoletjih postopoma privzel oblike, ki so zelo podob-
ne tisti, ki je cvetela v še nedavnih rodovih.

»To povsem isto smer so v naslednjih dobah nadaljevali
rimski škofje, ki so prilagajali novim časom ali določali
bogoslužne obrede in knjige in se nato v začetku tega našega
stoletja že oklenili širše prenove.«2  Tako pa so ravnali moji
predniki Klemen VIII., Urban VIII., sv. Pij X.,3  Benedikt XV., Pij
XII. in blaženi Janez XXIII.

V novejšem času pa je 2. vatikanski koncil izrazil željo, da
bi se spet obnovila dolžna pozornost in spoštovanje do svete-
ga bogoslužja in bi se to prilagodilo potrebam našega časa.
Da bi ustregel tej želji, je moj prednik papež Pavel VI. leta
1970 za latinsko Cerkev odobril obnovljene in delno preno-
vljene bogoslužne knjige; po vsem svetu v premnoge narodne
jezike prevedene so škofje, duhovniki in verniki radi sprejeli.
Janez Pavel II. je potrdil tretjo tipično izdajo Rimskega misa-
la. Tako so rimski škofje delali na tem, da bi se »ta tako rekoč
stavba bogoslužja spet« prikazala »sijajna po dostojanstvu in
skladnosti«.4

2 Papež Janez Pavel II., Apostolsko pismo Vicesimus quintus annus (4.
decembra 1988), 3: AAS 81 (1989), 899.

3 Prav tam.
4 Papež sv. Pij X., Apostolsko pismo – motuproprij Abhinc duos annos

(23. decembra 1913): AAS 5 (1913), 449-450; prim. Janez Pavel II., Apo-
stolsko pismo Vicesimus quintus annus (4. decembra 1988), 3: AAS 81
(1989), 899.
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V nekaterih deželah pa se je nemalo vernikov s tolikšno
ljubeznijo in navezanostjo oklenilo in se še nadalje oklepa
prejšnjih bogoslužnih oblik, ki so tako globoko prežele njiho-
vo kulturo in duha, da je papež Janez Pavel II., poln pastoral-
ne skrbi za te vernike, leta 1984 s posebnim indultom »Quat-
tuor abhinc annos«, ki ga je sestavila kongregacija za sveto
bogoslužje, podelil možnost uporabe Rimskega misala, ki ga
je leta 1962 izdal Janez XXIII.; leta 1988 pa je Janez Pavel II.
z apostolskim pismom – motuproprijem »Ecclesia Dei« znova
spodbudil škofe, naj to možnost široko in velikodušno uporab-
ljajo v prid vseh vernikov, ki prosijo za to.

Potem ko je že moj prednik Janez Pavel II. dolgo pretehta-
val stalne prošnje teh vernikov, potem ko sem tudi sam zasli-
šal očete kardinale v konzistoriju 23. marca 2006, vse zrelo
pretehtal, klical k Svetemu Duhu in v zaupanju v Božjo po-
moč, s pričujočim apostolskim pismom določamdoločamdoločamdoločamdoločam naslednje:

Čl. 1Čl. 1Čl. 1Čl. 1Čl. 1..... Rimski misal, ki ga je razglasil Pavel VI., je reden
izraz »pravila molitve« katoliške Cerkve latinskega obreda.
Rimski misal, ki ga je razglasil sv. Pij V. in bl. Janez XXIII.
znova izdal, pa naj velja kot izreden izraz istega »pravila mo-
litve« Cerkve in zaradi svoje častitljive in starodavne rabe naj
uživa dolžno čast. Ti dve obliki »pravila molitve« Cerkve naj
nikakor ne bosta povod za razdeljenost »pravila verovanja« Cer-
kve; sta namreč dve izvedbi enega samega rimskega obreda.

Zato je mašno daritev dovoljeno obhajati po tipični izdaji
Rimskega misala, ki jo je leta 1962 razglasil bl. Janez XXIII.
in ni bila nikoli razveljavljena, kot izredno obliko bogoslužja
Cerkve. Pogoji pa, ki sta jih določala prejšnja dokumenta
»Quattuor abhinc annos« in »Ecclesia Dei«, se nadomestijo
takole:

Čl. 2.Čl. 2.Čl. 2.Čl. 2.Čl. 2. Pri mašah brez ljudstva lahko katerikoli katoliški
duhovnik latinskega obreda, bodisi svetni ali redovni, upora-
blja bodisi Rimski misal, ki ga je leta 1962 izdal blaženi papež
Janez XXIII., bodisi Rimski misal, ki ga je leta 1970 razglasil
papež Pavel VI., in sicer katerikoli dan razen svetega tridnev-
ja. Za takšno maševanje po enem ali drugem misalu duhov-
nik ne potrebuje nobenega dovoljenja, ne Apostolskega sedeža
ne svojega ordinarija.
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Čl. 3. Če skupnosti ustanov posvečenega življenja ali družb
apostolskega življenja bodisi papeškega ali škofijskega prava,
ki pri konventualnem ali »skupnostnem« obhajanju v svojih
oratorijih želijo imeti mašno opravilo po izdaji Rimskega misa-
la, razglašeni leta 1962, jim je to dovoljeno. Če posamezna
skupnost ali vsa ustanova ali družba hoče imeti takšna opra-
vila pogosto  ali večinoma ali stalno, morajo o stvari odločiti
višji predstojniki po določbi prava in po posebnih zakonih in
statutih.

Čl. 4.Čl. 4.Čl. 4.Čl. 4.Čl. 4. Opravila svete maše, o katerih je bil govor zgoraj v
čl. 2, se lahko udeležijo, če se držijo tega, česar se je treba po
pravu držati, tudi verniki, ki to sami od sebe prosijo.

Čl. 5.Čl. 5.Čl. 5.Čl. 5.Čl. 5., § 1. V župnijah, v katerih nepretrgano obstaja  zbor
vernikov, ki se oklepajo prejšnjega bogoslužnega izročila, naj
župnik rad usliši njihove prošnje, da bi se sveta maša obhajala
po obredu Rimskega misala, izdanega leta 1962. Poskrbeti
mora, da se bo blagor teh vernikov harmonično skladal z re-
dno pastoralno skrbjo v župniji, pod vodstvom škofa po nor-
mi kanona 392; izogiba naj se neslogi in pospešuje edinost
celotne Cerkve.

§ 2 Maševanje po misalu bl. Janeza XXIII. se lahko obhaja
ob delavnikih; ob nedeljah in praznikih pa je tudi lahko ena
maša te vrste.

§ 3. Vernikom ali duhovnikom, ki za to prosijo, naj župnik
dovoli maševanje v tej izredni obliki tudi ob drugih posebnih
priložnostih, kakršne so poroke, pogrebi ali priložnostno
maševanje, denimo na romanjih.

§ 4. Duhovniki, ki uporabljajo misal bl. Janeza XXIII.,
morajo biti za to sposobni (morajo znati latinsko, op. red.) in
brez pravnih zadržkov.

§ 5. V cerkvah, ki niso ne samostanske ne župnijske, je
rektor cerkve pristojen, da da dovoljenje, o katerem je bil go-
vor zgoraj.
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Čl. 6.Čl. 6.Čl. 6.Čl. 6.Čl. 6. Pri mašah po misalu bl. Janeza XXIII., ki se oprav-
ljajo z ljudstvom, je dovoljeno brati berila tudi v narodnem
jeziku, z uporabo izdaj, ki jih je odobril Apostolski sedež.

Čl. 7Čl. 7Čl. 7Čl. 7Čl. 7..... Kadar kaka skupnost laikov, o katerem je bil govor
v čl. 5, § 1, ne bi dobil dovoljenja od župnika, naj o stvari
obvesti krajevnega škofa. Škof je nujno naprošen, da njiho-
vo željo usliši. Če sam za takšno opravilo ne more poskrbe-
ti, naj zadevo preda papeški komisiji »Ecclesia Dei«.

Čl. 8.Čl. 8.Čl. 8.Čl. 8.Čl. 8. Škof, ki je pripravljen ugoditi takšnim prošnjam kr-
ščanskih laikov, a zaradi različnih vzrokov tega ne more, za-
devo lahko izroči papeški komisiji »Ecclesia Dei«, ki mu bo
dala nasvet in pomoč.

Čl. 9.Čl. 9.Čl. 9.Čl. 9.Čl. 9., § 1. Župnik prav tako lahko, potem ko je vse dobro
pretehtal, da dovoljenje za uporabo prejšnjega obrednika za
podeljevanje zakramentov krsta, zakona, pokore in bolniške-
ga maziljenja, če to svetuje blagor duš.

§ 2. Ordinarijem se podeljuje tudi možnost obhajanja
zakramenta birme z uporabo prejšnjega Rimskega obrednika,
če to svetuje blagor duš.

§ 3. Klerikom s svetimi redovi je dovoljeno uporabljati tudi
Rimski brevir, ki ga je leta 1962 izdal bl. Janez XXIII.

Čl. 1Čl. 1Čl. 1Čl. 1Čl. 10.0.0.0.0. Krajevnemu ordinariju je dovoljeno – če presodi,
da je primerno – ustanoviti osebno župnijo po normi kanona
518 za obhajanja po starejši obliki rimskega obreda ali ime-
novati rektorja ali kaplana, s tem da se drži tega, česar se je
po pravu treba držati.

Čl. 1Čl. 1Čl. 1Čl. 1Čl. 111111..... Papeška komisija »Ecclesia Dei«, ki jo je leta 1988
ustanovil Janez Pavel II.,5  še naprej izpolnjuje svojo nalogo.

5  Prim. Papež Janez Pavel II., Apostolsko pismo – motuproprij Ecclesia
Dei (2. julija 1988), 6: AAS 80 (1988), 1498. Pismo je objavljeno na str.
17–20 tega Cerkvenega dokumenta.
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Ta komisija naj ima obliko, dolžnosti in norme za delo-
vanje, katere ji je hotel podeliti rimski škof..

Čl. 12. Ista komisija bo poleg pravic, ki jih že uživa, izvaja-
la oblast Svetega sedeža in bedela nad izpolnjevanjem in upo-
rabo teh določb.

Karkoli sem torej s tem apostolskim pismom – motupro-
prijem odredil, vse to ukazujem, naj bo trdno in sklenjeno in
naj začne veljati 14. septembra tega leta, na praznik Povi-
šanja svetega križa; vse, kar temu nasprotuje, nima več velja-
ve.

Dano v Rimu, pri svetem Petru, 7. julija leta 2007, v tretjem
letu mojega papeževanja.

Papež Benedikt XVI.
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Dragi bratje v škofovstvu!

Z velikim zaupanjem in upanjem izročam v vaše pastirske
roke besedilo novega apostolskega pisma – motuproprija o
rabi rimskega bogoslužja pred prenovo leta 1970. Ta doku-
ment je sad dolgih razmišljanj, številnih posvetovanj in moli-
tve.

Novice in sodbe, oblikovane brez zadostnih informacij, so
vzbudile veliko zmede. Javljajo se odzivi, zelo različni drug od
drugega, ki segajo od veselega sprejetja do trdega nasproto-
vanja, v zvezi z načrtom projektom, katerega vsebina v resni-
ci ni bila znana.

Dve bojazni sta neposredneje nasprotovali temu dokumen-
tu in rad bi ju malo pobliže pretehtal v tem pismu.

Na prvem mestu je strah, da bi tako zmanjšali veljavo dru-
gega vatikanskega koncila in zasejali dvom o eni njegovih bi-
stvenih odločitev –prenovi bogoslužja.

Ta strah ni utemeljen. V tej zvezi je potrebno reči predv-
sem, da misal, ki ga je objavil Pavel VI. in nato dvakrat znova
izdal Janez Pavel II., očitno je in ostaja redna oblika (forma
ordinaria) evharističnega bogoslužja. Zadnja, predkoncilska
verzija Rimskega misala (Missale Romanum), ki je bila objav-
ljena leta 1962 pod oblastjo papeža Janeza XXIII. in se je
uporabljala med koncilom, pa se bo lahko po drugi strani
uporabljala kot izredna oblika (forma extraordinaria) bo-
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goslužnega slavja. Ni primerno govoriti o teh dveh oblikah Rim-
skega misala, kot da bi šlo za »dva obreda«. Gre bolj za dvoj-
no rabo enega in istega obreda.

Kar zadeva rabo misala iz leta 1962 kot izredno obliko
(forma extraordinaria) mašnega bogoslužja, bi rad pritegnil
pozornost na dejstvo, da ta misal ni bil nikoli pravno razvelja-
vljen in da je potemtakem načelno vedno ostal dovoljen. Ob
uvedbi novega misala se ni zdelo potrebno objavljati lastnih
norm glede možnosti uporabe prejšnjega misala. Verjetno se
je predpostavljalo, da bi to zadevalo samo nekatere posebne
primere, ki bi jih reševali krajevno, primer za primerom. Nato
pa se je hitro izkazalo, da je veliko ljudi ostajalo močno nave-
zanih na to rabo rimskega obreda, ki jim je postal domač že v
otroštvu. To se je dogajalo predvsem v deželah, kjer je liturgič-
no gibanje dalo številnim ljudem omembe vredno liturgično
formacijo, pa tudi globoko in intimno domačnost s prejšnjo
obliko bogoslužnega slavja. Vsi vemo, da je znotraj gibanja,
ki ga je vodil nadškof msgr. M. Léfèbvre, zvestoba nekdanjemu
misalu postala zunanje razločilno znamenje; vendar je bilo
razloge za prelom, ki je nastal glede te točke, treba iskati glob-
lje. Veliko ljudi, ki so jasno sprejemali obvezujočo naravo 2.
vatikanskega koncila in ki so bili zvesti papežu in škofom, je
vendarle enako želelo znova dobiti obliko svetega bogoslužja,
ki jim je bila draga; to se je zgodilo predvsem zato, ker v števi-
lnih okoljih niso obhajali maše zvesto po predpisih novega
misala; nasprotno, le-tega so končno razlagali kot dovoljenje,
celo kot obvezo za ustvarjalnost; ta ustvarjalnost je pogosto
vodila k deformacijam bogoslužja na meji znosnega. Govo-
rim iz izkušnje, ker sem tudi sam živel to obdobje z vsemi nje-
govimi pričakovanji in zmedami. In ugotovil sem, kako so
samovoljne deformacije bogoslužja globoko ranile osebe, ki
so bile scela zakoreninjene v veri Cerkve.

Iz tega razloga se je papež Janez Pavel II. čutil dolžnega,
da je dal z motuproprijem »Ecclesia Dei« z dne 2. julija 1988
normativni okvir za rabo misala iz leta 1962; ta okvir pa ni
vseboval podrobnih predpisov, ampak se je splošneje sklice-
val na velikodušnost škofov do »upravičenih teženj« vernikov,
ki so prosili za to rabo rimskega obreda. V tem času je papež
hotel tako pomagati zlasti Bratovščini svetega Pija X., da bi
spet našla polno edinost s Petrovim naslednikom, in skušal
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ozdraviti rano, ki se je čutila čedalje bolj boleče. Ta sprava žal
še ni uspela; vendar je vrsta občestev s hvaležnostjo izkoristi-
la možnosti, ki so se ponudile s tem motuproprijem. Nasprot-
no pa je zunaj teh skupin, za katere so manjkale natančne
pravne norme, vprašanje rabe misala iz leta 1962 ostalo težko,
predvsem zato, ker so se škofje v teh situacijah bali, da spra-
vljajo v dvom veljavo koncila. Takoj po drugem vatikanskem
koncilu se je moglo domnevati, da je prošnja za rabo misala
iz leta 1962 omejena na starejšo generacijo, tisto, ki je
odraščala z njim, toda medtem se je jasno pokazalo, da so
mladi ljudje enako odkrivali to bogoslužno obliko, ki jih je
privlačevala, in so v njej našli obliko srečanja s skrivnostjo
presvete evharistije, ki jim je posebej ustrezala. Tako se je
rodila potreba po jasnejši pravni ureditvi, ki je ni bilo moč
predvideti v času motuproprija iz leta 1988; te norme hočejo
prav tako rešiti škofe nujnosti, da nenehno znova pretehta-
vajo način odgovora na različne situacije.

Na drugem mestu je bil med razpravljanjem o tem pričako-
vanem motupropriju izražen strah, da bo večja možnost rabe
misala iz leta 1962 morda vodila v nered, celo v razdore med
župnijskimi občestvi. Tudi ta strah se mi ne zdi stvarno ute-
meljen. Raba nekdanjega misala predpostavlja minimum
bogoslužne izobrazbe in dostop do latinskega jezika; ne eno
ne drugo ni tako pogosto. Iz teh predhodnih prvin jasno izhaja
dejstvo, da bo novi misal zagotovo ostal redna oblika rimske-
ga obreda, ne le zaradi pravnih norm, ampak tudi zavoljo stvar-
nih razmer, v katerih so občestva vernikov.

Res je, da pretiravanj ne manjka, včasih pa tudi ne druž-
benih vidikov, neopravičeno povezanih z držo nekaterih ver-
nikov, navezanih na nekdanje latinsko bogoslužno izročilo.
Vaša ljubezen in vaša pastoralna modrost bosta služili kot
spodbuda in vodič za izpopolnitev stvari. Sicer pa se obe obliki
rabe rimskega obreda lahko medsebojno bogatita: v nekdanji
misal bodo mogli in morali biti vstavljeni novi svetniki in nekaj
novih hvalospevov. Komisija »Ecclesia Dei« bo v povezavi z
entitetami, ki zagovarjajo staro prakso (usus antiquior), preuči-
la, katere so praktične možnosti. Pri obhajanju maše po mi-
salu Pavla VI. se bo lahko močneje kakor pogosto doslej po-
kazala tista svetost, ki številne osebe privlači k nekdanjemu
obredu. Najboljše jamstvo, da bo misal Pavla VI. mogel zdru-
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ževati župnijska občestva in da ga bodo ta vzljubila, je, da se
obhaja z veliko spoštljivostjo in skladno s predpisi; prav to
napravlja vidno duhovno bogastvo in teološko globino tega
misala.

Zdaj pa prehajam na pozitivni razlog, ki je nagib, zaradi
katerega s tem motuproprijem aktualiziram tistega iz leta
1988. Gre za to, da pridemo do notranje sprave v Cerkvi. Ko
gledamo preteklost, razdore, ki so trgali Kristusovo telo v teku
stoletij, imamo nenehno vtis, da v kritičnih trenutkih, ko je
razdor začel nastajati, odgovorni v Cerkvi niso napravili do-
volj za ohranitev ali pridobitev sprave in edinosti; imamo vtis,
da so opustitve v Cerkvi imele svoj delež pri krivdi v dejstvu,
da je tem razdorom uspelo, da se obdržijo. Ta pogled v pre-
teklost nam danes nalaga obveznost: storiti vse, da bodo vsi
tisti, ki v resnici želijo edinost, imeli možnost, da ostanejo v
tej edinosti ali da jo znova dosežejo. Na misel mi prihaja sta-
vek iz Drugega pisma Korinčanom, kjer sveti Pavel piše: »Ko-
rinčani! Naša usta so vam spregovorila odkrito, naše srce se
je na široko odprlo. V nas ni pretesno za vas, je pa za nas
tesno v vaši notranjosti. Povrnite torej … tudi vi meni z enako
širokosrčnostjo!« (2 Kor 6,11-13). Pavel to očitno pove v drugi
zvezi, vendar se njegovo povabilo more in mora dotakniti tudi
nas, zlasti glede te téme. Velikodušno odprimo svoje srce in
pustimo, da vstopi vanj vse tisto, čemur vera sama napravlja
prostor.

Nobenega nasprotja ni med eno in drugo izdajo Rimskega
misala. Zgodovina bogoslužja pozna rast in napredek, nikoli
pa preloma. Kar je bilo sveto za prejšnje rodove, ostaja veliko
in sveto tudi za nas in ne more biti nenadoma povsem prepo-
vedano in veljati celo za nečastno. Za nas vse je dobro, da
ohranimo bogastva, ki so rastla v veri in v molitvi Cerkve, in
jim damo pravo mesto. Če hočejo živeti polno občestvo, duho-
vniki skupnosti, ki se oklepajo nekdanje rabe, očitno tudi
načelno ne morejo izključevati maševanja po novih knjigah.
Popolno izključevanje novega obreda ne bi bilo združljivo s
priznavanjem njegove vrednosti in svetosti.

Za sklep, dragi sobratje, mi leži na srcu, da poudarim, da
te nove norme nikakor ne zmanjšujejo vaše oblasti in vaše
odgovornosti ne glede bogoslužja ne glede pastorale vaših
vernikov. Vsak škof je namreč »voditelj« bogoslužja v svoji ško-
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fiji (prim. Konstitucijo o svetem bogoslužju – Sacrosanctum
Concilium /B/, št. 22: »Urejati sveto bogoslužje sme samo cer-
kvena oblast; to oblast ima apostolski sedež in,  skladu s pra-
vnimi določbami, škof«.

Nič se torej ne odteguje oblasti škofa, čigar vloga bo ostala
na vsak način v tem, da bedi nad tem, da se vse dogaja v miru
in jasnosti. Če bi prišlo do kakšnega problema, ki ga župnik
ne bi mogel rešiti, bo lahko krajevni ordinarij vedno posredo-
val, vendar v polnem sozvočju s tem, kar narekujejo nove
norme iz motuproprija.

Poleg tega vas vabim, dragi sobratje, da Svetemu sedežu
prijazno napišete poročilo o svojih izkušnjah tri leta zatem,
ko začne veljati ta motuproprij. Če bi se zares pojavile kak-
šne resne težave, bi tedaj mogli iskati pota, da jih premosti-
mo.

Dragi bratje, v duhu hvaležnosti in zaupanja izročam va-
šemu pastirskemu srcu te strani in norme motuproprija. Ve-
dno se spominjamo besed apostola Pavla, naslovljenih duho-
vnikom v Efezu: »Pazite nase in na vso čredo, v kateri vas je
Sveti Duh postavil za predstojnike, da bi pasli Božjo Cerkev,
ki si jo je bil pridobil s svojo krvjo« (Apd 20,28).

Te nove norme izročam mogočni priprošnji Marije, Matere
Cerkve, in iz vsega srca podeljujem svoj apostolski blagoslov
vam, dragi sobratje, župnikom vaših škofij in vsem duhov-
nikom, vašim sodelavcem, kakor tudi vsem vašim vernikom.

Dano pri sv. Petru, 7. julija 2007.

          Papež Benedikt XVI.
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Papež Janez Pavel II.Papež Janez Pavel II.Papež Janez Pavel II.Papež Janez Pavel II.Papež Janez Pavel II.

Apostolsko pismo - motuproprijApostolsko pismo - motuproprijApostolsko pismo - motuproprijApostolsko pismo - motuproprijApostolsko pismo - motuproprij

»ECCLESIA DEI«»ECCLESIA DEI«»ECCLESIA DEI«»ECCLESIA DEI«»ECCLESIA DEI«

11111..... Božja Cerkev je z veliko žalostjo sprejela v vednost ne-
zakonito škofovsko posvečenje, ki ga je opravil nadškof Mar-
cel Lefebvre preteklega 30. junija. S tem so bili izničeni vsi
napori, ki so bili storjeni v zadnjih letih, da bi se duhovniški
bratovščini svetega Pija X., ki jo je ustanovil msgr. Lefebvre,
zagotovilo polno občestvo s Cerkvijo. Dejansko so vsa, zlasti
v zadnjih letih zelo intenzivna prizadevanja, v katerih je Apo-
stolski sedež pokazal potrpljenje in popustljivost do meja
možnega,1 ostala brezuspešna.

2.2.2.2.2. To žalost posebej občuti Petrov naslednik, ki ima pred-
vsem nalogo, da varuje edinost Cerkve,2 tudi kadar je število
tistih, ki so neposredno vpleteni v te dogodke, morda majhno;
kajti vsakega človeka Bog zaradi njega samega ljubi in ga je
odrešila Kristusova kri, ki je bila na križu prelita za zveličanje
vseh.

Posebne okoliščine, tako objektivne kot subjektivne nara-
ve, v katerih je bilo izvršeno dejanje nadškofa Lefebvra, dajejo
vsem priložnost za temeljit razmislek o tem in povod za ob-
novitev lastne zvestobe Kristusu in njegovi Cerkvi.

3.3.3.3.3. Dejanje kot táko je bilo nepokorščina rimskemu papežu
v zelo resni in za edinost Cerkve nadvse pomembni stvari,
kakor je posvečenje škofov, s katerim se apostolsko nasled-
stvo zakramentalno predaja naprej. Zato ta nepokorščina, ki

1  Prim. Sporočilo Svetega sedeža z dne (16. 1. 1988), v: L’ Osservatore
Romano, 24. 6. 1988, 3.

2  Prim. Prvi vatikanski koncil, Konstitucija Pastor aeternus, pogl. 3, DS
3060.
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vključuje zavračanje rimskega prvenstva, predstavlja razkol-
niško dejanje.3 Ker so to dejanje izvršili kljub uradnemu opo-
minu, ki jim ga je preteklega 17. junija izročil kardinal prefekt
kongregacije za škofe, so msgr. Lefebvre in duhovniki Bernard
Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson in
Alfonso de Galarreta zapadli kazni izobčenja, kakor predvi-
deva cerkvena disciplina.4

4.4.4.4.4. Korenino tega razkolniškega dejanja je treba iskati v
nepopolnem in protislovnem razumevanju izročila: nepopol-
nem, ker ne upošteva dovolj žive narave »izročila, ki je od apo-
stolov«, kakor zelo jasno uči 2. vatikanski koncil, »(ki) napre-
duje v Cerkvi ob podpori Svetega Duha napreduje; raste
namreč razumevanje izročenih stvari in besed po razmišljanju
in proučevanju vernikov, ki jih premišljujejo v svojem srcu,
po notranjem spoznanju duhovnih stvari, ki so ga deležni, in
po oznanjevanju tistih, ki so prejeli s škofovskim nasledstvom
zanesljivo karizmo resnice«.5

Predvsem pa je pojem izročila neprimeren in protisloven,
če se postavlja po robu vesoljnemu učiteljstvu Cerkve, ki pri-
pada rimskemu škofu in zboru škofov. Kajti nihče ne more
ostati zvest izročilu, če prereže vezi, ki ga vežejo na tistega,
kateremu je Kristus sam v osebi apostola Petra zaupal službo
edinosti v svoji Cerkvi.6

5.5.5.5.5. Ko imamo pred očmi to, kar se je zgodilo, se čutimo
dolžne, da vse vernike opozorimo na nekaj stališč, ki s tem
žalostnim dogodkom postajajo posebno očitna.

a) Položaj, do katerega je zdaj privedlo gibanje nadškofa
Léfèbvra, more in mora biti za vse katoliške vernike priložnost

3  Prim. ZCP, kan. 751.
4  Prav tam, kan. 1382.
5 Drugi vatikanski koncil, Konstitucija o božjem razodetju (BR) – Dei ver-

bum (DV), 8; Prim. Prvi vatikanski koncil, Konstituicija Dei Filius, 3.
pogl.,  DS 3020. Glej: Anton Strle, Vera Cerkve. Mohorjeva družba,
Celje 1977, str. 37..

6 Prim. Mt 16,18; Lk 10,16; Prvi vatikanski koncil, Konstitucija Pastor
aeternus, 3. pogl., DS 3060.
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za temeljit razmislek o lastni zvestobi izročilu Cerkve, kakor se
avtentično razlaga po rednem in izrednem cerkvenem učitelj-
stvu, zlasti po koncilih, začenši z nicejskim koncilom pa vse do
2. vatikanskega koncila. Ta razmislek mora vse znova in učinko-
vito prepričati o nujnosti, da se zvestoba še poglobi in utrdi,
zmotne razlage ter samovoljne in nezakonite razširitve v stva-
reh nauka vere, bogoslužja in discipline pa povsem zavrnejo.

Posebno škofje imajo na podlagi svoje pastirske službe
težko dolžnost, da z jasnim besedo, ljubeznijo in neustraše-
nostjo bedijo nad tem, da se ta zvestoba povsod ohranja.7

Je pa tudi potrebno, da se vsi pastirji in drugi verujoči na
novo zavejo, da mnogoterost karizem ter izročil duhovnosti
in apostolata ni le legitimna, temveč predstavlja za Cerkev
zaklad; tako enost v mnogoterosti postaja lepota – tista har-
monija, ki zemeljsko Cerkev, ki jo spodbuja Sveti Duh, dvi-
guje k nebesom.

b) Dalje bi radi tudi teologe in strokovnjake drugih cerkve-
nih znanosti opozorili na to, da trenutne okoliščine izzivajo
tudi nje. Širina in globina naukov 2. vatikanskega koncila
namreč zahtevata nove in poglobljene raziskave, v katerih je
jasno poudarjena kontinuiteta koncila z izročilom, posebno
v tistih področjih nauka, ki jih, ker so morda nova, nekatere
delne skupine Cerkve še niso pravilno razumele.

c) V teh okoliščinah bi predvsem radi hkrati slovesno in
globoko občuteno, očetovsko in bratovsko pozvali vse tiste, ki
so bili doslej kakor koli povezani z gibanjem nadškofa Lefebvra:
da izpolnijo svojo resno dolžnost, da ostanejo s Kristusovim
namestnikom povezani v edinosti katoliške Cerkve in na no-
ben način nadalje ne podpirajo tega gibanja. Vsi morajo vede-
ti, da je formalna privolitev v razkol težka žalitev Boga in pri-
naša s seboj izobčenje, kakor je določeno v cerkvenem pravu.8

Vsem tistim katoliškim vernikom, ki se čutijo navezani na
nekatere prejšnje oblike bogoslužja in discipline latinskega

7 Prim. ZCP, kan. 386; Pavel VI., Apostolsko pismo Quinque iam anni (8. 12.
1970), v: AAS 63 (1971) 97-106.

8 Prim. ZCP, kan. 1364.
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izročila, bi rad sporočil tudi svojo voljo – in prosimo, da se
volja škofov in vseh tistih, ki v Cerkvi izvršujejo pastirsko službo,
pridruži moji –, da se jim olajša cerkveno občestvo z ukrepi, ki
so nujni, da bi se zagotovilo upoštevanje njihovih želja.

6.6.6.6.6. Glede na pomembnost in kompleksnost v tem doku-
mentu nakazanih vprašanj določamo sledeče:

a) Ustanovi se komisija, ki ima nalogo, da skupaj s škofi,
dikasteriji rimske kurije in zadevnimi skupinami dela na tem,
da omogoči polno cerkveno občestvo duhovnikov, bogoslo-
vcev, redovnih skupnosti ali posameznih redovnikov, ki so bili
doslej na različen način povezani z bratovščino, ki jo je usta-
novil nadškof Lefebvre, in ki hočejo ostati povezani s Petro-
vim naslednikom v katoliški Cerkvi; to naj se zgodi pod var-
stvom njihovih duhovnih in bogoslužnih izročil, v skladu z
zapisnikom, ki sta ga preteklega 5. maja podpisala kardinal
J. Ratzinger in nadškof M. Léfèbvre.

b) Ta komisija sestoji iz kardinala predsednika in drugih
članov rimske kurije, v številu, ki glede na okoliščine velja za
stvarno in primerno.

c) Dalje se mora povsod spoštovati občutje tistih, ki se čutijo
povezane z izročilom latinskega bogoslužja. Smernice, ki jih
je že pred daljšim časom izdal Apostolski sedež, o rabi Rim-
skega misala v tipični izdaji iz leta 1962, naj se uporabljajo
široko in velikopotezno.9

77777. . . . . Medtem ko se leto, ki je na poseben način posvečeno
preblaženi Devici Mariji, že nagiba h koncu, bi rad vse pova-
bil, naj se pridružijo nenehni molitvi, s katero se Kristusov
namestnik na priprošnjo Matere Cerkve s Sinovimi beseda-
mi obrača na Očeta: Da bi bili vsi eno!

Dano v Rimu, pri sv. Petru, 2. jul. 1988, v desetem letu na-
šega papeževanja.

                  Papež Janez Pavel II.

9  Prim. Kongregacija za bogoslužje, Pismo Quattuor abhinc annos (3.
oktobra 1981), v: AAS 76 (1984) 1088-1089.
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Spremna beseda

Izid Apostolskega pisma – motuproprija Summorum ponti-
ficum papeža Benedikta XVI. (7. 7. 2007), s katerim se širše
kot doslej dovoljuje raba prejšnjega, predkoncilskega mašne-
ga obreda, je sprožil med katoličani in v javnosti zelo različne
odmeve. To je izraženo tudi v spremnem pismu, ki ga je Bene-
dikt XVI. namenil škofom vesoljne Cerkve. V njem navaja  po-
misleke tistih, ki bodo v tem videli dvom glede pravilnosti kon-
cilske prenove bogoslužja, prav tako strah pred zmedo, ki jo
lahko nove določbe prinesejo v krščanska občestva. Pozor-
nost medijev se je večinoma osredotočila na zunanje in eno-
stranske ugotovitve: vnovič bodo dovoljene latinske maše, pri
katerih bo duhovnik - tako kot nekoč - vernikom kazal hrbet.
Te ugotovitve so daleč od razvoja dvatisočletne zgodovine kr-
ščanskega bogoslužja in njegovega razumevanja, njegove pre-
nove v času koncila (1962-1965) ter določb in navodil novih
dokumentov, ki jih je treba razumeti predvsem v duhu konci-
lske prenove bogoslužja.

1. Zgodovinsko ozadje

Ozadje novega dokumenta je mogoče razumeti samo z zgo-
dovinskega vidika, ki ga obravnavata oba novejša dokumen-
ta, motuproprij in spremno pismo Benedikta XVI. škofom,  ter
Apostolsko pismo Ecclesia Dei Janeza Pavla II., ki je izšlo že
2. 8. 1988. Šele vsi trije dokumenti skupaj pojasnjujejo to
ozadje, zato jih tudi objavljamo v celoti. Njihovo razmeroma
kratko in strnjeno besedilo zahteva pozorno branje in ustrezno
interpretacijo, od odgovornih pa modro ravnanje v spošto-
vanju cerkvenega izročila in konkretnih potreb vernikov.

Tridentinski koncil (1565-1563) si je v svojem času priza-
deval na edinost na verskem, disciplinarnem in tudi liturgič-
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nem področju. Papež Pij V. je leta 1570 odobril izdajo Rimske-
ga misala, ki je bil v rabi skoraj štiristo let, vse do časa po
koncilu. Poleg latinščine kot liturgičnega jezika so bile tedaj
izdane tudi stroge določbe (rubrike) glede samega obreda, ki
so jih nekateri poznejši juristi in moralisti zelo strogo razla-
gali, kršitve pa so imeli za greh. To je pri nekaterih duhov-
nikih poleg formalizma prebujalo tudi očitek krivde in
skrupuloznost.

Že ob koncu 19. stoletja in v prvi polovici 20. stoletja je
bila prenova bogoslužja, njegovo globlje teološko in duhovno
razumevanje ter osrednje mesto v krščanskem življenju skrb
teologov in pastoralnih delavcev. Pomemben mejnik v teh pri-
zadevanjih je bila okrožnica Pija XII. Mediator Dei et homi-
num (1947), v kateri obravnava liturgična vprašanja.

Čeprav je Janez XXIII. tik pred koncilom poskrbel za vno-
vično objavo obstoječega Rimskega misala (1960), je 2. va-
tikanski koncil (1962-1965) s Konstitucijo o svetem bogo-
služju (1964) začrtal smernice za prenovo celotnega bogo-
služja (maše, zakramentov, drugih obredov), Pavel VI. pa je
leta 1970 odobril izdajo novega Rimskega misala v duhu
koncilskih smernic. Koncilska prenova bogoslužja se je do-
tikala raznih vidikov, kot so: poenostavitev obredov, opusti-
tev dvojnosti (duplikatov, npr. zadnjega evangelija), večji izbor
svetopisemskih beril (triletni ciklus beril) in obrazcev pri
obhajanju maše (evharistične molitve, hvalospevi) in zakra-
mentov, vloga posameznih sodelavcev, ki opravljajo njim
pripadajočo službo (bralci, pevci, ministranti), dejavno so-
delovanje navzočih, poglobljen teološki (eklezialni) in ozna-
njevalni pomen obredov, obhajilo med mašo, možnost ob-
hajila pod obema podobama, večji poudarek bogoslužnemu
letu, pa tudi drža in kretnje, uvedba domačega jezika ter pre-
nova bogoslužnega prostora (oltar, obrnjen k ljudstvu) ipd.
Takšna prenova je terjala zgodovinska in teološka razisko-
vanja ter poglobljeno vzgojo in pastoralno ustrezen pristop,
kar ni bilo vedno dosledno storjeno. Kdor je pozorno sledil
koncilski prenovi bogoslužja, ve, da je (bilo) to naporno pri-
zadevanje, ki ga mora cerkveno občestvo vedno znova ure-
sničevati in sicer na vseh ravneh: osebni, občestveni, žup-
nijski... Priznati je treba,  da je prenova marsikje imela pred
očmi le zunanji, ne pa tudi notranji vidik. Uvedba domačega
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jezika, zunanje sodelovanje, oltar proti ljudstvu in podobno
niso glavni vidiki prenove. Še manj je (bilo) v skladu s preno-
vo samovoljno oblikovanje obredov in izbira besedil, kar so
nekateri počeli v imenu »ustvarjalnosti in inovativnosti«.

Koncilske prenove nekateri škofje od vsega začetka niso
sprejemali, še bolj pa so ji nasprotovali ob pojavu naštetih
in drugih nepravilnostih. Nadškof Marcel Léfèbvre in somi-
šljeniki so zato osnovali »Bratovščino Pija V.«, ki se je sklice-
vala na pravovernost in je ohranila ne samo nekdanji triden-
tinski obred maševanja, marveč se je tudi v drugih vpra-
šanjih začela oddaljevati od cerkvene discipline in edinosti
s cerkvenim občestvom. Ustanovili so svoja semenišča za
vzgojo bodočih duhovnikov, med verniki so zbirali svoje so-
mišljenike, odkrito so nasprotovali cerkveni disciplini, ki se
je najbolj pokazala ob posvetitvi  štirih novih škofov brez
dovoljenja Svetega sedeža (1988), kar je v očitnem nasprotju
z določbami Zakonika cerkvenega prava (prim. kan. 751).

Sveti sedež je od vsega začetka skrbno spremljal konci-
lsko prenovo bogoslužja. Čeprav je bilo starejšim duhov-
nikom in vernikom, ki bi se težko privadili na prenovljene
obrede, dovoljeno obhajati mašo po starem obredu, je bil
ta obred dovoljen tudi v nekaterih drugih primerih, tako
na primer angleškim škofom leta 1971. Janez Pavel II. je že
leta 1984 dal škofom dovoljenje, da smejo po svoji presoji
dovoljevati mašo po starem obredu pod določenimi pogoji:
da prosilci priznavajo koncil in koncilske smernice, da se
maša obhaja v drugih, ne pa v župnijskih cerkvah. Isti papež
je to potrdil leta 1988 s posebnim motuproprijem »Eccle-
sia Dei«. Sveti sedež si je močno prizadeval, da bi ohranil
edinost Cerkve na bogoslužnem, disciplinarnem in doktri-
nalnem področju.

To je, brez dvoma, tudi ključni razlog za izid novega doku-
menta. Cerkev se zaveda globokih ran, ki so njenemu obče-
stvu in edinosti verujočih povzročili razdori in shizme. Zave-
da se, da so bile kdaj tudi z njene strani narejene napake.
Prav tako se zaveda, da je med duhovniki in verniki, ki se
oklepajo starega obreda, veliko dobro mislečih in duhovno
globokih ljudi. Pričakuje, da se bodo na ponujeno roko in dano
možnost odzvali in tako ohranili povezanost z občestvom
Cerkve.
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2. Izhodišča in navodila

Objavljeni dokumenti v strnjeni in jasni obliki določajo in
povzemajo dosedanji odnos Cerkve glede rabe nekdanjega
mašnega obreda. Povzemamo najprej nekaj teoloških in di-
sciplinarnih izhodišč.

11111..... Izjava, da nekdanji obred ni bil nikdar prepovedan ali
odpravljen, ima globlji teološki, zgodovinski in pastoralni po-
men. Bogoslužje pozna razvoj in kontinuiteto, hkrati pa Cer-
kev priznava, da so se v zgodovini nabrale tudi oblike in na-
vade, ki prej zakrivajo kot pa osvetljujejo značaj bogoslužja.
Bogoslužje prvih krščanskih skupnosti je bilo izvirno, eno-
stavno in pristno (prim. poročila v Apostolskih delih in v Dida-
che). V tem smislu moramo razumeti ugotovitve teologa Kar-
la Rahnerja, da smemo govoriti o »pozabljenih resnicah« neka-
terih zakramentov. Pomislimo na stroge predpise (rubricizem)
pri mašnem obredu, na juridično razumevanje zakramenta
pokore, na pojav ljudskih pobožnosti kot odgovor na odtuje-
nost in nerazumljivost samega bogoslužja ipd. Cerkev ni niko-
gar izobčila zaradi samega bogoslužja, pač pa meni, da je
odklanjanje smernic za prenovo in zanikanje avtoritete kon-
cila dejanje, ki nasprotuje edinosti Cerkve in njenemu poslan-
stvu, ki skrbi za oznanilo vere v novih razmerah.

2.2.2.2.2. Novi dokument jasno pove, da gre za dve različni obliki
(redakciji) istega mašnega obreda. Pojasnilo, da je prenovljena
oblika »redna« (»forma ordinaria«), predpostavlja tudi »izredno«
(»forma extraordinaria«), to je predkoncilsko obliko mašnega
obreda. »Redna« in »izredna« oblika obhajanja je predvidena
tudi pri obhajanju zakramenta pokore: prva kot osebna spo-
ved in individualna odveza, druga kot skupno priznanje grehov
s skupno zakramentalno odvezo. Bolj kot navedene oblike je
pomembno, da verniki razumejo, da je »pravilo molitve« tudi
»pravilo verovanja«, kar pomeni, da nas bogoslužje, ki je izraz
vere, tudi uči verovati in poglablja našo vero. To pravilo je
treba bolj poudarjati kot pa dolžnost biti pri maši, ki jo neka-
teri razumejo zgolj kot zadostitev zunanje obveznosti.

3.3.3.3.3. Novi dokument, naslovljen na katoliške škofe, ki v krajev-
ni Cerkvi urejajo bogoslužje (prim. ZCP, kan. 838), daje ško-
fom dovoljenja in pojasnila, ki naj jih uveljavijo v njim zaupa-
nih občestvih. Dovoljenja, širša kot je bila dosedanja praksa,
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so našteta v 10. členih, ki se tičejo posameznika in cerkvene-
ga občestva. Določajo naslednje:

– pri maši brez ljudstva sme vsak duhovnik, tudi brez izrec-
nega dovoljenja svojega škofa, maševati po nekdanjem obre-
du;

– to smejo storiti tudi redovne skupnosti in skupnosti apo-
stolskega življenja občasno, primernost občasnega ali stalnega
maševanja po nekdanjem obredu pa morajo presoditi njihovi
predstojniki;

– v župnijah, kjer že obstajajo občestva, ki gojijo nekdanji
obred, naj župnik ustreže njihovim željam, pri čemer mora
upošteva tudi blagor celotnega občestva;

– v primeru, da župnik odklanja takšne želje, naj se priza-
deti obrnejo na krajevnega škofa;

– v  drugih cerkvah (samostanskih, romarskih) daje do-
voljenje rektor cerkve;

– maša po starem obredu je lahko vse dni v tednu, ob ne-
deljah in praznikih pa sme biti samo ena;

– nekdanji obred se lahko upošteva tudi pri podeljevanju
drugih zakramentov in zakramentalov, kot so na primer krst,
birma, poroka, spoved, bolniško maziljenje, pogreb;

– duhovniki, ki želijo maševati po starem obredu, morajo
biti za to usposobljeni (kar pomeni, da morajo poznati obred
in jezik /latinščino/);

– pri nekdanjem obredu je dovoljeno uporabljati domači
jezik pri branju beril; v dvomnih in spornih primerih nas se
škof obrne na papeško komisijo »Ecclesia Dei«;

– kleriki smejo rabiti tudi nekdaj običajen brevir;
– novost motuproprija je, da dovoljuje ustanovitev poseb-

nih župnij za obhajanje maše v predkoncilski obliki ter ime-
novanje duhovnika, ki bo skrbel za takšna občestva.

3. Nova in stara pastoralna vprašanja

Poleg uvodoma omenjenih vprašanj novi dokument odpi-
ra še druga, za katera ne navaja neposrednih rešitev, pač pa
nanje le opozarja. Omenjamo nekatera.

– »Bogoslužna opravila niso zasebna opravila, marveč so
sveti obredi Cerkve« (B 26), zato ima »občestveno obhajanje«
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prednost pred posamičnim in zasebnim obhajanjem« (B 27).
Duhovnik mora torej modro presoditi, kdaj je – zaradi sebe
in drugih – upravičen izbrati nekdanjo obliko maše in jo ob-
hajati »modo privato«.

– Vernikom, ki upravičeno prosijo za mašo po nekdanjem
obredu, naj duhovnik ustreže, pri čemer mora upoštevati
duhovni blagor vsega občestva. Število prosilcev ni predpisa-
no, tudi glede časa in kraja obhajanja maše ni konkretnih
določil; lahko je le občasno ali vsako nedeljo, v župnijski ali
kaki drugi cerkvi, vendar v času, ki ne sovpada z mašo žup-
nijskega občestva. Občestveni in eklezialni vidik ne sme biti
kakor koli zanemarjen.

– Čeprav je število tistih, ki jim je stari obred blizu in tako
rekoč prirastel k srcu, razmeroma majhen (po podatkih ško-
fovskih konferenc iz leta 1980 le 1,3%), Cerkev spoštuje pre-
pričanje in želje manjšine, prav tako se zaveda, da je bil
nekdanji obred z vsemi svojimi značilnostmi skozi stoletja
vir duhovnega življenja in vzgoje za mnoge rodove, vendar
pričakuje, da bo tudi manjšina upoštevala blagor večine; vsi
pa si morajo prizadevati za edinost cerkvenega občestva.

– Dogajanja v zvezi oblikami obhajanja evharistične dari-
tve opozarjajo, da tako z ene kot z druge strani ni bilo dovolj
storjeno za liturgično vzgojo, ki bi prispevala k dejavnemu in
učinkovitemu sodelovanju. Nerazumevanje je pogosto posle-
dice nepoznavanja bistva neke stvarnosti in njenega pristne-
ga pomena. Zamujeno je treba popraviti, k čemur novi doku-
ment spodbuja vse vernike. Enostransko poudarjanje »skriv-
nostnega značaja« starega obreda, ki naj bi ga izražal latin-
ski jezik, odmaknjenost duhovnika od ljudstva in druge značil-
nosti nekdanje oblike mašnega obreda, ne dajejo zagotovila
za duhovno bogatejšo udeležbo, če ni notranjega spoznanja
in razpoloženja za uresničenje Kristusovega naročila: »To de-
lajte v moj spomin.«

– Kar zadeva latinski jezik, ki ga današnja duhovščina ni
najbolj vešča, že Posinodalna apostolska spodbuda Benedik-
ta XVI. Evharistija – zakrament odrešenja (CD 115; 2007, 62)
naroča, naj se tako duhovniki kot verniki »učijo razumeti in
obhajati mašo v latinščini«.

– Najbrž ne smemo pričakovati rešitev odprtih vprašanj
zgolj na župnijski ravni. Najprej je treba zbrati stvarne podat-
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ke o tozadevnih pričakovanjih vernikov na širši ravni (ško-
fijski, vseslovenski) ter na tej ravni tudi ustreči njihovim pri-
čakovanjem. Množitev maš ni v skladu z naravo evharistične-
ga obhajanja in naravo cerkvenega občestva, tudi obre-
menjevanje vedno manjšega števila duhovnikov z maševanjem
za posamezna občestva bi šlo na račun oznanjevalne in diako-
nijske narave Cerkve. Realna rešitev bi bila, da bi mestna ali
druga pastoralna središča nudila možnost nedeljske ali ob-
časne maše po starem obredu, pri katerem bi bil pomemben
segment obhajanja vzgoja za občestvenost in soodgovornost
za duhovno rast Cerkve, ki je Kristusovo skrivnostno telo.

– Čeprav v naših razmerah ni čutiti takšne ostrine tozadev-
ne problematike kakor v nekaterih drugih evropskih in ame-
riških deželah, bi bilo napačno reči: Pri nas teh vprašanj ni!
Rešitev bo mogoče dati šele po skrbnem zbiranju podatkov,
želja in možnosti na škofijski ali vseslovenski ravni, kar naj
bi bila naloga za to ustanovljene komisije slovenskih škofij,
na temelju katerih bi Slovenska škofovska konferenca izdala
ustrezna navodila.

Rafko Valenčič
urednik
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Zbirka CERKVENI DOKUMENTI
1 . Papeški govori v Mehiki. Poslanica škofov iz Pueble (1979)
2 . Janez Pavel II., Okrožnica Človekov Odrešenik (1979)
3 . Papež Janez Pavel II., Na Poljskem (1979)
4 . Veselje in veličina življenja (1980)
5 . Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o katehezi (1980)
6 . Janez Pavel II., Na Irskem in v ZDA (1980)
7 . Janez Pavel II., Afriški govori (1980)
8 . Janez Pavel II., Govor v UNESCO (1980)
9 . Janez Pavel II., Sveti Benedikt (1981)

10. Janez Pavel II., Okrožnica o božjem usmiljenju (1981)
11. Janez Pavel II., V ZR Nemčiji (1981)
12. Janez Pavel II., Na daljnem Vzhodu (1981)
13. Janez Pavel II., Okrožnica o človeškem delu (1981)
14. Mednarodno leto prizadetih (1982)
15. Redovniki v Cerkvi (1982)
16. Janez Pavel II., Apostolsko pismo o družini (1982)
17. Janez Pavel II., Sveto leto odrešenja (1983)
18. Duhovni poklici (1983)
19. Nemški in francoski škofje o miru (1984)
20. Janez Pavel II., V Avstriji (1984)
21. Janez Pavel II., Apostolsko pismo o odrešenjskem trpljenju (1984)
22. Smernice za vzgojo človeške ljubezni (1984)
23. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o redovništvu (1984)
24. Navodilo o teologiji osvoboditve (1984)
25. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o pokori in spravi (1985)
26. Janez Pavel II., Apostolsko pismo vsem mladim sveta (1985)
27. Janez Pavel II., Okrožnica apostola Slovanov (1985)
28. Dostojanstvo človeka, Bioetika (1985)
29. VI. simpozij evropskih škofov (1986)
30. Škofovska sinoda: 20 let koncila (1986)
31. Navodila o krščanski svobodi in osvoboditvi (1986)
32. Janez Pavel II., Okrožnica o Svetem Duhu (1986)
33. Kristološka vprašanja (1987)
34. Janez Pavel II., Okrožnica o Odrešenikovi Materi (1987)
35. Ekleziološka vprašanja (1987)
36. Navodilo o daru življenja (1987)
37. Janez Pavel II., Okrožnica o skrbi za socialno vprašanje (1988)
38. Tisoč let krščanstva v Rusiji (1988)
39. Veselo oznanilo evangelija in vzgoja v veri (1989)
40. Janez Pavel II., Apostolsko pismo o dostojanstvu žene (1989)
41. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o krščanskih laikih (1989)
42. Mir v pravičnosti (1989)
43. Škofje ZDA – Papeški svet: AIDS (1990)
44. O meditaciji: Študij cerkvenih očetov (1990)
45. Janez Pavel II., Okrožnica Ob stoletnici (1991)
46. Janez Pavel II., Okrožnica Odrešenikovo poslanstvo (1991)
47. MSK: Kateheza odraslih v krščanski skupnosti (1991)
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48. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda Dal vam bom pastirjev (1992)
49. Škofovska sinoda o Evropi: Katoličani v Evropi (1992)
50. Papeški svet za družbeno obveščanje: Na pragu novih časov (1992)
51. Mednarodna teološka komisija: Eshatološka vprašanja (1993)
52. Janez Pavel II., Okrožnica Sijaj resnice (1994)
53. Ekumenski pravilnik (1994)
54. Janez Pavel II., Pismo družinam (1994)
55. Carlo Maria Martini, Cerkev in javna glasila (1994)
56. Direktorij za službo in življenje duhovnikov (1994)
57. Bratsko življenje v skupnosti (1994)
58. Janez Pavel II., Apostolsko pismo V zarji tretjega tisočetlja (1995)
59. Cerkev in kultura (1995)
60. Janez Pavel II., Okrožnica Evangelij življenja (1995)
61. Komisija Pravičnost in mir pri SŠK, Izjave (1995)
62. Mednarodno leto žensk (1996)
63. Janez Pavel II., Okrožnica Da bi bili eno (1996)
64. Janez Pavel II., Govori v Sloveniji (1996)
65. Janez Pavel II., Posinodalna apost. spodbuda Posvečeno življenje (1996)
66. Papeški svet za družino, Človeška spolnost – resnica in pomen (1996)
67. Janez Pavel II., Govor na 50. generalni skupščini OZN (1996)
68. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Luč z Vzhoda (1996)
69. Papeški odbor za medn. evhar. kongrese: Evharistija in svoboda (1997)
70. Janez Pavel II., Papeški svet za družino, Zakrament sprave (1997)
71. Papeški svet za družino, Priprava na zakon (1997)
72. Papeški svet za družbeno obveščanje, Etika oglaševanja (1997)
73. CEI, Direktorij družinske pastorale za Cerkev v Italiji (1997)
74. Navodilo o sodelovanju laikov pri službi duhovnikov (1998)
75. Splošni pravilnik za katehezo (1998)
76. Novi duhovni poklici za novo Evropo (1998)
77. Spominjamo se: Premišljevanje o holokavstu (1998)
78. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Gospodov dan (1998)
79. Janez Pavel II., Skrivnost učlovečenja (1999)
80. Janez Pavel II., Okrožnica Vera in razum (1999)
81. CEI, Načrtovanje novih cerkva in Preureditev cerkva (1999)
82. Janez Pavel II., Pismo umetnikom (1999)
83. Papeški svet za laike, Dostojanstvo starejših ljudi (1999)
84. Janez Pavel II., Pismo starejšim (1999)
85. Papeški svet za kulturo, Za pastoralo kulture (2000)
86. Kongregacija za duhovščino, Duhovnik za tretje tisočletje (2000)
87. Papeška bilična komisija, Interpretacija Svetega pisma v Cerkvi (2000)
88. Papeški svet za past. zdravstvenih delavcev, Listina zdravstvenih delavcev

(2000)
89. Papeški svet za družbeno obveščanje, Etika v družbenem obveščanju (2000)
90. Izjava socialne komisije francoskih škofov, Rehabilitirati politiko (2001)
91. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Ob začetku novega tisočletja (2001)
92. Kongregacija za nauk vere, Navodilo o molitvi za ozdravljenje (2001)
93. Papeški svet za družino, Zakon, družina in zunajzakonske skupnosti

(2001)
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 94. Kongregacija za bogoslužje, Splošna ureditev rimskega misala (2002)
 95. CEI, Kako oznanjati evangelij v svetu, ki se spreminja (2002)
 96. Papeški svet za družbeno obveščanje, Cerkev in internet (2002)
 97. Papeška komisija za kulturne dobrine, Cerkev in kulturne dobrine (2002)
 98. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Rožni venec Device Marije (2002)
 99. Kongregacija za duhovščino, Duhovnik, pastir in voditelj župnijskega

občestva (2002)
100. Kongregacija za ustanove posvečenega življenja, Znova začeti pri Kristusu

(2003)
101. Janez Pavel II., Okrožnica Cerkev iz evharistije (2003)
102. Kongregacija za bogoslužje in za zakramente, Direktorij za ljudske

pobožnosti in bogoslužje (2003)
103. Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda Cerkev v Evropi (2003)
104. Papeški svet za kulturo, Jezus Kristus prinašalec žive vode (2003)
105. Papeški svet za pastoralo zdravja, Cerkev, mamila in odvisnost (2004)
106. Kongregacija za katoliško vzgojo, Stalni diakoni (2004)
107. Kongregacija za verski nauk, Pismo o sodelovanju moških in žensk

(2004)
108. Kongregacija za bogoslužje, Navodilo o zakramentu odrešenja (2004)
109. Papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih, Navodilo Kristusova

ljubezen do migrantov (2005)
110. Papeška biblična komisija, Judovsko ljudstvo in njegovi sveti Spisi v

krščanskem Svetem pismu (2005)
111. Papež Benedikt XVI., Homilije in govori (2005)
112. Papež Benedikt XVI., Okrožnica Bog je ljubezen (2006)
113. Papež Pij XII., Okrožnica o češčenju Srca Jezusovega (2006)
114. Papež Benedikt XVI., Apostolsko potovanje na Bavarsko (2006)
115. Papež Benedikt XVI., Evharistija zakrament ljubezni (2007)
116. Papež Benedikt XVI., Apostolsko pismo – motuproprij Summorum pon-

tificum (2007)


