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Prot. N. 531/14

ODLOK

Zelo pomenljivo je, da je v apostolski spodbudi Veselje 
evangelija (Evangelii gaudium) papež Frančišek dobršen del 
posvetil homiliji. Glede tega vprašanja so škofje, zbrani na 
sinodi, omenili luči in sence, predlogi v tej zadevi pa so bili 
dani v posinodalnih apostolskih spodbudah papeža Bene-
dikta XVI. Gospodova beseda (Verbum Domini) in Zakrament 
ljubezni (Sacramentum caritatis).

Upoštevajoč to, kar je predlagala Konstitucija o svetem 
bogoslužju (Sacrosanctum concilium) in pozneje še cerkve-
no učiteljstvo, ter v luči Predhodnih navodil (Praenotanda) v 
Redu mašnih beril (Missale Romanum – Ordo lectionum Mis-
sae) ter Splošne ureditve Rimskega misala (Institutio genera-
lis Missalis Romani) je bil pripravljen ta Homiletični direktorij, 
razdeljen v dva dela. 

Prvi del, ki ima naslov Homilija in liturgično območje, 
obravnava naravo, vlogo in specifičen kontekst homilije, 
prav tako nekatere vidike, ki jo opredeljujejo, kot so posve-
čeni služabnik, ki mu je v odnosu do Božje besede zaupana 
bližnja in daljna priprava homilije, ter tisti, katerim je homi-
lija namenjena.

Drugi del, ki ima naslov Ars praedicandi, posamič obravna-
va metodološke in vsebinske koordinate, ki jih mora pridigar 
poznati in upoštevati v pripravi in podajanju homilije. Nave-
dena so, čeprav ne izčrpno, izhodišča za branje nedeljskega 
in prazničnega mašnega kroga začenši s središčem liturgič-
nega leta (sveto tridnevje in velikonočni čas, post, advent, 
božični čas, čas med letom) z omembo tudi dnevnih in po-
ročnih maš ter maš za rajne. V teh primerih so upošteva na 
merila, ki jih prinaša prvi del Direktorija, namreč tipologija 
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med Staro in Novo zavezo, pomembnost evangeljskega od-
lomka, red svetopisemskih beril, povezanost med besednim 
in evharističnim bogoslužjem, med svetopisemskim in ev-
hološkim sporočilom, med praznovanjem in življenjem, med 
poslušanjem Boga in konkretnim občestvom.

Sledijo dodatki. Prvi, v katerem pokažemo povezavo med 
homilijo in naukom katoliške Cerkve; označena so sklice-
vanja na Katekizem katoliške Cerkve (odslej KKC) v zvezi z 
nekaterimi vsebinskimi navedki nedeljskih beril v triletnem 
krogu. V drugem dodatku so označeni navedki besedil doku-
mentov cerkvenega učiteljstva glede homilije.

Besedilo, predloženo posameznim članom Kongregacije 
za bogoslužje in disciplino zakramentov, je bilo pregledano 
in potrjeno na rednih sejah 7. februarja in 20. maja 2014 ter 
predstavljeno svetemu očetu Frančišku, ki je potrdil objavo 
Homiletičnega direktorija. Kongregacija ga z veseljem objavlja 
in želi, da bi bila »homilija globoka in srečna izkušnja Svete-
ga Duha, krepilno srečanje z Božjo besedo, stalni izvir preno-
ve in rasti« (Veselje evangelija, 135; odslej VE). Vsak pridigar, 
ki sprejema misli apostola Pavla, naj poživi zavest, da »tako 
oznanjamo, kakor nas je imel Bog za vredne, da nam zau-
pa evangelij: pri tem pa ne skušamo ugajati ljudem, ampak 
Bogu, ki preizkuša naša srca« (1 Tes 2,4).

Prevod v glavne jezike bo oskrbela naša kongregacija, v 
druge jezike pa naj za to poskrbijo posamezne škofovske 
konference.

Kar bi temu nasprotovalo, nima veljave.

Iz Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov, 
29. junija 2014, na praznik svetih apostolov Petra in Pavla.

Antonio kard. Can~izares LlOVERA
prefekt

Arthur ROCHE
nadškof, tajnik
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UVOD

1. Homiletični direktorij je odgovor na predhodni predlog 
udeležencev škofovske sinode o Božji besedi leta 2008. Ko 
je papež Benedikt XVI. sprejel to zahtevo, je prosil pristojne 
službe, naj pripravijo Homiletični direktorij (prim. Gospodova 
beseda, 60; odslej GB). V tej zvezi je sprejel skrb, ki so jo iz-
razili sinodalni očetje na predhodni škofovski sinodi, naj se 
posveča večja pozornost pripravi homilije (prim. Zakrament 
ljubezni, 46; odslej ZL). Njegov naslednik, papež Frančišek, 
ima oznanjevanje za eno izmed prvenstvenih nalog Cerkve, 
kot je razvidno iz njegove prve apostolske spodbude Veselje 
evangelija.

Očetje 2. vatikanskega koncila so poudarili edinstven 
pomen glede vloge homilije v oznanjevanju pri bogoslužju. 
»Vir pridige naj bo predvsem Sveto pismo in bogoslužje, saj 
je to tako rekoč oznanjevanje čudovitih Božjih del v zgodovini 
odrešenja oziroma v Kristusovi skrivnosti, ki je v nas vedno 
pričujoča in delujoča, predvsem v liturgičnih opravilih« (B, 
35,2). Mnogo stoletij je pridiga pogosto predstavljala moralni 
in verski nauk, ki so ga oznanjali med obhajanjem nedeljske 
in praznične maše, ki pa ni bil nujno vključen v samo obha-
janje. Katoliško liturgično gibanje, ki se je pričelo proti koncu 
19. stoletja, si je prizadevalo za povezavo osebne pobožno-
sti in liturgične duhovnosti vernikov, zato so si prizadevali 
za poglobitev povezave med Svetim pismom in bogoslužjem. 
Ti napori, ki so jih papeži podpirali skozi prvo polovico 20. 
stoletja, so rodili sadove v razumevanju bogoslužja Cerkve, 
kakor nam ga je predstavil 2. vatikanski koncil. V tej luči je 
treba razumeti naravo in pomen homilije.

2. V zadnjih petdesetih letih so bile narejene številne raz-
iskave tako glede učenja cerkvenega učiteljstva kot glede  
vsakdanje izkušnje tistih, ki opravljajo službo pridigarja gle-
de razsežnosti homilije, kakor si jo predstavlja koncil. Namen  
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pričujočega Direktorija je, pokazati cilj homilije, kakor je ori-
sana v dokumentih Cerkve od 2. vatikanskega koncila do 
apostolske spodbude Veselje evangelija, ter dati na teh virih 
utemeljen vodič, ki bo pomagal pridigarjem, da bodo pravil-
no in učinkovito opravljali svoje poslanstvo. V Dodatku Di-
rektorija so navedeni najpomembnejši dokumenti, da bi po-
kazali, kako so bili nameni koncila s te strani utemeljeni in 
poglobljeni v času petdesetih let. Dokumenti nakazujejo tudi 
nujnost nadaljnjega razmišljanja, da bi dosegli takšno raven 
pridige, kakršno je želel koncil.

Kot uvod v ta vprašanja lahko zabeležimo štiri vedno ve-
ljavne téme, ki so na kratko opisane v koncilskih dokumen-
tih. Prva je brez dvoma mesto Božje besede v obhajanju bo-
goslužja ter njen pomen za vlogo homilije (prim. B, 24, 35, 52, 
56). Druga se dotika načel katoliške svetopisemske razlage, 
kakor jo razume koncil, ki ima svoj specifični izraz v homiliji 
pri bogoslužju (prim. GB, 9–13, 21). Tretja tema zadeva po-
sledice takšnega razumevanja Svetega pisma in bogoslužja 
za samega pridigarja, ki mora temu prilagoditi ne samo svo-
jo pripravo na homilijo, ampak tudi svoje duhovno življenje 
(prim. GB, 25; D, 4, 18). Četrta tema pa obravnava potrebe ti-
stih, katerim je namenjeno oznanilo Cerkve: njihova kultura 
in življenjske razmere, ki vplivajo na podobo homilije, kajti 
ta ima prav tako namen spreobrniti k evangeliju življenje ti-
stih, ki jo poslušajo (prim. M, 6). Ti kratki, toda pomembni 
namigi so vplivali na katoliško oznanjevanje v desetletjih 
po koncilu. Njihovo razumevanje je dobilo konkreten izraz v 
cerkveni zakonodaji, papeži pa so jih dopolnjevali in razvijali 
v številnih obravnavah, kakor jasno izhaja iz navedkov tega 
Direktorija in iz navedb pomembnih dokumentov, navedenih 
v II. Dodatku.

3. Homiletični direktorij povzema vrednotenja zadnjih pet-
deset let in jih kritično presoja; pridigarjem želi pomagati pri 
vrednotenju vloge homilije ter biti vodnik pri tako pomemb-
nem poslanstvu za življenje Cerkve. Predmet obravnave je 
predvsem homilija pri nedeljskem evharističnem bogosluž-
ju. To primerjalno velja tudi za vsako bogoslužno oznanjeva-
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nje in za oznanjevanje pri obhajanju zakramentov. Navedene 
spodbude so seveda splošne. Gre za dokaj različno področje 
službe, bodisi zaradi kulturnih razlik med občestvi bodisi za-
radi darov in omejitev pridigarja. Vsak pridigar želi izboljšati 
pridigo, toda različne zahteve pastoralne skrbi hkrati z zave-
stjo osebne omejenosti morejo kdaj povzročiti malodušnost. 
Res je, da so nekateri zaradi svojih sposobnosti in formacije 
učinkovitejši govorniki od drugih. Zavest lastne omejenosti 
glede tega je mogoče premagati ob spominu, da je Mojzes tr-
pel zaradi nespretnosti v govoru (prim. 2 Mz 4,10), Jeremija 
se je opravičeval, da ne zna govoriti, ker je še deček (prim. 
Jer 1,6), Pavel pa je priznal, da doživlja strah in velik trepet 
(prim. 2 Kor 2,2–4). Da bi postali dobri pridigarji, ni potrebno 
biti velik govornik. Gotovo govorniška umetnost in javno na-
stopanje hkrati z ustreznim glasom ter kretnjami prispevata 
k učinkovitosti homilije. Čeprav gre za vprašanja, ki prese-
gajo namen pričujočega Direktorija, je za tistega, ki opravlja 
službo pridigarja, pomemben vidik. Bistvenega pomena je, 
da pridigar postavlja Božjo besedo v središče svojega duhov-
nega življenja, dobro pozna svoje vernike, razmišlja o doga-
janjih današnjega časa, nenehno išče dopolnitev tistih spo-
sobnosti, ki mu pomagajo, da oznanja na ustrezen način, 
zlasti pa, da v zavesti lastne duhovne revščine v veri prosi 
Svetega Duha, ki je prvi dejavnik, da odpre srca vernikov za 
sprejem Božjih skrivnosti. Papež Frančišek nas opominja: 
»Obnovimo svoje zaupanje v oznanjevanje, ki je utemeljeno 
na prepričanju, da bi Bog rad dosegel druge po pridigarju in 
da svojo moč razodeva po človeški besedi« (VE, 136). 
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Prvi del

HOMILIJA IN OBMOČJE BOGOSLUŽJA

I. HOMILIJA

4. Specifična narava homilije je lepo predstavljena pri 
evangelistu Luki v pripovedi o Jezusovem govoru v shodnici 
v Nazaretu (prim. Lk 4,16–30). Ko je prebral odlomek iz pre-
roka Izaija, je Jezus zvitek vrnil služabniku in rekel: »Danes 
se je izpolnila beseda Svetega pisma, ki ste jo slišali.« Pri bra-
nju in premišljevanju tega odlomka lahko razumemo navdu-
šenje, ki je napolnilo tisto majhno shodnico: oznanilo Božje 
besede je za sveto občestvo dogodek. V apostolski spodbudi 
Gospodova beseda beremo: »Bogoslužje je privilegirano oko-
lje, v katerem Bog nagovarja naše življenje, govori svojemu 
ljudstvu, ki ga posluša in mu odgovarja« (GB, 52). Gre za 
privilegirano, ne pa edino okolje. Bog nam gotovo govori na 
mnogotere načine: po življenjskih dogodkih, osebnem štu-
diju Svetega pisma, po tihi molitvi. Bogoslužje je vsekakor 
privilegirano okolje, kajti pri njem poslušamo Božjo besedo 
kot sestavni del obhajanja, ki ima svoj vrhunec v daritvenem 
daru Kristusa večnemu Očetu. Katekizem katoliške Cerkve 
navaja, da »evharistija ostvarja (zida) Cerkev« (KKC, 1396), pa 
tudi, da sta evharistija in Božja beseda nerazdružljivi (prim. 
KKC, 1346).

Ker je homilija sestavni del bogoslužja, je ne samo pouk, 
ampak tudi dejanje češčenja. Ko beremo homilije cerkvenih 
očetov, odkrivamo, da so številni med njimi sklepali govor 
z doksologijo (molitvenim zaključnim obrazcem z omembo 
Svete Trojice, op. prev.) in besedo »Amen«. Zavedali so se, da 
je namen homilije ne samo posvečevanje ljudstva, ampak če-
ščenje Boga. Homilija je himna zahvale za velika Božja dela 
(magnalia Dei); ni torej le oznanilo zbranim, da se Božja be-
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seda uresničuje s poslušanjem, ampak se Bogu zahvaljujejo 
za njeno uresničevanje.

Glede na svoj bogoslužni značaj ima homilija zakramen-
talen pomen. Kristus je navzoč bodisi v občestvu, zbranem k 
poslušanju njegove besede, bodisi v oznanjevanju služabni-
ka, po katerem sam Gospod, ki je nekdaj govoril v shodnici v 
Nazaretu, zdaj poučuje svoje ljudstvo. Tako beremo v apostol-
ski spodbudi Gospodova beseda: »Zakramentalnost besede 
nam tako omogoča, da jo razumemo v analogiji z resnično 
Kristusovo navzočnostjo pod podobama posvečenega kruha 
in vina. Ko se približamo oltarju in se udeležimo evharistič-
ne gostije, se v resnici obhajamo s Kristusovim telesom in 
krvjo. Slovesno oznanjevanje Božje besede pri bogoslužju 
prispeva k spoznanju, da je Kristus sam navzoč v evharistiji 
in se obrača na nas, da bi ga sprejeli« (GB, 56).

5. Homilijo kot sestavni del bogoslužja Cerkve smejo 
opravljati le škofje, duhovniki in diakoni. Notranja poveza-
nost med mizo Božje besede in daritveno mizo zahteva, da 
»homilijo navadno opravi osebno mašnik« (Splošna ureditev 
Rimskega misala, 66; odslej SURMs), ali na splošno vedno ti-
sti, ki je posvečen, da bi predsedoval ali bil navzoč pri oltarju. 
Pomemben pouk in učinkovite spodbude lahko posreduje-
jo tudi za to dobro pripravljeni laiški voditelji, kar mora biti 
predvideno v drugih okoliščinah. Notranja bogoslužna nara-
va homilije zahteva, da jo lahko ima le tisti, ki je bil posvečen 
za vodstvo bogoslužja Cerkve (prim. Zakrament odrešenja – 
Redemptionis sacramentum, CD 108, 161; odslej ZO).

6. Papež Frančišek opozarja, da je homilija »posebna zvrst, 
ker gre za oznanjevanje v okviru bogoslužnega slavja;  zato 
mora biti kratka in ne sme postati predavanje« (VE, 138). Bo-
goslužni značaj homilije pojasnjuje njeno specifično vlogo. 
Ko razmišljamo o njeni vlogi, je lahko koristno pojasniti, kaj 
ni homilija.

Homilija ne obravnava nekega abstraktnega vprašanja. Z 
drugimi besedami: maša ni za pridigarja priložnost sooča-
nja z vprašanji, ki niso povezana z liturgičnim obhajanjem 
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in njegovimi berili, ali so v nasprotju z besedili, predloženimi 
s strani Cerkve, ki jih prilagajamo zamišljeni ideji. Homili-
ja tudi ni preprosta vaja v biblični eksegezi. Božje ljudstvo 
čuti potrebo po poglobitvi Svetega pisma, pastirji pa morajo 
porabiti priložnosti in spodbude, ki bodo vernikom omogo-
čile poglobitev spoznanj o Božji besedi. Vendar pa nedeljska 
homilija ni priložnost za podrobnejšo biblično eksegezo in 
čas, da bi jo dobro uresničili. Pomembnejše je, da pridigar 
stori, da bo Božja beseda odmevala in bo uresničena tu in 
sedaj. Homilija tudi ni katehetski pouk, čeprav je kateheza 
ena izmed njenih pomembnih razsežnosti. Kakor za biblič-
no eksegezo tako homilija tudi ni prikladen čas za katehezo. 
To bi predstavljalo prakso, da opravljamo med mašo govor, 
ki dejansko ni vključen v samo bogoslužno obhajanje. Konč-
no homilija ne sme biti priložnost za osebno izkušnjo pri-
digarja. Brez dvoma se ljudi lahko globoko dotaknejo oseb-
ne zgodbe, vendar mora homilija izražati vero Cerkve, ne pa 
osebne zgodovine pridigarja. Kot opozarja papež Frančišek, 
zgolj moralistično ali poučno oznanilo ali takšno, ki postane 
predavanje iz eksegeze, omejuje druženje od srca do srca, ki 
se dogaja v homiliji in ki mora imeti zakramentalni značaj, 
kajti vera prihaja iz oznanila (prim. VE, 142).

7. Trditev, da homilija ni nobena izmed omenjenih oblik, 
ne pomeni, da se nismo pri oznanjevanju dotaknili temeljnih 
vprašanj, kot so biblična eksegeza, verski pouk in osebno 
pričevanje. Brez dvoma se pri dobri homiliji pokažejo učin-
koviti elementi. Zelo je primerno, da pridigar zna združeva-
ti bogoslužna besedila z aktualnimi dogajanji in vprašanji, 
posredovati sadove študija za razumevanje svetopisemske-
ga odlomka, pokazati povezanost med Božjo besedo in cer-
kvenim naukom. Kakor ogenj, tako so vsi ti elementi dobri 
služabniki, toda slabi gospodarji; so dobri, če služijo v korist 
homilije, če pa jo nadomeščajo, niso več to, kar bi morali biti. 
Pridigar mora govoriti tako, da tisti, ki posluša, lahko svojo 
vero gradi na Božji moči. Gotovo ne sme omejiti meril poslan-
stva na raven osebnega pričevanja zaradi strahu, da ne bi 
bil grajan, da ne izpolnjuje tega, o čemer govori. Ker oznanja 
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Kristusa, ne sebe, sme brez sprenevedanja pokazati na vrho-
ve svetosti, h kateri poleg drugih tudi sam teži na poti vere.

8. Poleg tega je treba reči, da mora biti homilija zasnova-
na na potrebah konkretnega občestva in pozorno prejema 
njegove spodbude. O tem zgovorno govori papež Frančišek v 
apostolski spodbudi Veselje evangelija: 

»Sveti Duh, ki je navdihnil evangelije in deluje v Božjem 
ljudstvu, navdihuje tudi način, kako je treba prisluhniti veri 
ljudstva in kako je treba pridigati pri vsaki maši. Krščanska 
pridiga zato v srcu vsake ljudske kulture najde izvir žive vode, 
bodisi da bi vedela, kaj naj pove, bodisi da bi našla primeren 
način, da to pove. Kakor nam je vsem všeč, če ljudje govorijo 
z nami v naši materinščini, tako je tudi v veri. Všeč nam je, 
če spregovorijo v ključu 'materinske kulture', v materinem na-
rečju (prim. 2 Mkb 7,21.27). To pripravi srce, da bolj prisluh-
ne. Ta jezik je tonovski način, ki posreduje pogum, mir, moč in 
spodbudo« (VE, 139).

9. Kaj je torej homilija? Dve kratki opombi iz Prehodnih 
navodil k bogoslužnim knjigam Cerkve prinašata skupen 
odgovor. Predvsem v Splošni ureditvi Rimskega misala bere-
mo: »Homilija je del bogoslužja in se zelo priporoča; potrebna 
je namreč za hrano krščanskega življenja. Biti mora razlaga 
kakega vidika svetopisemskih beril ali drugega stalnega ali 
pa spremenljivega dnevnega mašnega besedila: upošteva naj 
skrivnost praznika in posebej potrebe poslušalcev« (SURMs, 
65).

10. V Predhodnih navodilih v lekcionarju (Berila in evange-
liji, 1999) je ta kratka pojasnitev dokaj razširjena: 

»Homilija, v kateri se v času liturgičnega leta na temelju 
svetega besedila razlagajo skrivnosti vere in pravila krščan-
skega življenja, je kot del bogoslužja Božje besede močno pri-
poročena …, v nekaterih primerih je celo predpisana. Po pra-
vilih naj jo ima tisti, ki predseduje bogoslužju. Njen namen je, 
da oznanilo Božje besede hkrati z evharističnim bogoslužjem 
postane »oznanjevanje čudovitih Božjih del v zgodovini odre-
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šenja oziroma v Kristusovi skrivnosti« (B, 35). Kristusova veli-
konočna skrivnost, ki jo oznanjamo v berilih in homiliji, se ure-
sničuje v daritvi svete maše. Kristus je vedno navzoč in deluje 
po oznanjevanju svoje Cerkve.

Zato mora homilija, bodisi da razlaga besede Svetega pi-
sma, ki smo jih ravnokar slišali, ali neko drugo liturgično be-
sedilo, usmerjati Božje ljudstvo k dejavnemu sodelovanju pri 
evharistiji, da bi »zvesto živeli, kar so v veri sprejeli« (B, 10). 
Taka živa razlaga Božje besede bo hkrati z opravilom Cerkve 
postala bolj učinkovita, če bo homilija res sad premišljevanja, 
skrbno pripravljena, ne predolga ne prekratka in prilagojena 
vsem navzočim, tudi otrokom in manj poučenim (Rimski misal 
– Predhodna navodila, 24; odslej RMs–PN).

11. Prav je, da poudarimo nekatere temeljne vidike, ki nam 
jih dajeta ti dve navedbi. V širšem pomenu besede je homilija 
beseda o skrivnostih vere in zapovedih krščanskega življenja, 
prilagojena posebnim potrebam poslušalcev. Takšna je str-
njena opredelitev številnih oblik oznanjevanja in spodbud. 
Njeno specifično opredelitev označujejo besede »na osnovi 
svetega besedila«, ki se nanašajo na svetopisemske odlomke 
in na molitve liturgičnega obhajanja. Tega ne smemo prezreti 
zaradi dejstva, ker molitve dajejo pridigarju pristno razlago 
(hermenevtiko) za interpretacijo svetopisemskih besedil. To, 
po čemer se homilija razlikuje od drugih oblik poučevanja, je 
njen bogoslužni kontekst. Takšno razumevanje je ključnega 
pomena tedaj, ko je okvir homilije evharistično bogoslužje. 
To potrjujejo dokumenti kot bistveno za pravilno razume-
vanje pomena homilije. Besedno in evharistično bogosluž-
je skupaj razglašata čudovita Božja dela našega odrešenja 
v Kristusu: »V mašni daritvi se namreč izvršuje Kristusova 
velikonočna skrivnost, ki jo oznanjajo berila in homilija.« 
Mašna homilija »mora voditi občestvo verujočih k dejavne-
mu obhajanju evharistije, da bodo zvesto živeli, kar so v veri 
sprejeli« (B, 10; RMs–PN, 24).

12. Takšna opredelitev mašne homilije predlaga prepro-
sto, a zavezujočo dinamiko. Prvo smer narekujejo besede: 
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»Kristusovo velikonočno skrivnost oznanjajo berila in homi-
lija.« Pridigar pojasnjuje bogoslužna berila in molitve tako, 
da je njihov pomen pojasnjen v Gospodovi smrti in vstajenju. 
Nekaj posebnega je, da so 'berila in homilija' tesno povezani, 
celo tako, da slabo branje svetopisemskih besedil preprečuje 
razumevanje homilije. Oboje ima značaj oznanjevanja, vse do 
potrditve tega, kako je homilija liturgično dejanje. V resnici je 
homilija razširitev oznanila samih beril. V povezovanju sle-
dnjih z velikonočno skrivnostjo se naše premišljevanje lahko 
dotakne z zadovoljivimi učinki verskega in moralnega nau-
ka, ki jih spodbujajo besedila.

13. Drugo smer spodbujajo besede: »Velikonočna skriv-
nost se uresničuje v daritvi svete maše.« Drugi del homilije 
pripravlja verno občestvo na evharistično obhajanje in na 
spoznanje, da se tu dogaja resnično deleženje pri Gospodovi 
smrti in vstajenju. V vsaki homiliji je mogoče prepoznati nuj-
nost ponovitve besed apostola Pavla: »Mar blagoslovljeni ke-
lih zahvale ni udeležba pri Kristusovi krvi? Mar kruh, ki ga 
lomimo, ni udeležba pri Kristusovem telesu?« (1 Kor 10,16).

14. Tretja smer, ki je lahko kratka in ima značaj zaključka, 
svetuje članom občestva, prenovljenim po evharistiji, kako 
lahko ponesejo evangelij v svet s svojim vsakdanjim življe-
njem. Seveda bodo svetopisemska berila navdihovala vse-
bine in usmeritve teh obrnitev na življenje, hkrati pa mora 
pridigar vsebine označiti kot sadove same evharistije, ki jo 
pravkar obhajamo, in sklepe za vsakdanje življenje v blaže-
nem pričakovanju neminljivega občestva z Bogom.

15. Na kratko: homilija poteka v zelo preprosti dinamiki. V 
luči velikonočne skrivnosti razmišlja o pomenu beril in moli-
tev ter vodi občestvo k evharističnemu bogoslužju, v katerem 
smo deležni same velikonočne skrivnosti (takšni primeri ho-
miletičnega približevanja so navedeni v drugem delu Direk-
torija). To jasno pove, da je liturgično območje nezamenljiv 
ključ za razlago svetopisemskih beril, ki jih oznanjamo pri 
bogoslužju. Sedaj se bomo lotili prav te razlage.
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II. RAZLAGA BOŽJE BESEDE V BOGOSLUŽJU

16. Pokoncilska liturgična prenova je omogočila oznanje-
vanje pri maši z bogatejšo izbiro besedil. Kaj reči o tem? Prak-
tično to pomeni, da se pridigar pogosto odzove na to vpraša-
nje s tem, da vzame v roke biblične komentarje, da bi tako 
odgovoril (background) na prebrana besedila in ponudil splo-
šni moralni pouk. Pogosto pa manjka poseben čut glede spe-
cifične narave homilije kot integralnega dela evharističnega 
bogoslužja. Če homilijo razumemo kot sestavni del maše, je 
jasno, da se od pridigarja zahteva, da upošteva razna berila in 
molitve bogoslužja kot ključne za razlago Božje besede. Nava-
jamo besede papeža Benedikta XVI.: »Prenova, ki jo je priporo-
čal 2. vatikanski cerkveni zbor, je pokazala svoje sadove tako, 
da je obogatila dostop do Svetega pisma, ki se daje v izobilju, 
zlasti pri nedeljskem bogoslužju. Poleg pogostnega dogajanja 
najpomembnejših besedil Svetega pisma sestava sedanjega 
lekcionarja spodbuja k razumevanju edinosti Božjega načrta s 
tem, da primerja branje Stare in Nove zaveze, ki je 'naravnano 
na Kristusa in njegovo velikonočno skrivnost'« (GB, 57).

Novi lekcionar je sad naročila, ki ga je dal koncil, »naj bo 
vernikom bolj bogato pripravljena miza Božje besede, naj se 
bolj široko odpro zakladi Svetega pisma, tako da bodo v do-
ločenem številu let ljudem prebrani odličnejši deli Svetega 
pisma« (B, 51). Koncilski očetje seveda niso poskrbeli le za 
lekcionar, ampak so tudi opredelili načela za biblično ekse-
gezo, zlasti kar se tiče homilije.

17. Katekizem katoliške Cerkve predstavi tri merila za in-
terpretacijo Svetega pisma, kakor jih je postavil koncil, takole: 

1. Potrebna je dolžna pozornost »na vsebino in enovitost 
vsega Svetega pisma«. Kakor so dejansko različne knjige, ki 
ga sestavljajo, je vendar Sveto pismo enotno v moči enotno-
sti Božjega načrta, katerega središče in srce je Jezus Kristus, 
razkrit v svojem trpljenju.

Kristusovo srce naznačuje Sveto pismo, ki daje, da spozna-
vamo Kristusovo srce. To srce je bilo pred trpljenjem zaprto, 
kajti Sveto pismo je bilo temačno. Toda po trpljenju se je Sveto 
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pismo odprlo, kajti tisti, ki ga odslej umevajo, zrejo in razloču-
jejo, na kakšen način je treba razlagati prerokbe (sv. Tomaž 
Akvinski, Expositio in Psalmos, 21,11; KKC, 112).

2. Sveto pismo je treba brati znotraj »živega izročila celotne  
Cerkve«. Po besedah cerkvenih očetov je »Sveto pismo bolj pr-
venstveno zapisano v srcu Cerkve kakor snovnih orodjih«. Cer-
kev namreč nosi v svojem izročilu živo spominjanje Božje  be-
sede, in Sveti Duh je tisti, ki ji podarja duhovno razlago (KKC, 
113).

3. Pozorni moramo biti na analogijo vere. Kot »analogijo 
vere« razumemo trdno povezanost verskih resnic med seboj in 
znotraj celotne zamisli Božjega razodetja (KKC, 114).

Če je res, da so ta merila koristna za interpretacijo Sve-
tega pisma na katerem koli področju, so posebej v pripravi 
nedeljske homilije. O njih posebej razmišljamo v njihovem 
odnosu do homilije.

18. Prvo merilo je »vsebina in enovitost vsega Svetega pi-
sma«. Čudovit odlomek sv. Tomaža Akvinskega, ki ga navaja 
Katekizem katoliške Cerkve, ugotavlja odnos med velikonoč-
no skrivnostjo in Svetim pismom. Velikonočna skrivnost od-
pira pomen Svetega pisma, ki je bil do tedaj »zaprt« (prim. 
Lk 24,26–27). Naloga pridigarja je, da vernikom pomaga pri 
branju Svetega pisma v luči velikonočne skrivnosti, tako da 
jim Kristus lahko odpre svoje srce, ki, kakor meni sv. Tomaž 
Akvinski, v tem primeru sovpada z vsebino in središčem Sve-
tega pisma.

19. Enovitost vsega Svetega pisma je vključena v ureditev 
Lekcionarja (Berila in evangeliji), kakor je razdeljen v litur-
gičnem letu. V središču so berila, s katerimi Cerkev oznanja 
in obhaja velikonočno tridnevje. To lekcionar ureja za postni 
čas in se nadaljuje v velikonočnem času. Podobno je urejen 
čas adventa, božiča in razglašenja. Prav tako je enovitost vse-
ga Svetega pisma vključena v ureditev nedeljskih in praznič-
nih beril. V središču je evangelij tistega dne; berilo iz Stare 
zaveze je izbrano v povezavi z evangelijem, medtem ko se 
responzorialni psalm navdihuje v predhodnem berilu. Od-
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lomek iz pisem apostolov pri nedeljskih mašah predstavlja 
zaporedje pisem in po vsebini navadno ni v izrecni povezavi z 
drugimi berili. Vendar je spričo enovitosti celotnega Svetega 
pisma mogoče prepoznati povezave med drugim berilom ter 
berili Stare zaveze in evangelija. Izpeljava pove, da Lekcionar 
vztrajno poziva pridigarja, naj svetopisemska berila spreje-
ma v njihovem medsebojnem dopolnjevanju, ali če še enkrat 
uporabimo besede Katekizma katoliške Cerkve in apostolske 
spodbude Gospodova beseda, naj prepozna »vsebino in enot-
nost vsega Svetega pisma«.

20. Drugo merilo je »živo izročilo vse Cerkve«. V apostolski 
spodbudi Gospodova beseda je papež Benedikt XVI. poudaril 
temeljno merilo biblične razlage (hermenevtike): »Izvirni pro-
stor svetopisemske razlage je življenje Cerkve« (GB, 29). Odnos 
med izročilom in Svetim pismom je globok in raznovrsten, 
bogoslužje pa predstavlja pomemben in edinstven vidik tega 
odnosa. Obstaja organska enotnost med Svetim pismom in 
liturgijo. V teku stoletij, v katerih je bilo Sveto pismo napisa-
no in je svetopisemski kanon (priznanje avtentičnosti knjig 
oziroma besedil, op. prev.) dobival svojo obliko, se je Božje 
ljudstvo redno zbiralo k obhajanju bogoslužja. Drugače po-
vedano: besedila so bila večinoma napisana za bogoslužna 
občestva (prim. Kol 4,16). Pridigar mora upoštevati liturgični 
izvor svetopisemskih besedil in ovrednotiti bogastvo besedil 
v novem kontekstu občestva, kateremu pridiga. Tako v času 
sedanjega oznanila nekdanje besedilo postane živo in aktual-
no. Sveto pismo, ki ga poslušamo v kontekstu bogoslužja, 
postane izročilo; ko ga oznanjamo in razlagamo pri evhari-
stičnem bogoslužju velikonočne skrivnosti, postane hkrati 
izročilo. V času stoletij se je tako nabralo izjemno bogastvo v 
razlagi obhajanja bogoslužja in oznanjevanja v življenju Cer-
kve. Cerkev je vedno globlje spoznavala in cenila Kristusovo 
skrivnost, spoznanje Kristusa pa je že izročilo. Pridigar je po-
klican, da bogoslužna berila približa ne kot svojevoljno izbiro 
besedil, ampak kot priložnost za premislek o globokem po-
menu svetopisemskih odlomkov v živem izročilu vse Cerkve, 
kako naj izročilo najde svoj izraz v izbranih in harmonično  
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urejenih berilih ter v besedilih bogoslužnih molitev. Tudi sle-
dnje so pomniki izročila in so organsko povezani s Svetim pi-
smom, saj so neposredno vzeti iz Božje besede ali so po njej 
navdihnjeni.

21. Tretje merilo je »analogija vere«. Teološki pomen se na-
naša na povezanost raznih resnic ter na njihovo povezanost. 
Osrednja točka krščanske vere je skrivnost Svete Trojice ter 
klic k deležnosti pri Božjem življenju. Ta stvarnost nam je raz-
odeta in se uresničuje v velikonočni skrivnosti. Iz tega sledi, 
da mora pridigar razlagati Sveto pismo, da bo ta skrivnost 
oznanjena in bo vodila ljudstvo tako, da bo vstopalo v to skriv-
nost po evharističnem bogoslužju. Takšna razlaga (interpre-
tacija) je bistveni del apostolskega oznanila od začetkov Cer-
kve, kakor beremo v apostolski spodbudi Gospodova beseda:

»Ko smo tako rekoč prispeli do srčike 'kristologije Besede', 
je pomembno poudariti enost Božjega načrta v učlovečeni Be-
sedi. Zato nam Nova zaveza predstavlja velikonočno skrivnost 
v sozvočju s Svetim pismom kot njegovo notranjo dopolnitvijo. 
Sv. Pavel v Prvem pismu Korinčanom zagotavlja, da je Jezus 
Kristus umrl za naše grehe, »kakor je v Pismih« (15,3), in da je 
bil tretji dan obujen, »kakor jev Pismih« (15,4). Tako apostol po-
vezuje Gospodovo smrt in vstajanje z zgodovino stare zaveze 
med Bogom in njegovim ljudstvom. Daje nam celo razumeti, 
da ta zgodovina sprejema od one svojo logiko in svoj pravi po-
men. V velikonočni skrivnosti se izpolnijo »besede Pisma, to 
pomeni, da je tista smrt, ki se je uresničila 'po Pismih', dogo-
dek, ki nosi v sebi logos, logiko: Kristusova smrt izpričuje, da 
je Beseda postala do kraja 'meso', 'človeška' zgodovina.« 'Tretji 
dan po Pismih' je Jezus tudi vstal, ker se po judovski razlagi 
razpadanje začne po tretjem dnevu, se beseda Pisma dopolni 
v Jezusu, ki vstane, preden začne telo razpadati. Tako sv. Pa-
vel, ki zvesto posreduje nauk apostolov (prim. 1 Kor 15,3), po-
udarja, da je prišlo do Kristusove zmage nad smrtjo s pomo-
čjo stvariteljske moči Božje Besede. Ta božanska moč prinaša 
upanje in veselje: je, skratka, odrešilna vsebina velikonočne-
ga razodetja. Z veliko nočjo Bog razodeva samega sebe in moč 
Troedine ljubezni, ki uničuje rušilne sile zla in smrti« (GB, 13).
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Enost Božjega načrta je tista, ki jo pridigar posreduje v 
verskem in moralnem pouku v homiliji. Z vidika verskega 
nauka sta Kristusova božja in človeška narava združeni v 
isti osebi, božanstvo Svetega Duha, ontološka stvarnost, da 
sta Duh in Sin združena v Očetu v deležnosti življenja Sve-
te Trojice, božanska narava Cerkve, v kateri so te skrivno-
sti spoznane in posredovane – te in druge verske resnice so 
bile oblikovane kot globoko spoznanje tega, kar Sveto pismo 
razodeva in zakramenti uresničujejo. V homiliji ne smemo 
teh verskih stvarnosti posredovati kot nekakšne sestavine 
(dele) učenega predavanja ali sholastične razlage, v katerih 
so skrivnosti dokončno pojasnjene in do podrobnosti razi-
skane. Nasprotno, verske resnice usmerjajo pridigarja in mu 
zagotavljajo, da bo v oznanjevanju dosegel najgloblji pomen 
Svetega pisma in zakramenta.

22. Velikonočna skrivnost, ki jo učinkovito doživljamo v 
zakramentalnem bogoslužju, pojasnjuje ne samo branje 
Svetega pisma, ampak tudi preoblikuje življenje teh, ki ga po-
slušajo. Homilija ima še drug pomen, ko pomaga Božjemu 
ljudstvu spoznati, kako velikonočna skrivnost ne samo spo-
roča to, kar verujemo, ampak nas usposablja, da ravnamo 
v luči resnic, ki jih verujemo. Katekizem katoliške Cerkve z 
besedami sv. Janeza Eudesa označuje poistovetenje s Kristu-
som kot osnovno zahtevo krščanskega življenja:

»Prosim vas, pomislite, da je naš Gospod Jezus Kristus 
vaša resnična glava in da ste vi njegovi udje. On je za vas to, 
kar je glava udom; vse, kar je njegovo, je vaše, njegov duh, 
njegovo srce, njegovo telo, njegova duša in vse njegove zmo-
žnosti in vi jih morate uporabljati kot to, kar je vaše, da boste 
služili Bogu, ga hvalili, ljubili in poveličevali. Vi pripadate nje-
mu, kakor udje pripadajo svoji glavi. Zato naš Gospod žareče 
želi uporabljati vse tisto, kar je v vas kot nekaj, kar je njego-
vega, za službo Očetu in v slavo svojega Očeta« (Tractatus de 
admirabili Corde Iesu; prim. Molitveno bogoslužje, IV, branje 
19. avgusta; navaja KKC, 1698).

23. Katekizem katoliške Cerkve je neizčrpen vir za pridigar-
ja, ki se poslužuje treh meril pri razlagi besede. Tako ponuja 
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neprecenljiv vzorec »enotnosti vsega Svetega pisma«, »v Cer-
kvi živečega izročila« in »analogije vere«. To postane posebno 
jasno, ko upoštevamo dinamični odnos med štirimi deli Ka-
tekizma katoliške Cerkve, ki ustrezajo temu, kar verujemo, 
kako obhajamo bogoslužje, kako živimo in kako molimo. Gre 
za štiri področja ene simfonije. Sv. Janez Pavel II. je nakazal 
ta organski odnos v apostolski konstituciji Zaklad vere (Fidei 
depositum) (prim. KKC, uvod, 3):

»Bogoslužje samo je molitev: izpovedovanje vere najde svo-
je pravo mesto v obhajanju bogoslužja. Milost, sad zakramen-
tov, je nenadomestljivi pogoj krščanske dejavnosti, podobno 
kakor udeležba pri bogoslužju Cerkve terja vero. Če se vera 
ne dopolnjuje v delih, je mrtva (prim. Jak 2,14–16) in ne more 
obroditi sadov večnega življenja.«

»Ob branju Katekizma katoliške Cerkve je mogoče dojeti ču-
dovito enoto skrivnosti Boga in njegovega odrešenjskega na-
črta, pa tudi središčno mesto Jezusa Kristusa, edinorojenega 
Božjega Sina, ki ga je Oče poslal, in se je učlovečil v telesu 
Device Marije po delovanju Svetega Duha, da bi postal naš 
odrešenik. Potem ko je Jezus Kristus umrl in vstal, je vedno 
navzoč v svoji Cerkvi, zlasti v zakramentih; on je izvir vere, 
vzor krščanske dejavnosti in učitelj naše molitve« (KKC, 3).

Navedki ob robu povezujejo med seboj štiri dele Katekiz-
ma in so v pomoč pridigarju, da je pozoren na analogijo vere 
in si prizadeva, da bi Božjo besedo razlagal v povezavi v živim 
izročilom Cerkve in v luči enotnosti vsega Svetega pisma. 
Analogno tudi stvarno kazalo Katekizma kaže, kako sveto-
pisemska beseda preveva celoten nauk Cerkve. Vse to lahko 
pridigarji uspešno uporabijo, da bi bilo jasno, kako naj se 
posamezna svetopisemska besedila, vključena v homilijo, 
uporabijo tudi v drugih primerih, da bi pojasnili verski in 
moralni nauk. Prvi (I) Dodatek Direktorija ponuja pridigarju 
pripomoček za rabo Katekizma katoliške Cerkve.

24. Glede na doslej rečeno je jasno, da so lahko ekseget-
ske metode koristne za pripravo homilije, vendar je nujno, 
da je pridigar pozoren tudi na duhovni pomen Svetega pi-
sma. Opredelitev tega pomena, kakor ga je dala Papeška bi-
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blična komisija, priporoča, da je metoda zlasti primerna za 
bogoslužje: »Duhovni pomen je v skladu s krščansko vero 
kot pomen, ki ga izražajo biblična besedila, ko se berejo pod 
vplivom Svetega Duha v kontekstu Kristusove velikonočne 
skrivnosti in njegovega življenja, ki iz nje izvira. Ta kontekst 
dejansko obstaja. Nova zaveza preproznava v njem dopolni-
tev Svetega pisma. Torej je prav, da se Sveto pismo vnovič 
bere v luči novega konteksta, to je življenja v Duhu« (Pape-
ška biblična komisija, Interpretacija Svetega pisma v Cerkvi 
– Interpretazione della Bibbia nella Chiesa, II, B, 2; citirano v 
GB, 37, glej CD 124). Takšno branje svetopisemskih besedil 
oblikuje krščansko življenje. Lep primer dajejo psalmi, ki jih 
molimo v molitvenem bogoslužju. Kakorkoli so različne lite-
rarne razmere, iz katerih je vsak psalm pognal, jih vedno ra-
zumemo v odnosu do Kristusa in Cerkve, prav tako tudi kot 
izraz veselja, žalosti in tožb, ki označujejo naš osebni odnos 
z Bogom.

25. Veliki razlagalci duhovnosti Svetega pisma so cerkve-
ni očetje, večinoma škofje-pastirji, katerih spisi pogosto razla-
gajo Božjo besedo, kakor je bila posredovana pri bogoslužju. 
Dalnosežno znamenje je, kako so bili hkrati z razvojem biblič-
nih raziskav v preteklem stoletju storjeni tudi podobni koraki 
v študiju patristike (cerkvenih očetov). Dokumenti, katere so 
imeli za izgubljene, so bili najdeni. Pripravili so kritične izdaje 
cerkvenih očetov, tako da so nam na voljo prevodi pomemb-
nih del patristične in srednjeveške eksegeze. Revizija bogo-
služnega branja v molitvenem bogoslužju je duhovnikom in 
vernikom dala na voljo veliko teh spisov. Domačnost s spisi 
cerkvenih očetov lahko veliko prispeva, da pridigar odkrije 
duhovni pomen Svetega pisma. Od cerkvenih očetov se da-
nes učimo, kako globoka je povezanost med Staro in Novo za-
vezo. Učijo nas, kako prepoznavati številne podobe in vzorce 
velikonočne skrivnosti, ki so navzoči od časov stvarjenja, in 
se odkrivajo skozi vso judovsko zgodovino, ki ima svoj vrhu-
nec v Jezusu Kristusu. Cerkveni očetje nas učijo, kako vsaka 
beseda navdihnjenega Svetega pisma lahko prebudi nepri-
čakovano in nedoumljivo bogastvo, če o njej premišljujemo 
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v središču  življenja in molitve Cerkve. Od njih se tudi učimo, 
kako je skrivnost svetopisemske besede tesno povezana z 
zakramentalnim bogoslužjem. Zlata veriga (catena aurea) 
sv. Tomaža Akvinskega je čudovit pripomoček za dostop do 
bogastva cerkvenih očetov. Drugi vatikanski koncil je jasno 
opozoril, da ti spisi predstavljajo za pridigarja bogat izvir:

»Pri obredu mašniškega posvečenja škof opominja duhov-
nike, naj 'bodo izvedeni v znanosti' in naj bo njihov nauk 'Bož-
jemu ljudstvu zdravilo'. Znanost posvečenega služabnika 
pa mora biti sveta; kajti zajeta je iz svetega studenca in tudi 
usmerjena k svetemu cilju. Predvsem jo je treba zajemati iz 
branja in premišljevanja Svetega pisma, s pridom jo pa pospe-
šuje tudi učenje svetih očetov, cerkvenih učiteljev ter drugih 
spomenikov ustnega izročila« (D, 19).

Koncil nam je približal prenovljeno razumevanje homilije 
kot sestavnega dela obhajanja bogoslužja, učinkovit način 
svetopisemske razlage in pobudo, da pridigarji prijateljujejo 
z dvatisočletnim bogastvom premišljevanja Svetega pisma 
kot dediščino krščanstva. Kako naj pridigar v praksi uresni-
či takšno vizijo?

III. PRIPRAVA

26. »Priprava na pridigo je tako pomembna naloga, da ji 
moramo posvetiti daljši čas študija, molitve, premišljevanja 
in pastoralne ustvarjalnosti« (VE, 145). Papež Frančišek za-
znava to opozorilo z resnimi besedami: oznanjevalec, ki se ne 
pripravlja, ne moli, je »nepošten in brez odgovornosti« (VE, 
145), je »lažen prerok, goljuf ali puhel šarlatan« (VE, 151). Ja-
sno je, da ima študij za pripravo homilije neprecenljivo vre-
dnost, bistvenega pomena pa je molitev. Homilija se rojeva v 
molitvenem ozračju, zato mora biti tudi pripravljena v njem. 
»Voditelj besednega bogoslužja je vedno prvi v vrsti tistih, ki 
so dolžni oznanjati sporočeno Božjo besedo; čeprav tudi sam 
posluša to besedo, ki jo berejo drugi, zlasti s homilijo posre-
duje vernikom v njej vsebovano hrano« (Lekcionar – Berila 
in evangeliji, PN, 38). Sveto opravilo oznanjevanja je notra-
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nje povezano s sveto naravo Božje besede. V nekem smislu 
je treba homilijo razumeti v primerjavi s podeljevanjem Kri-
stusovega telesa in krvi vernikom pri obhajilu. Sveta Božja 
beseda je podeljena v homiliji kot hrana Božjemu ljudstvu. 
Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju z besedami sv. 
Avguština opozarja, da bi postal 'površen oznanjevalec Bož-
je besede na zunaj tisti, ki je ne posluša v svoji notranjosti'. 
V naslednjem odstavku so vsi verniki povabljeni, da berejo 
Sveto pismo v pobožnem pogovoru z Bogom. Sv. Ambrož pra-
vi: »Nagovarjamo ga, kadar molimo; poslušamo ga, kadar be-
remo Božje izreke.« Papež Frančišek opominja, da se mora 
živa in učinkovita Božja beseda najprej dotakniti oznanjeval-
ca, da bi se ta dotaknil src svojih poslušalcev (prim. VE, 150).

27. Sveti oče priporoča pridigarjem, da obnovijo globok od-
nos z Božjo besedo z lectio divina, ki obsega branje, premišlje-
vanje, molitev in kontemplacijo (prim. VE, 152). To štirikratno 
približevanje je ukoreninjeno v patristični eksegezi o duhov-
nem pomenu Svetega pisma, v naslednjih stoletjih pa so ga 
dopolnili menihi in nune (menihinje), ki so v molitvi premi-
šljevali Sveto pismo vse življenje. Papež Benedikt XVI. opisuje 
v apostolski spodbudi Veselje evangelija korake lectio divina:

»Začne se z branjem (lectio) besedila, ki sproži vprašanje 
o nepotvorjenem spoznanju vsebine; kaj pravi svetopisem-
sko besedilo sámo? Brez tega tvegamo, da besedilo postane 
le pretveza, da nam misel ne uide drugam. Nato sledi pre-
mišljevanje (meditatio), ko se vprašamo: kaj svetopisemsko 
besedilo pove nam? Tu mora vsak sam osebno, pa tudi kot 
član skupnosti dopustiti, da se ga (branje) dotakne in prisili k 
razmišljanju, saj ne premišljuje besed, izgovorjenih v preteklo-
sti, temveč v sedanjosti. Postopoma se lahko bližamo molitvi 
(oratio), ki jo prehiteva vprašanje: kako naj odgovorimo Go-
spodu na njegovo besedo? Molitev v obliki prošnje, priprošnje, 
zahvale in hvale je prvo, s čimer nas beseda spreminja. Lectio 
divina sklenemo s kontemplacijo (contemplatio), med katero 
prevzemamo kot Božji dar njegov pogled, s katerim presoja-
mo stvarnost in se sprašujemo: kakšno spreobrnjenje uma, 
srca in življenja zahteva od nas Gospod? Sv. Pavel v Pismu 
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Rimljanom zagotavlja: 'In nikar se ne prilagajajte temu svetu, 
ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste 
lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno 
in popolno' (Rim 12,2). Kontemplacija namreč spodbuja v nas 
rast modrega gledanja na stvarnost po božje in v nas oblikuje 
'Kristusov um' (1 Kor 2,16). Tu sem nam Božja beseda predsta-
vlja kot merilo razsodnosti: »je namreč živa in dejavna, ostrej-
ša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, 
sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca« (Heb 4,12). 
Dobro je še poudariti, da se delovanje lectio divina ne konča, 
dokler se ne prelije v dejanje (actio), ki spodbuja krščansko 
življenje, da se v ljubezni daruje za druge« (prim. VE, 87).

28. Gre za učinkovito in tehtno metodo molitve s Svetim 
pismom, ki se sama priporoča pridigarju za premišljevanje 
svetopisemskih beril in bogoslužnih besedil v molitvenem 
duhu v pripravi homilije. Poleg tega ponuja lectio divina s 
svojo dinamiko ponuja učinkovito merilo za uveljavitev vloge 
homilije v bogoslužju in kako se povezuje v njeni pripravi.

29. Prvi korak je lectio (branje), ki raziskuje svetopisemsko 
besedilo kot tako. Molitveno branje mora biti zaznamovano 
s ponižnim in občudujočim spoštovanjem Božje besede. To 
se izraža tako, da se mudimo ob njej, jo skrbno preučujemo v 
svetem strahu pred tem, da bi z njo ravnali samovoljno (prim. 
VE, 146). V pripravi na prvi korak mora pridigar seči po ko-
mentarjih, slovarjih in drugih študijah, ki mu pomagajo spo-
znati pomen svetopisemskih odlomkov v njihovem izvirnem 
kontekstu. Prav tako mora biti pozoren na začetek in konec 
(incipit, explicit) odlomkov, da bo spoznal razlog, zakaj je v 
Lekcionarju izbran prav ta začetek in konec. Papež Benedikt 
XVI. uči, da je zgodovinsko-kritična eksegeza nujna za kato-
liško razumevanje Svetega pisma, glede na to, da je vezana 
na učlovečenjski realizem. Opozarja nas, da je »zgodovinsko 
dejstvo konstitutivna razsežnost krščanske vere. Zgodovina 
odrešenja ni mitologija, temveč resnična zgodovina. Zato jo 
je treba preučevati s strogimi metodami zgodovinskega razi-
skovanja …« (GB, 32) Tega prvega koraka ne smemo prehitro 
preleteti. Naše odrešenje se uresničuje po Božjem delovanju 
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v zgodovini, ki ga svetopisemsko besedilo pripoveduje z be-
sedami, ki odkrivajo njegov globlji pomen (prim. BR, 3). Zato 
potrebujemo pričevanje dogodkov, pridigar pa potrebuje izo-
stren čut za njihovo sporočilo. »Beseda je meso postala«, lah-
ko bi tudi rekli »Beseda je postala zgodovina«. Praksa lectio 
divina se prične z upoštevanjem tega odločilnega dejstva.

30. Nekateri raziskovalci Biblije so napisali bodisi sveto-
pisemske komentarje bodisi premisleke o lekcionarju. Pri 
tem so na mašna besedila aplicirali izsledke sodobnih znan-
stvenih raziskav. Takšne objave so lahko pridigarju v veliko 
pomoč. Ko prične z lectio divina, lahko dopolni zrela spozna-
nja s svojim študijem ter s premišljevanjem in molitvijo o 
pomenu svetopisemskega besedila. Zavedati se mora, da ni 
njegov namen, da bi dojel vsako najmanjšo podrobnost, am-
pak da bi odkril glavno sporočilo, ki besedilu daje zgradbo in 
enoto (prim. VE, 147).

31. Ker je predmet lectio divina priprava homilije, mora 
pridigar skrbeti, da bo misli svojega študija posredoval v go-
vorici, ki jo bodo poslušalci lahko razumeli. Sklicujoč se na 
nauk Pavla VI., ki je rekel, da bo imelo ljudstvo veliko korist 
od »preproste, jasne, neposredne in prilagojene« pridige (apo-
stolska spodbuda O evangelizaciji – Evangelii nuntiandi, 43; 
odslej OE), papež Frančišek navaja pridigarje, ki rabijo spe-
cifično teološko govorico, ki je tuja poslušalcem (prim. VE, 
158). Nato navaja nekaj zelo praktičnih navodil:

»Potrebno si je prizadevati za to, da se naučimo v pridigi 
uporabljati podobe, se pravi govoriti v podobah. Včasih upora-
bljamo primere, da bi napravili razumljivejše nekaj, kar hoče-
mo pojasniti, a ti primeri pogosto merijo samo na razum. Podo-
be pa pomagajo, da ljudje cenijo in sprejmejo sporočilo, ki jim 
ga hočemo prenesti. Privlačna podoba pomaga, da sporočilo 
doživimo kot domače, uporabno in povezano z vsakdanjim ži-
vljenjem. Posrečena podoba lahko privede do tega, da ljudje 
okusijo oznanilo, ki jim ga hočemo posredovati, posreduje že-
ljo in nagiblje voljo v smislu evangelija« (VE, 157).
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32. Drugi korak je premišljevanje (meditatio), ki črpa iz 
tega, kar pove svetopisemsko besedilo. Papež Frančišek 
predlaga preprosto, vendar prodorno vprašanje, ki lahko 
usmerja naš premislek: »Gospod, kaj meni pomeni to be-
sedilo? Kaj bi ti s tem besedilom želel spremeniti v mojem 
življenju? Kaj me moti v tem besedilu? Zakaj me to besedi-
lo ne zanima? ali, Kaj me podžiga v tej besedi, kaj in zakaj 
me privlači?« (VE, 153) Kakor uči izročilo glede lectio divina, 
to ne pomeni, da smo v osebnem premišljevanju mi najpo-
membnejši sodniki glede tega, kar pove besedilo. Pri ugo-
tavljanju, »kaj nam pove svetopisemsko besedilo«, nas vodi 
verski nauk Cerkve, ki predvideva pomembno merilo sveto-
pisemske razlage, ki nas varuje pred zgrešenimi ali delnimi 
razlagami (prim. VE, 148). Pridigar premišljuje o berilih v 
luči velikonočne skrivnosti Kristusove smrti in vstajenja ter 
širi svoje premišljevanje, kako ta skrivnost deluje v Kristu-
sovem skrivnostnem telesu, Cerkvi, vključno z razmerami, v 
katerih živijo udje tega telesa, zbrani pri nedeljskemu bogo-
služju. To je središče priprave homilije. Pri tem domačnost 
s spisi cerkvenih očetov in svetnikov lahko spodbuja pridi-
garja, da vernikom ponudi takšno razumevanje mašnih be-
ril, ki je lahko resnična hrana za duhovno življenje. Na tej 
pripravljalni stopnji lahko pridigar zazna moralne in verske 
povezave Božje besede. Pri tem je, kakor je bilo rečeno, Kate-
kizem zelo koristen pripomoček.

33. Hkrati z branjem Svetega pisma mora pridigar v kon-
tekstu celotnega katoliškega izročila upoštevati tudi kon-
tekst občestva, zbranega k poslušanju Božje besede. Kakor 
pravi papež Frančišek, mora »pridigar imeti eno uho tudi pri 
ljudstvu, da bi ugotovil, kaj je potrebno, da verniki slišijo. Pri-
digar je kontemplativec, ki svoje premišljevanje usmerja na 
Božjo besedo in tudi na ljudstvo« (VE, 154). To je razlog, da 
prične s pripravo nedeljske pridige nekaj dni prej. Hkrati s 
študijem in molitvijo je potrebna pozornost na to, kar se na 
splošno dogaja v župniji in družbi, kar bo svetovalo, kaj ima 
povedati Božja beseda občestvu v konkretnih razmerah. Sad 
takega premišljevanja bo v luči Kristusove smrti in vstajenja 
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posodobljeno prepoznavanje z vidika življenja občestva in 
sveta. Tako bo dobila vsebina homilije jasno podobo.

34. Tretji korak lectio divina je molitev (oratio), ki se usmer-
ja h Gospodu kot odgovor na njegovo besedo. V osebni izku-
šnji lectio divina gre za priložnost neposrednega pogovora z 
Bogom. Odmevi na branje beril so izraženi v besedah spo-
štovanja in čudenja. Nekatere to spodbudi k prošnji za usmi-
ljenje in pomoč, ali preprosto k izražanju češčenja, izrazom 
ljubezni in zahvale. Takšen prehod od meditacije k molitvi, 
ki se dogaja v liturgičnem območju, kaže na strukturalno 
povezanost med svetopisemskimi berili in samo mašo. Pro-
šnje ob koncu besednega bogoslužja, zlasti pa evharistično 
bogoslužje, ki temu sledi, so naš odgovor na Božjo besedo kot 
prošnja, molitev, zahvala in hvalnica. Pridigar mora porabiti 
priložnost in poudariti to tesno povezanost, da Božje ljudstvo 
pride do globlje izkušnje notranje moči bogoslužja.

Povezanost se lahko izrazi tudi na druge načine. Naloga 
pridigarja ni omejena na homilijo kot tako: prošnje v spo-
kornem obredu (ko izberemo tretjo varianto) in prošnje za 
vse potrebe se lahko nanašajo na svetopisemska berila ali 
na kak vidik homilije. Vstopni in obhajilni spev, kakor ju na-
vaja Rimski misal pri vsaki maši, navadno povzemata sve-
topisemska berila ali sta neposredno v njima navdihnjena, 
in tako posodijo glas našim prošnjam z besedami Svetega 
pisma. V primeru, da se nismo odločiti za te speve, je treba 
skrbno izbrati pesmi, duhovnik pa naj usmerja tiste, ki vodi-
jo petje. Obstaja še drug način, kako naj duhovnik poskrbi za 
enovitost obhajanja bogoslužja, to je s skrbno izrabo možno-
sti, ki jih daje Splošna ureditev Rimskega misala s kratkimi 
opozorili pri nekaterih delih bogoslužja po vstopnem pozdra-
vu, pred branjem Božje besede, pred evharistično molitvijo 
in pred odslovitvijo (prim. SURMs, 31). V tej zvezi je vedno 
potrebna velika skrb in čuječnost. Vsaka maša naj ima le eno 
homilijo. V primerih, ko se duhovnik odloči, da bo spregovoril 
v raznih trenutkih, naj predhodno pripravi en ali dva strnje-
na stavka, ki navzočim pomagata pri razumevanju enovito-
sti bogoslužnega slavja brez zahajanja v dolge razlage. 
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35. Sklepni korak lectio divina je kontemplacija (con-
templatio), med katero po besedah papeža Benedikta XVI. 
»sprejmemo kot Božji dar njegov pogled, s katerim presojamo 
stvarnost in se sprašujemo: kakšno spreobrnjenje uma, srca 
in življenja zahteva od nas Gospod? (GB, 87) V meniškem iz-
ročilu je četrti korak ali kontemplacija dar združenja z Bo-
gom: nezaslužen, večji kot jih naši napori morejo kadarkoli 
doseči, čisti dar. Proces se začne z besedilom, s preseganjem 
posameznih pričakovanj in doseganjem celote v veri, celote, 
obogatene z intuitivnim in enotnim pogledom. Takšne višine 
nam odkrivajo svetniki; to, kar je dano svetnikom, pa lahko 
postane naše.

Ko četrti korak, kontemplacijo, premišljujemo v liturgič-
nem območju, je lahko pridigarju v uteho in upanje, ker nas 
usmerja k Bogu, ki uresničuje svojo besedo. Tedaj se proces 
oblikovanja Kristusove miselnosti v nas dopolnjuje v loku 
celotnega življenja. Pridigar je poklican, da stori vse, da bi 
oznanjal Božjo besedo na učinkovit način v zavesti, da se na 
koncu pokaže, kakor je rekel sv. Pavel: »Jaz sem sejal, Apolo 
je zalival, Bog pa je dajal rast« (1 Kor 3,6). Klicati mora tudi 
Svetega Duha, da ga razsvetljuje v pripravi homilije, prav 
tako mora pogosto vztrajno moliti, da bo seme Božje besede 
padlo na plodna tla, da bo posvetilo njega in tiste, ki ga po-
slušajo na način, ki presega to, kar je sam sposoben reči in 
si predstavljati.

36. Papež Benedikt XVI. je štirim tradicionalnim korakom 
lectio divina pristavil še dodatek: »Dobro je še poudariti, da 
se delovanje lectio divina ne konča, dokler se ne prelije v de-
janje (actio), ki spodbuja krščansko življenje, da se v ljubezni 
daruje za druge« (VE, 87). Na to nas v liturgičnem kontekstu 
opozori odslovitev »Pojdite v miru!« – »Ite missa est!« Gre za 
poslanstvo Božjega ljudstva, ki ga je poučila Božja beseda in 
nahranila udeležba pri velikonočni skrivnosti v evharistiji. 
Pomembno je, da se apostolska spodbuda Gospodova bese-
da končuje z daljšim premišljevanjem o Božji besedi v svetu; 
oznanjevanje, ki jo dopolnjuje duhovna hrana v veri prejetih 
zakramentov, odpira člane liturgičnega občestva za konkre-
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tna dejanja ljubezni. Ko navaja nauk papeža Janeza Pavla 
II., po katerem sta »obhajilo in poslanstvo med seboj globoko 
povezani« (apostolska spodbuda O krščanskih laikih – Chri-
stifideles laici, 32; odslej KL), papež Frančišek spodbuja vse 
vernike:

»Danes je življenjskega pomena, da gre Cerkev, zvesta 
Učenikovemu vzoru, oznanjat evangelij vsem, v vse kraje, v 
vse okoliščine brez odlašanja, brez umikanja in brez strahu. 
Evangeljsko veselje je za vse ljudstvo, nihče ne more izključiti 
nikogar« (VE, 23).
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Drugi del

ARS PRAEDICANDI 
– UMETNOST OZNANJEVANJA

37. Ko opisuje dolžnost oznanjevanja, papež Frančišek 
uči, da je »središče oznanila in njegovo bistvo vedno isto: Bog, 
ki je razodel svojo neskončno ljubezen v umrlem in vstalem 
Kristusu« (VE, 11). Naloga tega drugega dela Homiletičnega 
direktorija je, da pridigarju predloži konkretne primere in na-
vodila. Pri tem upošteva svetopisemska berila, kakor jih pre-
dlaga liturgija skozi prizmo velikonočne skrivnosti Kristusa, 
umrlega in vstalega. Ne gre za vzorce homilij, ampak za skice 
(osnutke), ki predlagajo načine soočanja z vprašanji in bese-
dili v teku cerkvenega leta. Predhodna navodila lekcionarija 
ponujajo kratke opise glede izbire beril »v pomoč dušnim pa-
stirjem za razumevanje, kakšna je zgradba reda beril. Tako 
bi ga lahko bolj zavzeto uporabljali, verniki pa bi mogli iz 
njega zajemati sadove« (RMs–BE, PN, 92). Zato bodo nave-
deni napotki. Kar je predloženo glede katerega koli odlomka 
Svetega pisma, je treba imeti vedno pred očmi: da je namreč 
»branje evangelija vrhunec besednega bogoslužja. V skladu z 
izročilom se zbrano občestvo nanj pripravlja z drugimi berili, 
ki so najprej iz Stare, nato iz Nove zaveze (RMs–BE, PN, 13).

38. Razlaga se začne z za sveto tridnevje, ki je središče 
liturgičnega leta, nekateri najpomembnejši lekcionarjem ko-
raki obeh zavez pa so oznanilo teh svetih dni. Sledijo razmi-
sleki (refleksije) o velikonočnem in o binkoštnem času, nato 
so na vrsti postne nedelje. Drugi primeri so vzeti iz adventne-
ga in božičnega časa ter časa Gospodovega razglašenja. Ta-
kšen vrstni red sledi opredelitvi papeža Benedikta XVI.: »Tu 
vidimo tudi modro cerkveno pedagogiko, ki oznanja in poslu-
ša Sveto pismo tako, da sledi utripu bogoslužnega leta.« Nato 
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nadaljuje: »V središču vsega blesti velikonočna skrivnost, s 
katero so povezane vse skrivnosti Kristusa in zgodovine od-
rešenja, ki se udejanjajo po zakramentih« (GB, 52). Predlog, 
ki je s tem dan, nima namena izčrpati vsega, kar je mogoče 
reči za neko bogoslužje ali glede posameznih podrobnosti ce-
lotnega bogoslužnega leta. V luči osrednjega mesta, ki ga ima 
velikonočna skrivnost, so navedeni napotki, kako je mogoče 
posamezna besedila povezati v homiliji. Vzorec, ki je predla-
gan v posameznih primerih, lahko prilagodimo času med le-
tom in drugim priložnostim. Takšen vzorec je lahko koristen 
tudi v drugih obredih katoliške Cerkve, ki rabijo lekcionarij, 
različen od rimskega obreda.

I. SVETO TRIDNEVJE IN VELIKONOČNI ČAS

A. Berilo iz Stare zaveze na veliki četrtek

39. »Pri večerni maši velikega četrtka ima poseben pouda-
rek spomin večerje pred izhodom iz Egipta v povezavi z zgle-
dom Kristusa, ki učencem umiva noge, in s Pavlovim poroči-
lom o postavitvi krščanske velikonočne gostije v evharisti ji« 
(RMs–BE, 99). Velikonočno tridnevje se prične z večerno 
mašo, pri kateri nas bogoslužje spominja na Gospodovo po-
stavitev evharistije. Jezus je vstopil v trpljenje z obhajanjem 
večerje, kakor jo bilo opisano v prvem berilu: vsaka beseda 
in vsako znamenje nas spominja na to, kar je Kristus vna-
prej storil pri mizi; njegova smrt je nosilka življenja. Besede iz 
Druge Mojzesove knjige (12,1–8.11–14) dobijo svoj končni po-
men v velikonočni Jezusovi večerji, ki jo pravkar obhajamo.

40. »Vsaka družina naj se poveže s svojim sosedom in si 
priskrbi jagnje.« Zbrani smo iz mnogih družin in na istem 
kraju in priskrbeli smo si jagnje. »Jagnje pa naj vam bo ne-
oporečno, eno leto star samec.« Naše neoporečno jagnje je 
sam Jezus, Božje Jagnje. »Potem naj ga vsa zbrana Izraelova 
skupnost proti večeru zakolje.« Ko poslušamo besede, razu-
memo, da smo mi tisto občestvo novega Izraela, zbrano proti 
večeru dneva. Jezus dovoli, da ga darujemo, medtem ko da-
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ruje svoje telo in kri za nas. »Vzamejo naj nekaj krvi in z njo 
pomažejo podboja in naddurje hiš, v katerih ga boste jedli … 
Tisto noč naj jedo meso, pečeno na ognju.« Moramo izpolni-
ti te zapovedi, medtem ko prinašamo Jezusovo kri k svojim 
ustnicam in uživamo meso Jagnjeta v posvečenem kruhu.

41. Priporočeno je, da zaužijemo ta kruh »s prepasanimi 
ledji, s sandali na nogah, s palico v roki; jejte ga naglo, kakor 
tisti, ki beži.« To je opis našega življenja v svetu. Prepasana 
ledja svetujejo pripravljenost na beg, toda hkrati omenjajo, 
da izpolnimo zapoved (mandatum), ki jo predpisuje evangelij 
tega večera in znamenje, ki sledi v homiliji. Poklicani smo 
služiti svetu kot popotniki, ki nimajo tu pravega doma. Na tej 
točki branja besedila, ko nam je ukazano jesti hitro, kakor 
tisti, ki se pripravlja na beg, Gospod slovesno imenuje pra-
znik: »To je Gospodova pasha (pesah v hebrejščini). To noč 
pojdem skoz egiptovsko deželo in udarim vse prvorojence v 
egiptovski deželi ... Ko zagledam kri, pojdem mimo vas.« Go-
spod se bori za nas, da bi mogli premagati svoje sovražnike, 
greh in smrt, in nas zaradi Jagnjetove krvi varuje.

42. Slovesno oznanilo pashe se sklene z zadnjo zapovedjo: 
»Ta dan naj vam bo v spomin … in praznujte ga kot večni pra-
znik.« Ne samo zvestoba tej zapovedi ohranja živo obhajanje 
pashe v vseh rodovih od Jezusa in nadalje, ampak zvestoba 
naročilu »To delajte v moj spomin« ohranja občestvo z Jezuso vo 
pasho vsako naslednjo generacijo kristjanov. Prav to izvršuje-
mo v tem trenutku, ko pričenjamo letošnje tridnevje. To je »spo-
minski praznik«, ki ga je ustanovil Gospod, je »večni obred«, je 
vnovična liturgična aktualizacija Jezusovega daru nam.

B. Berilo iz Stare zaveze na veliki petek

43. »Sveto opravilo v čast Gospodovega trpljenja na veliki 
petek doseže višek v Janezovem poročilu o trpljenju njega, ki 
je bil v knjigi preroka Izaija napoveden kot Božji služabnik in 
je v resnici postal edini duhovnik, ki se je daroval svojemu 
Očetu« (PN, 99). Odlomek iz preroka Izaija (52,13–53.12) je 
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eno izmed tistih besedil Stare zaveze, v katerem so kristjani 
prvič videli napovedi prerokov glede Kristusove smrti. Ko to 
povežemo z Janezovim poročilom o trpljenju, sledimo resnič-
no starodavnemu izročilu, kakor je storil Filip v pogovoru z 
etiopskim evnuhom (prim. Apd 8,26–40).

44. Občestvo se zaveda razloga svojega današnjega sre-
čanja: spomina na Jezusovo smrt. Prerokove besede razla-
gajo tako rekoč z Božjega vidika podobo Jezusa, ki visi na 
križu. Poklicani smo, da bi videli skrito slavo na križu: »Glej-
te, moj služabnik bo uspel, češčen bo, povzdignjen in močno 
povišan.« Jezus sam je, kakor poroča Janezov evangelij, ob 
raznih priložnostih govoril, da bo povišan. Iz evangelija je ja-
sno, da se srečujejo tri razsežnosti tega 'povišanja': na križu, 
v vstajenju in vnebohodu.

45. Kmalu po slovesni 'razlagi' Očeta napoved pokaže 
nasprotje: agonijo križanja. Božji služabnik je opisan »tako 
zmaličen, da ni imel človeškega videza in človeške podobe.« 
V Jezusu je večna Beseda sprejela ne samo naše človeško 
meso, ampak je zaobjela tudi smrt v njeni tako strašni in ne-
človeški podobi. »Tako se mu bodo čudili mnogi rodovi; kralji 
bodo pred njim zaprli svoja usta.« Te besede opisujejo zgodo-
vino človeštva od prvega velikega petka do današnjega dne: 
zgodovina križa je presunila narode in jih spreobrnila, kakor 
je začudila druge in jih odrinila, da so odvrnili svoj pogled. 
Preroške besede veljajo tudi za našo skupnost in kulturo, kot 
tudi za trume 'narodov', navzočih v vsakem izmed nas – to je 
naše energije in nagibe, ki jih moramo obrniti h Gospodu.

46. Kar sedaj sledi, ni glas Boga, ampak preroka, ki pravi: 
»Kdo je veroval našemu oznanilu?«, da bi nadaljeval opis, ka-
terega podrobnosti usmerjajo k nadaljnjemu premišljevanju 
križa, kjer se srečujeta trpljenje in nehanje, bolečina in slava. 
V nadaljevanju je moč trpljenja prikazana tako podrobno, da 
moremo razumeti, kako je bilo za prve kristjane nekaj povsem 
naravnega brati takšna besedila in jih razlagati kot Kristuso-
ve preroške slutnje ter v tem prepoznavati skrito slavo. Tako 
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kot pravi prerok, ima ta tragična podoba za nas veliko zna-
menj: »On pa je nosil naše trpljenje, si naložil naše bolečine … 
Po njegovih ranah smo bili rešeni« (Iz 53, 4–5; prim. Mt 8,17).

47. Napovedan je tudi Jezusov notranji odnos do trpljenja: 
»Ko so ga bičali, je dovolil ponižanje. Bil je kakor jagnje, ki ga 
peljejo v zakol ... in ni odprl svojih ust« (prim. Iz 53,7). Ti izrazi 
izražajo osuplost in začudenje. A tudi vstajenje je posredno 
napovedano, kakor pravi prerok: »Če svoje življenje dá kot 
daritev za krivdo, bo videl potomce, bo dolgo živel« (Iz 53,10). 
Vsi verni so ti potomci; njegovo 'dolgo življenje' je večno življe-
nje, ki mu ga Oče daje, ko ga obudi od mrtvih. Vnovič slišimo 
Očetov glas, ki nadaljuje z obljubo vstajenja: »Za muko svoje 
duše bo videl luč svetlobe … Zato mu bom dal v delež mnoge, 
in mogočne prejme v plen, zato, ker je svoje življenje dal v 
smrt …, medtem ko je nosil grehe mnogih in prosil za hudo-
delce« (Iz 53,11–12).

C. Berila iz Stare zaveze pri velikonočni vigiliji

48. »Za velikonočno vigilijo v sveti noči je na voljo sedem 
beril iz Stare zaveze, ki govorijo o veličastnih Božjih delih v 
zgodovini odrešenja, in dve iz Nove zaveze: oznanilo vstaje-
nja v treh sinoptičnih evangelijih in berilo iz apostola Pavla 
o krščanskem krstu, ki je zakrament Kristusovega krsta« 
(RMs–BE, PN, 99). Kakor je navedeno v Rimskem misalu, je 
velikonočna vigilija »najpomembnejša in najodličnejša med 
vsemi prazniki« (RMs, Velikonočna vigilija, 2). Dolžina vigili-
je ne dovoljuje obširnejše razlage glede sedmih beril iz Sta-
re zaveze, vendar je treba opozoriti, da so središčna, saj gre 
za vzorčna besedila, ki oznanjajo bistvene vsebine teologije 
Stare zaveze, od stvarjenja do Abrahamove daritve ter najpo-
membnejšega berila iz Druge Mojzesove knjige (Eksodusa). 
Naslednja štiri berila oznanjajo ključna besedila prerokov. 
Razumevanje teh besedil v odnosu do velikonočne skrivno-
sti, tako jasno izražena v velikonočni vigiliji, lahko navdihuje 
pridigarja, ko so ta ali podobna berila predložena ob drugih 
priložnostih liturgičnega leta.
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49. Ob branju teh besedil nas Cerkev v bogoslužju te noči 
vodi k vrhuncu z branjem evangelija o Gospodovem vstaje-
nju. Potopljeni smo v reko odrešenjske zgodovine po zakra-
mentih krščanskega uvajanja, kakor jih obhajamo na to vi-
gilijo in nas na to opozarja čudovit odlomek apostola Pavla 
o krstu. Zelo jasna je v tej noči povezanost med stvarjenjem 
in novim življenjem v Kristusu, med zgodovinskim izhodom 
(Izraelcev iz Egipta, op. prev.) in odločilnim izhodom po Jezu-
sovi velikonočni skrivnosti, ki so ga vsi verniki deležni po kr-
stu, po obljubah prerokov in njihovi uresničitvi v obhajanju 
bogoslužnih skrivnosti. Gre za povezave, na katere se v času 
liturgičnega leta lahko vedno sklicujemo.

50. Za razumevanje vsebin Stare zaveze in njihove izpol-
nitve v Kristusovi velikonočni skrivnosti so bogat izvir moli-
tve na koncu vsakega berila. Te molitve preprosto in jasno 
izražajo globok kristološki in zakramentalni pomen besedil 
Stare zaveze. Govorijo namreč o stvarjenju, daritvi, izhodu, 
krstu, Božjem usmiljenju, večni zavezi, očiščevanju od gre-
hov, odrešenju in življenju v Kristusu. Lahko predstavljajo 
šolo molitve za pridigarja ne samo v pripravi na velikonočno 
vigilijo, ampak tudi skozi vse leto, ko pridejo na vrsto podob-
na besedila, kakor smo jih brali v tej noči. Drugi pomemben 
izvir za razlago beril Svetega pisma so responzorialni psalmi, 
ki sledijo vsakemu izmed sedmih beril. Gre za pete pesnitve 
vernikov, ki so umrli s Kristusom in so sedaj z njim deležni 
vstalega življenja. Tudi med letom ne smemo zanemarjati 
psalmov, ko spoznavamo, kako Cerkev razlaga vse Sveto pi-
smo v Kristusovi luči.

D. Velikonočni lekcionar

51. »Evangelij za velikonočno nedeljo je vzet iz sv. Jane-
za in poroča o praznem grobu. Na mesto tega lahko beremo 
evangelij, določen za vigilijo; kjer pa imajo večerno mašo, lah-
ko beremo Lukovo poročilo, kako se je Jezus prikazal dvema 
učencema na poti v Emavs. Prvo berilo je iz Apostolskih del, 
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ki jih v velikonočnem času beremo namesto beril iz Stare za-
veze. Berilo iz apostola je v zvezi z velikonočno skrivnostjo, 
kakor jo mora Cerkev živeti. Do tretje velikonočne nedelje v 
evangeliju beremo poročila o prikazovanjih vstalega Kristu-
sa. Odlomek o Dobrem pastirju je določen za četrto veliko-
nočno nedeljo. Ta peto, šesto in sedmo velikonočno nedeljo 
so določeni odlomki iz Jezusovega govora in njegove molitve 
pri zadnji večerji« (RMs–BE, PN, 99–100). Bogata izbira beril 
iz Stare in Nove zaveze, ki ju poslušamo v svetem tridnevju, 
predstavlja enega izmed najpomembnejših načinov oznanje-
vanja vstalega Kristusa v Cerkvi in želi biti poučna in obliko-
valna pot za Božje ljudstvo skozi vse liturgično leto. Med ve-
likonočnim tednom in v velikonočnem času bo imel pridigar 
na osnovi svetopisemskih besedil vnovične priložnosti po-
staviti v ospredje Kristusovo trpljenje, smrt in vstajenje kot 
osrednjo vsebino Pisma. To je privilegiran liturgični čas, v 
katerem more in mora pridigar skrbeti, da bo odmevala vera 
Cerkve o tem, kar je v središču njenega oznanjevanja: Jezus 
Kristus je umrl za naše grehe, 'kakor je v Pismih' (1 Kor 15,3), 
in je vstal tretji dan, 'kakor je v Pismih' (1 Kor 15,4).

52. Na prvem mestu je priložnost, zlasti na prve tri nede-
lje, posredovati razne razsežnosti lex credendi (zakon verova-
nja) Cerkve v tako privilegiranem času. Katekizem katoliške 
Cerkve obravnava vstajenje (prim. KKC, 638–658) in razlaga 
številna ključna svetopisemska besedila, ki jih oznanjamo 
v tem času. Ti paragrafi (navedki) so lahko zanesljiv vodič 
pridigarju, ki ima nalogo v osnovi Svetega pisma razlagati 
krščanskemu ljudstvu to, kar Katekizem v različnih paragra-
fih imenuje »zgodovinsko in presežno dogajanje« vstajenja, 
pomen navedkov »prikazovanja Vstalega«, »položaj človeštva, 
ki ga je Kristus obudil« in »vstajenje kot delo Svetega Duha«.

53. Na drugem mestu: v velikonočnem času je prvo berilo 
vzeto iz Apostolskih del, ne pa iz Stare zaveze. Številni odlomki 
so vzeti iz najzgodnejšega apostolskega oznanila, v katerem 
lahko prepoznamo, kako so apostoli uporabljali Pisma pri 
oznanjevanju Kristusove smrti in vstajenja. Drugi odlomki 
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pripovedujejo njegove posledice in učinke v krščanskem ži-
vljenju. Začenši s temi odlomki ima pridigar v rokah nekaj 
najmočnejših in najosnovnejših instrumentov. Vidi, kako so 
apostoli navajali Pisma pri oznanjevanju Kristusove smrti in 
vstajenja. Tudi sam lahko ravna podobno ne samo glede od-
lomka, ki ga obravnava, ampak tudi v prilagoditvi podobne-
ga načina skozi vse liturgično leto. Poleg tega priznava moč 
vstalega Gospoda v prvih krščanskih skupnostih in z vero 
oznanja ljudstvu, med katerim deluje ista moč.

54. Na tretjem mestu: globina velikega tedna s svetim tri-
dnevjem, ki mu sledi petdeset dni z vrhuncem v binkoštnem 
prazniku, je za pridigarja izreden čas za tkanje povezav med 
Pismi in evharistijo. V znamenju 'lomljenja kruha', ki zazna-
muje popolno Jezusovo darovanje pri zadnji večerji in nato 
na križu, sta se apostola zavedala, kako je tedaj gorelo nju-
no srce, medtem ko je Gospod odprl njun razum za razume-
vanje Pisem. Tudi danes je zaželena podobna shema razu-
mevanja. Pridigar naj se skrbno pripravi za razlago Pisem, 
toda najgloblji pomen prihaja iz 'lomljenja kruha' pri samem 
bogoslužju, če je znal izluščiti to primerjavo (prim. GB, 54). 
Pomembnost takih povezav je jasno nakazal papež Benedikt 
XVI. v apostolskem pismu Gospodova beseda:

»Iz teh poročil izhaja, da nas Sveto pismo samo usmerja, 
kako naj dojamemo njegovo neločljivo zvezo z evharistijo. 
Zato je treba vedno imeti pred očmi, da Božja beseda, ki jo 
beremo in oznanjamo pri bogoslužju, vodi k daritvi zaveze in 
gostiji milosti, to je evharistiji. Beseda in evharistija sta med 
seboj tako tesno povezani, da ju druge brez druge ne moremo 
razumeti: Božja beseda se spreminja v zakramentalno meso 
pri evharističnem dogodku. Evharistija nam odpira umevanje 
Svetega pisma, kakor nam tudi samo Sveto pismo osvetljuje 
in pojasnjuje evharistično skrivnost« (GB, 55).

55. Na četrtem mestu: od pete velikonočne nedelje se di-
namika svetopisemskih beril premakne od obhajanja Go-
spodovega vstajenja na pripravo vrhunca velikonočnega 
časa, na prihod Svetega Duha na binkoštni dan. Dejstvo, da 
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so vsi odlomki v teh nedeljah vzeti iz Kristusovega govora 
pri zadnji večerji, odkriva njihov globok evharistični pomen. 
Berila in molitve dajejo pridigarju priložnost, da pojasni, ka-
kšen je pomen Svetega Duha v Cerkvi na njeni sedanji poti. 
Paragrafi Katekizma, ki obravnavajo »Duha in Božjo besedo 
v času obljub« (KKC, 702–712), se sklicujejo na berila veliko-
nočne vigilije, ki se nanašajo na delo Svetega Duha, medtem 
ko so paragrafi o »Svetem Duhu in Cerkvi v bogoslužju (KKC, 
1091–1109) pridigarju lahko v pomoč za osvetlitev, kako Sve-
ti Duh ustvarja navzočnost velikonočne Kristusove skrivno-
sti v bogoslužju.

56. Homilije, ki uresničujejo ta merila in poglede (per-
spektive) in izstopajo skozi velikonočni čas, bodo krščansko 
ljudstvo pripravile na praznovanje binkoštnega praznika, v 
katerem nas Oče »v svoji Besedi, učlovečeni, umrli in vstali 
za nas, obsipa s svojimi blagoslovi in po tej Besedi razliva 
v naša srca Dar, ki vsebuje vse darove – dar Svetega Duha« 
(KKC, 1082). Berilo tega dne je iz Apostolskih del in pripove-
duje sam dogodek binkoštnega praznika, medtem ko evan-
gelij pripoveduje o tem, kaj se je zgodilo na večer velikonočne 
nedelje. Vstali Gospod dahne v apostole in reče: »Prejmite 
Svetega Duha« (Jn 20,22). Velika noč so binkošti. Velika noč 
je že dar Svetega Duha. Vendar pa so binkošti prepričljivo 
razodevanje velike noči vsem ljudstvom, kajti združujejo 
mnoge jezike v novo govorico, ki obsega »velika Božja dela« 
(Apd 2,11), izražena in razodeta v Jezusovi smrti in vstajenju. 
V evharističnem bogoslužju Cerkev moli: »Oče, pošlji Svetega 
Duha, ki ga je obljubil tvoj Sin. Sveti Duh naj nas razsvetlju-
je, da bomo bolje razumeli skrivnost evharistične daritve in 
vedno globlje spoznali vso resnico« (prošnja nad darovi). Za 
vernike je priprava na prejem svetega obhajila tega dne bin-
koštni dogodek. Ko v vrsti pristopajo k prejemu Gospodovega 
telesa in krvi, obhajilni spev polaga na njihove ustnice vrsti-
ce Svetega pisma, vzete iz binkoštne pripovedi, ki pravi: »Vsi 
so bili polni Svetega Duha in so oznanjali velika Božja dela. 
Aleluja.« Te vrstice dopolnjujejo verniki, ki prejemajo evhari-
stijo. Evharistija je binkoštni praznik.
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II. POSTNE NEDELJE

57. Če je sveto tridnevje in naslednjih petdeset dni v sre-
dišču radostnega (veselega) liturgičnega leta, pa postni čas 
pripravlja misli in srca krščanskega ljudstva na dostojno ob-
hajanje teh dni. To je tudi čas sklepne priprave katehume-
nov, ki bodo krščeni na velikonočno vigilijo. Celotno krščan-
sko občestvo mora spremljati njihovo pot z vero, molitvijo in 
pričevanjem. Svetopisemska berila postnega časa imajo svoj 
najgloblji pomen v odnosu z velikonočno skrivnostjo, na ka-
tero nas pripravljajo. Zato dajejo berila očitne priložnosti za 
uresničenje osnovnih načel pričujočega Direktorija: povezati 
mašna berila z njihovim središčem, to je z Jezusovo veliko-
nočno skrivnostjo, v katero najgloblje vstopamo z obhaja-
njem velikonočnih zakramentov. Za prvi dve postni nedelji 
Predhodna navodila navajajo tradicionalne evangeljske pri-
povedi o skušnjavah in o spremenitvi na gori, ki ju povezu-
jejo z drugimi berili: »Starozavezna berila so v zvezi z zgodo-
vino odrešenja, ki je eden izmed svojskih predmetov postne 
kateheze. Vsako leto se vrstijo odlomki, ki vsebujejo glavne 
dogodke iz zgodovine odrešenja od začetka do obljube nove 
zaveze. Berila iz pisem apostola so tako izbrana, da so v skla-
du z evangeliji in Staro zavezo; če je le mogoče, jih med seboj 
še tesneje povezujejo« (RMs–BE,PN, 97).

A. Evangelij prve postne nedelje

58. Za vernike ne predstavlja nobene težave povezati Je-
zusovih štirideset dni v puščavi s postom. Primerno je, da 
pridigar izrecno omeni povezavo, da bi verno ljudstvo spo-
znalo, kako jim vsako leto post na skrivnosten način daje 
delež pri Jezusovih štiridesetih dnevih ter vsem, kar je sam 
trpel in dosegel s postom in zaradi skušnjav. Navada je, da 
se kristjani v tem času prizadevajo za razna spokorna deja-
nja in pobožnosti. Pomembno je poudariti resnično globok 
zakramentalni značaj postnega časa. V glavni prošnji prve 
postne nedelje je značilna molitev: »per annua quadragesi-
malis exercitia sacramenti« (po vsakoletnih štiridesetdnev-
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nih zakramentalnih vajah). Kristus sam je navzoč in deluje 
v Cerkvi v tem svetem času; njegovo očiščujoče delo v udih 
njegovega Telesa pa daje odrešenjsko vrednost našim spo-
kornim vajam. Hvalospev današnje nedeljske maše to čudo-
vito izraža z besedami: »Posvetil je ta čas pokore …« Besedilo 
hvalospeva ustvarja most med Svetim pismom in evharistijo.

59. Jezusovih štirideset dni v puščavi spominja na štiride-
set let potovanja Izraelcev skozi puščavo. Celotna judovska 
zgodovina je osredotočena na Jezusa. Zato se pokaže kot ne-
kakšen dogodek, na katerega se osredotoča ena glavnih tem 
Direktorija: zgodovina Izraela, ki je podoba našega življenja, 
ima svoj končni smisel v Jezusovem trpljenju. Trpljenje se 
na neki način začne že v puščavi, v prispodobi rečeno v za-
četku Jezusovega javnega delovanja (življenja). Od vsega za-
četka gre Jezus naproti trpljenju, iz katerega prejme pomen 
vse, kar temu sledi.

60. V pripravi homilije se pokaže zelo koristen paragraf 
Katekizma katoliške Cerkve, zlasti ob soočenju verskih re-
snic, izhajajočih iz svetopisemskih besedil. V zvezi z Jezuso-
vimi skušnjavami Katekizem katoliške Cerkve trdi:

»Evangelisti naznačujejo odrešenjski pomen tega skrivno-
stnega dogodka. Jezus je novi Adam, ki ostane zvest tam, 
kjer je prvi podlegel skušnjavi. Jezus v celoti izpolni Izraelovo 
poklicanost: v nasprotju do tistih, ki so nekoč v puščavi štiri-
deset let izzivali Boga, se Kristus razodene kot Božji služab-
nik, ki je popolnoma pokoren Božji volji. V tem je Jezus zma-
govalec nad hudičem: zvezal je močnega, da bi mu odvzel 
njegov plen. Jezusova zmaga nad skušnjavcem v puščavi je 
predujem zmage trpljenja, najvišje pokorščine njegove sino-
vske ljubezni do Očeta« (KKC, 539).

61. Skušnjave, katerim je bil Jezus izpostavljen, predstav-
ljajo boj proti napačnemu razumevanju njegovega mesijanske-
ga poslanstva. Hudobni duh ga sili k temu, da bi se pokazal 
kot Mesija, ki pokaže svojo božansko moč: »Če si Božji Sin …,« 
izziva skušnjavec. To napoveduje odločilni boj, s katerim se bo 
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moral Jezus soočiti na križu, ko bo slišal posmehljive besede: 
»Reši samega se, stopi s križa!« Jezus se ne vda hudičevi sku-
šnjavi, tudi ne stopi s križa. Tako Jezus stopa v puščavo člove-
ške eksistence in ne izrabi Božje moči sebi v korist. V resnici 
spremlja naše zemeljsko potovanje in razodeva stvarno Božjo 
moč, namreč to, »da nas ljubi do konca« (Jn 13,1).

62. Pridigar mora poudariti, da Jezus sprejme skušnjave 
in smrt iz solidarnosti do nas. Veselo oznanilo, ki ga ozna-
nja pridigar, ni samo Jezusova solidarnost z nami v trpljenju; 
oznanja tudi Jezusovo zmago nad skušnjavo in nad smrtjo, 
zmago, ki jo deli z vsemi, ki vanj verujejo. Odločilna gotovost, 
da smo te zmage deležni tudi verujoči, je obhajanje velikonoč-
nih zakramentov na velikonočno vigilijo, proti kateri je prva 
postna nedelja že usmerjena. Pridigar se giblje prav v to smer.

63. Jezus se je uprl skušnjavi hudobnega duha, ki mu je 
predlagal, naj kamne spremeni v kruh. Toda končno je – in 
tudi na način, ki si ga človeška pamet ne bi nikoli mogla zami-
sliti – s svojim vstajenjem spremenil »kamen« smrti v »kruh« 
za nas. Namesto smrti postane evharistični kruh. Pridigar 
mora občestvo spomniti, da se hranimo z nebeškim kruhom, 
da Jezusova zmaga nad skušnjavo in smrtjo, ki smo je dele-
žni po zakramentih, preoblikuje njihova »kamnita srca v me-
sena srca«, kakor je Gospod obljubil po prerokih, v srca, ki si 
prizadevajo, da bi se jih usmiljena Božja ljubezen dotaknila 
v vsakdanjem življenju. Tedaj krščanska vera lahko postane 
kvas v svetu, ki je lačen Boga, kamni pa se resnično spreme-
nijo v hrano, ki izpolni živo hrepenenje človekovega srca.

B. Evangelij druge postne nedelje

64. Evangeljski odlomek druge postne nedelje je vedno 
isti – pripoved o spremenitvi na gori. Zanimivo je, da slove-
sna in nepričakovana Jezusova spremenitev na gori v nav-
zočnosti treh izbranih učencev sledi takoj po prvi napovedi 
trpljenja. (Isti trije apostoli – Peter, Jakob in Janez – so ob 
Jezusu pri njegovi agoniji na vigilijo trpljenja v vrtu Getse-
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mani.) V sklopu celotne pripovedi v vseh treh evangelijih je 
Peter ravnokar izpovedal svojo vero v Jezusa kot Mesija. Je-
zus prejema njegovo izpoved, takoj za tem pa se obrača na 
apostole in pojasni, kakšen Mesija je on: »In začel jih je učiti, 
kako bo Sin človekov moral veliko pretrpeti, kako ga bodo 
starešine, veliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili, a 
po treh dneh bo vstal.« Nato preide k pojasnilu, kaj pomeni 
hoditi za Mesijem: »Če kdo hoče hoditi za menoj, naj se odpo-
ve sebi, vzame svoj križ in hodi za menoj.« Po tem dogodku 
je Jezus vzel tri apostole in jih popeljal na visoko goro in tu 
se je v njegovem telesu razodela Božja slava. Prikazala sta se 
jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z Jezusom. Ko je še govoril, 
se je naredil oblak kot znamenje Božje navzočnosti, kakor se 
je to zgodilo na Sinajski gori, in jih je obdal s senco. Iz oblaka 
se je zaslišal glas, kakor je na Sinaju grom naznanil, da Bog 
govori Mojzesu in mu izroča zapovedi, Toro. In to je glas Oče-
ta, ki razodeva najglobljo Jezusovo istovetnost in potrjuje z 
besedami: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte« (Mr 9,7).

65. V Direktoriju se številne téme in vzorci osredotočajo na 
ta izjemen dogodek. Jasno je, da sta križ in slava pridruže-
na drug drugemu. Jasno je tudi, da Stara zaveza, ki jo pred-
stavljata Mojzes in Elija, potrjuje, da sta križ in slava pove-
zana. Pridigar se mora dotakniti ter dejstev in jih pojasniti. 
Verjetno so najboljša sinteza pomenov te skrivnosti besede 
hvalospeva današnje nedelje. V začetku evharistične molitve 
se duhovnik v imenu vsega ljudstva zahvaljuje Bogu po Kri-
stusu, našem Gospodu, za skrivnost spremenitve: »Potem ko 
je svojim učencem napovedal svoje trpljenje, je na sveti gori 
razodel svoje veličastvo, in ko je kot priče priklical postavo in 
preroke, je apostolom napovedal, da lahko samo po trpljenju 
dosežemo slavo vstajenja.« S temi besedami in na ta dan se 
občestvo odpre za evharistično molitev.

66. V vsakem odlomku sinoptičnih evangelijev Očetova 
besed razodene v Jezusu svojega ljubljenega Sina in naroča: 
»Njega poslušajte!« V središču tega dogodka presegajoče slave 
Očetova beseda obrne pozornost na pot, ki vodi v slavo. Kakor 
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bi slišali: »Poslušajte ga, v njem je polnost moje ljubezni, ki 
se razodeva na križu.« Ta nauk je nova Postava, novi zakon 
evangelija, dan na sveti gori, katerega središče je milost Sve-
tega Duha, dana tistim, ki verujejo v Jezusa in zasluge njego-
vega križa. Ker nas on uči te poti, izžareva slava iz Jezusovega 
telesa, in ga Oče razodeva kot ljubljenega Sina. Ali nismo pri 
tem že vstopili v srce trinitarične skrivnosti? V Očetovi slavi 
vidimo Sinovo slavo, nerazdružljivo združeno s križem. Sin, 
razodet v spremenitvi, je »luč od luči«, kakor potrjuje veroiz-
poved (Credo). Ta resnica je gotovo v svetih Pismih ena izmed 
najmočnejših avtoritet za njeno mesto v veroizpovedi.

67. Spremenitev na gori ima temeljno mesto v postnem 
času. Ves postni lekcionar je namreč vodič, ki pripravlja iz-
brane katehumene na prejem zakramentov uvajanja na ve-
likonočno vigilijo, kakor pripravlja tudi vse vernike k preno-
vi v novem življenju, v katero so prerojeni. Kakor nas prva 
postna nedelja usmerja k uresničevanju solidarnosti, katero 
nam izkazuje Jezus v skušnjavah, tako nas druga postna ne-
delja spominja, da je bleščeča slava Jezusovega telesa tista, 
ki jo želi deliti z vsemi krščenimi v njegovo smrt in vstajenje. 
Pridigar, ki želi temu dati trdne osnove, se sme upravičeno 
sklicevati na besede in avtoriteto sv. Pavla, ko zagotavlja, da 
bo »Kristus preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil 
podobno svojemu poveličanemu telesu« (Flp 3,21). Ta vrstica 
se nahaja v drugem berilu bogoslužnega leta C, ki pa lahko 
vsako leto zgoščeno povzema, kar je bilo poudarjeno.

68. Ko na to nedeljo verniki pristopajo k obhajilu, Cerkev 
v spevu prepeva Očetove besede: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad 
katerim imam veselje. Njega poslušajte!« To, kar so trije lju-
bljeni učenci slišali in doživljali v spremenitvi, se sedaj po-
navlja v liturgičnem dogajanju, v katerem verniki prejemajo 
Gospodovo telo in kri. V obhajilnem spevu se zahvaljujemo 
Bogu, ker je »nam, popotnikom na zemlji, naklonil, da že 
okušamo nebeške darove«. Ko so še tu na zemlji, učenci vi-
dijo Božjo slavo, ki odseva na Jezusovem telesu. Ko so še na 
zemlji, verniki prejemajo njegovo telo in kri in slišijo Očetov 
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glas, ki jim govori v notranjosti srca: »Ta je moj ljubljeni Sin, 
nad katerim imam veselje. Njega poslušajte!«

C. Tretja, četrta in peta postna nedelja

69. »Za naslednje tri nedelje so znova uvedeni v bogosluž-
nem letu A evangeliji o Samarijanki, sleporojenem in Lazar-
ju. Zaradi pomembnosti teh evangelijev za uvajanje v kr-
ščanstvo jih lahko beremo tudi v letih B in C, zlasti kjer se 
katehumeni pripravljajo na krst. Za leti B in C so na voljo 
tudi drugi odlomki, namreč v letu B iz sv. Janeza o prihod-
njem Kristusovem poveličanju po križu in vstajenju, v letu C 
pa iz sv. Luka o našem spreobrnjenju (…) Ker beremo odslej 
odlomke o Samarijanki, sleporojenem in Lazarju ob nede-
ljah, a le v letu A (v drugih letih je to dano na izbiro), je predvi-
deno, da tudi te odlomke lahko vključimo v delavniška berila. 
Zato so v začetku tretjega, četrtega in petega tedna vstavljene 
maše poljubnega dne (missa ad libitum) s temi evangeliji: te 
maše lahko vzamemo kateri koli dan v tistem tednu name-
sto rednega branja« (RMs–BE, PN, 97, 98). Katehetska moč 
postnega časa je posebno jasna iz beril in molitev nedelj leta 
C. Vidna je povezava vode, luči in življenja s krstom. S temi 
svetopisemskimi odlomki in liturgičnimi molitvami vodi Cer-
kev izvoljene skozi zakramentalno uvajanje in veliko noč. Nji-
hova končna pripravljenost je temeljnega pomena, kakor je 
razvidno iz molitev, ki so v rabi pri spraševanjih (skrutinijih).

Kaj pa za druge? Koristno je, da pridigar pozove svoje po-
slušalce prepoznavati postni čas kot poživitev krstne milosti 
in k očiščenju sprejete vere. Ta proces lahko pojasni v luči 
razumevanja, ki ga je imel Izrael z izkušnjo izhoda (iz Egipta). 
To je ključnega pomena za oblikovanje Izraela kot Božjega 
ljudstva, za spoznanje lastnih meja in nezvestobe, kakor tudi 
zveste in trajne Božje ljubezni. Služilo je za razlago poti z Bo-
gom skozi vso nadaljnjo zgodovino Izraela. Tako je tudi za 
nas post čas, v katerem v puščavi sedanjega bivanja z vsemi 
težavami, strahovi in nezvestobo odkrivamo Božjo bližino, ki 
nas kljub vsemu vodi proti obljubljeni deželi. To je življenj-
skega pomena za življenje po veri, ta pa je za človeka izziv. Na 
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krstno milost, ki smo jo ob rojstvu prejeli, ne smemo pozabi-
ti, čeprav bi nas nagrmadeni grehi in človeške zmote lahko 
zavedli v zmoto, da je nismo deležni. Puščava je prostor, ki 
postavlja na preizkus našo vero, vendar jo tudi prečiščuje 
in krepi, če se iz tega kljub nasprotujočim izkušnjam učimo 
graditi na Bogu. Osnovno vprašanje teh nedelj je, kako naj 
se vera nenehno hrani kljub grehu (Samarijanka), nevedno-
sti (sleporojeni) in smrti (Lazar). To so 'puščave', skozi katere 
gremo v času svojega življenja in v njih odkrivamo, da nismo 
sami, ker je Bog z nami.

70. Povezava med tistimi, ki se pripravljajo na krst, in dru-
gimi verniki poglablja moč postnega časa. Pridigar si mora 
prizadevati za vzajemnost med krščanskim občestvom in 
pripravljalno potjo izbranih. V času opravljanja spraševanj 
(skrutinijev) je primerno prilagoditi navedbo botrov v evhari-
stični molitvi. S tem lahko opozorimo na vlogo vsakega člana 
občestva, ki ima dejavno vlogo kot 'boter' izvoljenega kandi-
data in na nalogo, druge privesti h Kristusu. Kakor Samari-
janka smo verniki poklicani, da svojo vero živimo (delimo) z 
drugimi. Zato na veliko noč lahko novokrščenci oznanjajo ob-
čestvu: »Ne verujemo več zaradi vašega pripovedovanja, kajti 
sami smo slišali in vemo, da je on resnično Odrešenik sveta.«

71. Tretja postna nedelja nas skupaj s Kristusom, še prej 
pa z Izraelom, popelje v puščavo. Izraelci (Judje) so izčrpani, 
žeja pa v njih prebuja dvom glede upravičenosti potovanja, na 
katero so se odpravili na Božji klic. Situacija se zdi brezupna, 
pomoč pa se pokaže v nepričakovanem izviru v trenutku, ko 
Mojzes udari po skali in iz nje priteče voda! Obstaja še trša 
in nezlomljiva snov – človekovo srce. Rezponzorialni psalm 
zgovorno kliče klic vsem, ki ga pojejo in poslušajo: »Poslušaj-
te danes Gospodov klic: ne zakrknite svojih src!« V drugem 
berilu Pavel oznanja vero kot oporo, na kateri moramo gradi-
ti. Vera, zgrajena na Kristusu, odpira dostop do Božje milosti 
in se bo ob svojem času razcvetela v upanje. To upanje pa ne 
osramoti, ker je ljubezen razlita v naša srca in nas je usposo-
bila za ljubezen. Božja ljubezen nam ni bila dana zaradi na-
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ših zaslug, ampak nam je bila dana, ko smo bili še grešniki, 
za katere je kot grešnike Kristus umrl. V nekaj vrsticah nas 
apostol kliče, naj premišljujemo tako skrivnost Svete Trojice 
kot kreposti vere, upanja in ljubezni.

V tej povezavi se dogaja srečanje Jezusa s Samarijanko. 
Gre za globok pogovor, ker govori o osnovnih stvarnostih 
večnega življenja in pristnega češčenja (verovanja). Je raz-
svetljujoč pogovor, ker odkriva pedagogijo vere. V začetku 
se Jezus in Samarijanska pogovarjata na različnih ravneh. 
Praktičen in konkreten interes žene je osredotočen na vodo 
in vodnjak. Jezus, ki se ne meni za njeno konkretno skrb, 
vztraja pri pogovoru o živi vodi milosti, dokler se njuni pogo-
vori ne srečajo. Jezus se dotakne najbolj žalostnega dejstva 
njenega življenja: njen zakonski stan je neveljaven. Ko je od-
kril njeno krhkost, ji hkrati odpre srce za skrivnost Boga in 
tedaj postavi vprašanja glede češčenja. Ko žena sprejme klic, 
naj veruje v Kristusa kot Mesija, jo napolni milost, in pohiti, 
da bi meščanom povedala, kar je doživela.

Vera, ki jo hranijo Božja beseda, evharistija in izpolnitev 
Očetove volje, se odpre skrivnosti milosti, tiste milosti, ki ima 
podobo 'žive vode'. Mojzes je udaril po skali, in pritekla je 
voda; vojak je prebodel Kristusovo stran, in pritekla sta kri 
in voda. V spomin na ta dogajanja Cerkev polaga na ustni-
ce teh, ki v procesiji pristopajo k obhajilu, naslednje besede: 
»Kdor pije vodo, ki jo bom jaz dal, govori Gospod, bo imel v 
sebi izvir, ki bo tekel v večno življenje.«

72. Nismo samo mi žejni. Hvalospev današnje maše pravi: 
»Prosil je Samarijanko, naj mu da piti vode, da ji je v svoji do-
broti mogel dati dar vere in vžgati v njenem srcu ogenj Božje 
ljubezni.« Tisti Jezus, ki je sedel pri vodnjaku, je bil utrujen in 
žejen. (Pridigar lahko povzame, kako evangeljski odlomki treh 
postnih nedelj postavljajo v ospredje Kristusovo človeškost: 
utrujenost, ko je sedel pri vodnjaku, blato, ki ga je naredil, 
da je ozdravil slepega, solze pri Lazarjevem grobu). Jezusova 
žeja bo dosegla vrhunec v zadnjih trenutkih življenja, ko bo 
na križu zaklical: »Žejen sem!« Za Jezusa to pomeni izpolnitev 
volje tistega, ki ga je poslal, naj izvrši njegovo delo. Pozneje bo 
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iz njegovega prebodenega srca privrelo večno življenje, ki nas 
hrani z zakramenti in nam, ki ga častimo v duhu in resnici, 
daje potrebno hrano za nadaljevanje naše poti.

73. Četrta postna nedelja je na lahko osvetljena z lučjo. To 
luč označujejo nedeljo z imenom Veseli se (Laetare) svetlejša 
bogoslužna oblačila in cvetlice, ki krasijo cerkev. Povezava 
med velikonočno skrivnostjo, krstom in lučjo je jedrnato pov-
zeta v vrstici iz drugega berila: »Prebudi se, ki spiš, in vstani 
od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus.« Ta povezava odmeva in 
dobi nadaljnjo dopolnitev v hvalospevu: »Postal je človek in 
človeški rod iz teme pripeljal k luči. Rodili smo se kot sužnji 
greha, v krstni vodi pa nas je prerodil in sprejel za Božje otro-
ke.« Razsvetljenje, ki se je pričelo s krstom, se utrjuje vsako-
krat, ko prejmemo evharistijo. Ta trenutek poudarjajo bese-
de sleporojenega, ki jih navaja obhajilni spev: »Gospod mi je 
ozdravil oči: naredil je blato in mi z njim pomazal oči. Šel sem 
tja, se umil in spregledal. Sedaj vidim in verujem v Boga.«

74. Vendar pa si to nedeljo ne predstavljamo kot nebo brez 
oblakov. Proces 'videti nekaj' je v praksi bolj kompleksen, ka-
kor je opisan v kratkem opisu sleporojenega. Prvo berilo nas 
postavi pred napoved: »Ne glej na njegov videz ne na njegovo 
visoko postavo, kajti odklonil sem ga. Zares, Gospod ne vidi, 
kakor vidi človek. Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Go-
spod pa vidi v srce.« Gre za odrešenjsko dogajanje tako za iz-
brane (katehumene, op. prev.), v katerih raste pričakovanje 
zaradi bližine velike noči, enako tudi za krščansko občestvo. 
Prošnja po obhajilu potrjuje, da Bog razsvetljuje vsakega člo-
veka, ki pride na svet. Izziv prihaja iz bolj ali manj globokega 
dejstva, da se približujemo luči ali pa se od nje oddaljujemo. 
Pridigar lahko pokliče koga izmed poslušalcev, naj opiše od-
piranje oči (vida) pri sleporojenem in napredujočo slepoto pri 
Jezusovih nasprotnikih. Ozdravljeni sleporojeni začne opiso-
vati svojo ozdravitev kot 'Jezusov človek'; nato ga priznava kot 
preroka in na koncu izjavlja: »Verujem, Gospod!« ter Jezusa 
počasti. Farizeji, nasprotno, postajajo vedno bolj slepi. V za-
četku dopuščajo, da se je zgodil čudež, nato pa zanikajo, da bi 
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se čudež zgodil, in končno ozdravljenega izženejo iz shodni-
ce. V celotni pripovedi farizeji z gotovostjo zagovarjajo to, kar 
vedo, medtem ko sleporojeni dopušča svojo nevednost. Konec 
evangelija sklene Jezus, ki opozori, da je njegov prihod pov-
zročil krizo (razhajanje) v besednem smislu pripovedi, torej 
neko sodbo. Slepemu je podaril vid, ti ki vidijo, pa so postali 
slepi. V odgovoru na nasprotovanja farizejev Jezus reče: »Če 
bi bili slepi, bi ne imeli greha. Ker pa pravite: »Vidimo, vaš 
greh ostane.« Razsvetljenje, ki ga prejmemo pri krstu, se mora 
razširiti med luči in sence našega potovanja. Zato v obhajil-
nem spevu molimo: »O Bog, ti razsvetljuješ vsakega človeka, 
ki pride na svet. Razsvetli naša srca s svojo milostjo, da bodo 
vse naše misli tebe vredne in te bomo iskreno ljubili.«

75. »Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga obudim.« Pa-
vlova pobuda pretekle nedelje, naj se prebudi, kdor spi, dobi 
zadnje in največje Jezusovo 'znamenje' v četrtem evangeliju: v 
obuditvi Lazarja. Dokončni značaj smrti, potrjen z dejstvom, 
da je Lazar umrl že pred štirimi dnevi, se zdi še večja ovira, 
kakor priklicati vodo iz skale, ali vrniti vid sleporojenemu. 
Marta, ki je postavljena pred to vprašanje, podobno kot Peter 
izpove vero: »Da, Gospod, trdno verujem, da si ti Kristus, Božji 
Sin, ki prihaja na svet.« Njena vera ni v tem, da veruje, kar bi 
Bog lahko storil v prihodnje, ampak v tem, kar Bog dela sedaj: 
»Jaz sem življenje in vstajenje.« Besede »jaz sem«, ki prevevajo 
celotno Janezovo pripoved in so jasen namig na samorazode-
tje Boga Mojzesu najdemo v vseh evangeljskih odlomkih teh 
nedelj. Ko žena Samarijanka govori o Mesiju, ji Jezus odgovo-
ri: »Jaz sem, ki govorim s teboj.« V pripovedi o sleporojenem 
Jezus pravi: »Dokler sem jaz na svetu, sem luč sveta.« Danes 
pa pravi: »Jaz sem življenje in vstajenje.« Ključ za sprejem tega 
življenja je vera: »Ali veruješ to?« Tudi po goreči izpovedi vere, 
in ko Jezus veli, naj odstranijo kamen z vhoda v grob, Mar-
ta ugovarja, da se že širi zadah. Še enkrat smo opozorjeni, 
da hoja za Kristusom traja vse življenje. Bodisi da se pripra-
vljamo na prejem zakramentov čez dva tedna, bodisi da smo 
živeli toliko let kot kristjani, se moramo nenehno bojevati za 
krepitev in poglobitev vere v Kristusa. 

CD 147_Homileticni direktorij.indd   51CD 147_Homileticni direktorij.indd   51 8.4.2015   8:27:198.4.2015   8:27:19



52

76. Obuditev Lazarja je izpolnitev Božje obljube, ki jo na-
poveduje prerok Ezekiel v prvem berilu: »Glejte, jaz odprem 
vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov, o moje ljudstvo.« 
Središče (srce) velikonočne skrivnosti obstaja v tem, da je 
Kristus prišel, da bi umrl in vnovič vstal, da bi z nami sto-
ril, kar je storil Lazarju: »Razvežite ga in pustite, naj gre!« On 
nas osvobaja ne samo fizične smrti, ampak toliko smrti, ki 
nas zadenejo in nas slepijo: od greha, nesreče, prekinjenih 
odnosov. Bistvenega pomena je, da se kot kristjani nenehno 
potapljamo v njegovo velikonočno skrivnost. Hvalospev da-
našnje nedelje razglaša: »Ker je človek kakor mi, je za svojim 
prijateljem Lazarjem jokal, ker je večni Bog, pa ga je poklical 
iz groba. Tako tudi nas iz usmiljenja do človeškega rodu z ve-
likonočnimi skrivnostmi vódi v novo življenje.« Tedensko sre-
čanje s križanim in vstalim Gospodom izraža našo vero, da je 
on, tu in sedaj, naše vstajenje in življenje. To prepričanje nas 
bo naslednjo nedeljo usposobilo, da ga bomo spremljali ob 
njegovem slovesnem vhodu v Jeruzalem. S Tomažem bomo 
rekli: »Pojdimo tudi mi, da bomo z njim umrli.«

D. Cvetna nedelja, nedelja Gospodovega trpljenja

77. »Na cvetno nedeljo, nedeljo Gospodovega trpljenja so 
za procesijo izbrana berila iz treh sinoptičnih evangelijev o 
Jezusovem slovesnem vhodu v Jeruzalem, pri maši pa be-
remo poročilo o Gospodovem trpljenju« (RMs–BE, PN, 97). 
Dve starodavni izročili oblikujeta liturgično obhajanje, edin-
stveno v svoji vrsti: navado procesije v Jeruzalem in branje 
Gospodovega trpljenja v Rimu. Obilje, ki spremlja kraljevski 
Kristusov vhod, prepusti takoj mesto enemu izmed spevov 
trpečem služabniku in slovesnem poročilu o Gospodovem 
trpljenju. Okolje tega bogoslužja je nedelja, dan, ki je bil ve-
dno povezan s Kristusovim vstajenjem. Kako naj voditelj bo-
goslužja združi toliko teoloških vsebin in doživetij tega dne, 
zlasti zaradi tega, ker pastoralni premisleki svetujejo kratko 
homilijo? Ključ najdemo v drugem berilu, v prelepem spevu 
Pisma apostola Pavla Filipljanom, ki na čudovit način povze-
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ma celotno velikonočno skrivnost. Pridigar lahko na kratko 
opozori, da bomo v trenutku, ko Cerkev stopa v velikonočni 
teden, doživeli to skrivnost tako, da bo spregovorila našemu 
srcu. Razne navade in krajevna izročila nagibajo ljudi, da 
premišljujejo o dogodkih zadnjih Jezusovih dni, toda veliko 
pričakovanje Cerkve glede tega tedna ni prebuditev naših 
čustev, ampak poglobitev naše vere. V liturgičnem bogosluž-
ju začetega tedna se ne bomo omejili zgolj na spominjanje 
tega, kar je Jezus storil. Potopljeni smo v samo velikonočno 
skrivnost, da bi umrli in vstali s Kristusom.

III. ADVENTNE NEDELJE

78. »Evangeljski odlomki imajo poseben značaj: ozirajo se 
na Kristusov prihod ob koncu časov (1. nedelja), na Janeza 
Krstnika (2. in 3. nedelja) ter na dogodke neposredno pred 
Jezusovim rojstvom (4. nedelja). Starozavezna berila govorijo 
o prerokbah o Mesiju in mesijanskih časih, zlasti iz Izaijeve 
knjige. Berila iz apostola nudijo spodbudne govore v skladu 
s svojskim značajem tega časa« (RMs–BE, PN, 93). Adventni 
čas pripravlja kristjane na milosti, ki bodo tudi v tem letu po-
darjene pri obhajanju velikega božičnega praznika. Od prve 
adventne nedelje pridigar spodbuja ljudstvo, naj se lotijo pri-
prav, obeleženih z raznimi domislicami, med katerimi se vsa-
ka sklicuje na bogastvo svetopisemskih besedil lekcionarja 
za ta čas. Prvi del adventa nas kliče k pripravi na advent s 
tem, da upremo svoj pogled ne samo na čas pred Gospodo-
vim prihodom, ko se je Gospod »ponižal in postal človek«, ka-
kor pravi prvi adventni hvalospev, ampak da v čuječnosti pri-
čakujemo njegov prihod »v veličastju njegove slave«, ko nas 
»bo poklical v obljubljeno kraljestvo.«

79. Advent ima zato dvojen pomen – dvojni pomen Go-
spodovega prihoda. Ta čas nas pripravlja na njegov milostni 
prihod ob božičnem prazniku in na njegov prihod k sodbi na 
koncu časov. Pri razlagi svetopisemskih beril je treba ime-
ti pred očmi njihov dvojni pomen. Glede na besedilo lahko 
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postavimo v ospredje prvi ali drugi prihod, saj dejansko isti 
odlomek prinaša besedila in podobe obeh prihodov. Obsta-
ja še prihod, ko poslušamo besedila v evharističnem obče-
stvu, v katerem je Kristus resnično navzoč. Na začetku ad-
ventnega časa Cerkev kliče v zavest nauk sv. Bernarda, da 
je namreč med obema vidnima Kristusovima prihodoma, 
v zgodovini in ob koncu časov, obstaja tudi nevidni prihod 
tu in sedaj (prim. Bogoslužno branje, ponedeljek 1. adven-
tnega tedna), ki jih sprejema za svoje sv. Karel Boromejski:
»Cerkev nam daje vedeti, da Kristusov prihod ni koristil le ti-
stim, ki so živeli v njegovem času, ampak imamo pri njegovem 
zasluženju delež vsi, ki v duhu vere zakramentalno obhajamo 
milostno delo, s katerim nam je zaslužil, da lahko svoje ži-
vljenje usklajujemo z njegovim zgledom in se držimo njegove 
volje« (Bogoslužno branje, ponedeljek 1. adventnega tedna).

A. Prva adventna nedelja

80. Evangelij 1. adventne nedelje v vseh treh liturgičnih 
letih (krogih) po pripovedovanju sinoptikov oznanja skoraj-
šnji prihod Sina človekovega v slavi na dan in uro, ki sta nam 
neznana. Spodbuja nas, naj bomo čuječi in pozorni, ko priča-
kujemo nenavadna znamenja na nebu in zemlji, da ne bomo 
presenečeni. Vedno prebuja vtis, naj tako začnemo advent, 
kajti ta čas nujno kliče v spomin božič. Na mnogih mestih je 
skupno občutje že deležno lepih predstav Jezusovega rojstva 
v Betlehemu. Vendar liturgija predstavlja te podobe v drugi 
luči, ki nas spominjajo, kako bo isti Gospod, rojen v Betle-
hemu, »vnovič prišel v slavi sodit žive in mrtve«, kakor pravi 
veroizpoved (Credo). Odgovornost pridigarja na to nedeljo je, 
da vernike opozori, da se morajo nenehno pripravljati na ta 
prihod in na sodbo. Advent sam resnično oblikuje takšno 
pripravo: Jezusov prihod na božični praznik je tesno pove-
zan z njegovim prihodom ob koncu časov.

81. Berilo iz preroka vsa tri leta lahko razlagamo bodisi 
kot nakazovanje veličastnega Gospodovega prihoda bodisi 
kot njegov prvi prihod »v podobi človeške narave«, kakor jo 
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imenuje božični praznik. Tako prerok Izaija (v bogoslužnem 
letu A) kot prerok Jeremija (v bogoslužnem letu C) napove-
dujeta, »da bodo prišli tisti dnevi«. V bogoslužnem kontekstu 
besede, ki sledijo, jasno nakazujejo končni čas, nanašajo pa 
se tudi na čudovit božični praznik.

82. Kaj se bo zgodilo poslednje dni? Izaija pravi (v bogo-
služnem letu A): »V poslednjih dneh bo gora Gospodove hiše 
trdno stala kot najvišja med gorami, dvigala se bo nad griči 
in vsi narodi bodo hiteli k njej.« Pridigar ima na voljo različne 
razlage, ki jih v nadaljevanju lahko razvije. »Goro Gospodo-
ve hiše« lahko pravilno razlagamo kot podobo Cerkve, pokli-
cane, naj združi vse narode. Lahko pa jo porabimo tudi kot 
prvo napoved veličastnega božičnega praznika. »Vsi narodi 
bodo hodili k njej« k otroku, ležečemu v jaslih, so besede, ki 
se bodo uresničile zlasti na praznik Gospodovega razglaše-
nja, ko bodo prišli modri, da bi ga počastili. Pridigar mora 
vernike spomniti, da tudi oni pripadajo ljudstvu, ki potuje 
h Kristusu. Ta pot se začenja s prenovljeno močjo na 1. ad-
ventno nedeljo. Iste bogato navdihnjene besede veljajo tudi 
za njegov prihod ob koncu časov, kakor je izrecno rečeno v 
evangeliju. Prerok nadaljuje: »Razsojal bo med narodi, govo-
ril številnim ljudstvom.« Sklepne besede preroškega besedila 
so hkrati čudovito povabilo k praznovanju božiča kakor tudi 
pričakovanje prihoda Sina človekovega v slavi: »Hiša Jakobo-
va, pridite, hodimo v Gospodovi luči.«

83. Prvo berilo v bogoslužnem letu B iz knjige preroka Iza-
ija predstavlja molitev, s katero nas Cerkev uči spokornega 
duha, lastnega temu času. Prične se s predstavitvijo naše-
ga greha. »Zakaj si dopustil, Gospod, da smo se oddaljili od 
tvojih poti, in si dovolil, da je otrdelo naše srce, da se te več 
ne boji?« Jasno je, da se moramo soočiti s tem vprašanjem. 
Kdo je sposoben doumeti skrivnost človeške hudobije (prim. 
2 Tes 2,7)? Bodisi naša izkušnja bodisi izkušnja sveta okrog 
nas – pridigar lahko navede primere – mora iz globin našega 
srca k Bogu dvigniti krik: »O, da bi zapustil nebo in se spu-
stil k nam! Pred teboj bi poskočili griči.« Ta užaloščen klic 
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dobi končni odgovor v Jezusu Kristusu. V njem je Bog Oče 
predrl nebesa in se je sklonil k nam. V njem je, kakor je molil 
prerok, »Bog izvršil strašne stvari, ki jih nismo pričakovali; 
spustil si se in pred teboj so poskočili griči. Od davnih časov 
nismo slišali kaj takega …« Božič je slavljenje čudovitih Bož-
jih del, o katerih si nismo nikoli upali sanjati.

84. Na prvo adventno nedeljo Cerkev upira pogled tudi na 
Jezusov prihod v slavi in veličastvu. »O, da bi zapustil nebo 
in se sklonil k nam! Pred teboj bi poskočili griči. V tem tonu 
evangelisti opisujejo prihod ob koncu časov. Ali smo nanj 
pripravljeni? Ne, nismo, dejansko potrebujemo čas, da se 
nanj pripravimo. Prerok nadaljuje z molitvijo: »Ti greš naproti 
tistim, ki z veseljem ravnajo pravično in se spominjajo tvojih 
poti.« Nekaj zelo podobnega prosimo v glavni prošnji dana-
šnje nedelje: »Vsemogočni Bog, naš Oče, utrdi nam voljo, da 
bomo prihajajočemu Kristusu šli naproti z dobrimi deli.«

85. V evangeliju po Luku, kakor ga beremo v bogoslužnem 
letu C, so podobe zelo živahne. Med številnimi strašnimi zna-
menji, ki se bodo prikazala, Jezus napove tudi znamenje, ki 
bo izmed vseh največje: razodel se bo kot Gospod veličastva. 
Jezus pravi: »Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na obla-
kih neba z veliko močjo in slavo.« Za tiste, ki mu pripadamo, 
to ne bo dan stiske in strahu. Nasprotno, pravi: »Ko se bo to 
začelo goditi, se zravnajte in vzdignite glave, kajti vaše od-
rešenje je približuje.« Pridigar se lahko glasno vpraša, zakaj 
moramo gojiti takšno zaupanje v poslednji dan? Jasno je, da 
to zahteva premišljeno pripravo, zahteva tudi spremembo 
našega življenja. K temu lahko veliko prispeva adventni čas, 
v katerega moramo vključiti Gospodovo opozorilo: »Varujte 
se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo 
in skrbmi tega življenja … Zato čujte in molite vsak čas, da bi 
mogli ubežati vsemu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina 
človekovega.«

86. Evharistija, ki jo obhajamo, je gotovo najlepša pripra-
va občestva na Gospodov prihod. Hvalospev, s katerim zače-

CD 147_Homileticni direktorij.indd   56CD 147_Homileticni direktorij.indd   56 8.4.2015   8:27:198.4.2015   8:27:19



57

njamo evharistično molitev te nedelje, se občestvo predstavi 
Bogu kot »čuječe v pričakovanju«. Ko se mu zahvaljujemo, že 
danes prosimo, da bi mogli prepevati z vsemi angeli: »Svet, 
svet, svet, Gospod Bog vsega stvarstva.« Ko se pridružujemo 
vzkliku »skrivnost vere«, izražamo istega duha čuječega pri-
čakovanja: »Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, ozna-
njamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.« V evhari-
stični molitvi se nebesa odpirajo in Bog prihaja. Danes bomo 
prejeli telo in kri Sina človekovega, ki bo prišel na oblakih v 
veliki moči in slavi. Z milostjo, podeljeno pri svetem obhajilu, 
smemo upati, da bo lahko vsak izmed nas vzklikal: »Prebudil 
se bom in dvignil glavo, kajti moje odrešenje je blizu.«

B. Druga in tretja adventna nedelja

87. V evangeljskih odlomkih druge in tretje adventne ne-
delje v vseh treh ciklih je v ospredju oseba Janeza Krstnika. 
Pa ne samo to, Janez Krstnik je pogosto protagonist tudi v 
evangeljskih odlomkih dnevnega lekcionarja v tednih, ki sle-
dijo tem nedeljam. Poleg tega so vsi evangeljski odlomki 19., 
21., 23. in 24. decembra osredotočeni na dogodke v zvezi z 
rojstvom Janeza Krstnika. Končno pa praznovanje Jezusove-
ga krsta po Krstniku sklene celotni božični čas. Kar je tu po-
vedano, ima namen pomagati pridigarju v vseh okoliščinah, 
v katerih je na podlagi svetopisemskih besedil v ospredju po-
doba Janeza Krstnika.

88. Origen, teološki učitelj 3. stoletja, je zabeležil shemo, 
ki izraža veliko skrivnost: neodvisno od časa njegovega pri-
hoda je bil Jezusov predhodnik Janez Krstnik (Homilije o 
Lukovem evangeliju, IV, 6). Zgodilo se je, da se je Janez že 
v naročju svoje matere razveselil, da bi sporočil Gospodovo 
navzočnost. V puščavi ob Jordanu je Janez naznanil prihod 
njega, ki je imel priti za njim. Ko ga je v Jordanu krstil, so se 
odprla nebesa, Sveti Duh je prišel nad Jezusa v vidni podobi 
in glas z neba ga je naznanil kot Očetovega ljubljenega Sina. 
Janezova smrt je bila za Jezusa znamenje, da se je odkrito 
napotil v Jeruzalem, kjer ga je čakala smrt. Janez je poslednji 
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in največji med preroki. Po njem pa je prišel in nastopil za 
naše odrešenje tisti, ki so ga vsi preroki napovedovali.

89. Božja Beseda, ki si je v času prevzela telo v Palestini, 
doseže tudi vse rodove vernih kristjanov. Janez je bil predho-
dnik Jezusovega prihoda v zgodovini in je tudi predhodnik 
njegovega prihoda med nas. V občestvu svetnikov je Janez 
navzoč v teh dneh v naših občestvih in oznanja tistega, ki 
mora priti in nas kliče k pokori. Zato Cerkev vsak dan pri ju-
tranjih hvalnicah povzdigne hvalnico Zaharija, Janezovega 
očeta, in naznanja njegovo rojstvo: »In ti, dete, boš prerok Naj-
višjega, pojdeš namreč pred Gospodom, da mu pripraviš pot 
in daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščanje 
grehov« (Lk 1,76–77).

90. Pridigar se mora prepričati, da krščansko ljudstvo kot 
dejavnik priprave na dvojni Gospodov prihod, posluša ne-
nehne klice Janeza k pokori, ki jih zlasti prinašata evangelij 
druge in tretje adventne nedelje. Toda Janezovih klicev ne 
poslušamo samo v evangelijih; glasovi vseh judovskih pre-
rokov so pridruženi njegovemu glasu. »On pa je, če hočete 
priznati, Elija, ki mora priti« (Mt 11,14). V zvezi z vsemi prvimi 
berili teh nedelj, smemo reči, da je on (Janez) Izaija, Baruh 
in Sofonija. Vsaka preroška beseda, oznanjena v liturgičnem 
občestvu tega časa je za Cerkev odmev Janezovega glasu, ki 
tu in sedaj pripravlja pot Gospodu. Pripravljeni smo na pri-
hod Sina človekovega v slavi in veličastju poslednjega dne. 
Pripravljeni smo na letošnji božični praznik.

91. Vsako občestvo, v katerem se oznanja Sveto pismo, je 
»Jeruzalem«, kakor ga imenuje prerok Baruh (2. adventna ne-
delja, bogoslužno leto C): »Sleci, Jeruzalem, obleko svoje žalosti 
in bede, in za vekomaj obleci lepoto veličastva, ki je od Boga!« 
Prerok nas vabi h konkretni pripravi in nas kliče k spreobr-
njenju: »Ogrni se s plaščem pravičnosti, ki je od Boga, položi si 
na glavo venec veličastva Večnega!« V Cerkvi bo prebivala Be-
seda, ki je postala meso, in njej so namenjene besede: »Vstani, 
Jeruzalem, in se postavi na višino, in ozri se proti vzhodu: glej, 
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tvoji otroci, od sončnega zahoda do vzhoda so zbrani na bese-
do Svetega in se veselijo, ker se jih je spomnil Bog.«

92. Na te nedelje beremo klasične mesijanske prerokbe 
preroka Izaija: »Tisti dan požene mladika iz Jesejeve koreni-
ke, iz njegove korenine obrodi poganjek« (Iz 11,1; 2. adventna 
nedelja). Napoved se izpolni z Jezusovim rojstvom. V drugem 
letu beremo: »Glas vpijočega: 'V puščavi pripravite pot Go-
spodu, poravnajte v pustinji stezo našemu Bogu'!« (Iz 40,3; 
2 adventna nedelja, bogoslužno leto B). Štirje evangelisti pri-
znavajo, da se te besede spolnjujejo v Janezovem oznanilu v 
puščavi. Pri Izaiju tudi beremo: »Razodene se Gospodovo veli-
častvo in vse človeštvo ga bo hkrati gledalo. Gospodova usta 
so govorila« (Iz 40,5). To je bilo rečeno poslednji dan; tako je 
rečeno na božični dan. 

93. Presunljivo je, kako ob raznih priložnostih, v katerih 
se Janez Krstnik pojavi v evangeliju, pogosto ponavlja osre-
dnje sporočilo o Jezusu: »Jaz sem vas krščeval z vodo, on pa 
vas bo krstil s Svetim Duhom« (Mr 1,8; 2. adventna nedelja, 
bogoslužno leto B). Jezusov krst v Svetem Duhu je v neposre-
dni povezavi med doslej navedenimi besedili in središčem, ki 
ga navaja Direktorij, namreč velikonočno skrivnostjo, ki se 
dopolni na binkoštni dan s prihodom Svetega Duha nad vse, 
ki verujejo v Kristusa. Velikonočna skrivnost je pripravljena 
s prihodom edinorojenega Sina, rojenega iz mesa; njegovo 
brezmejno bogastvo pa bo dokončno razodeto poslednji dan. 
O otroku, rojenem v hlevu, in tisti, ki bo prišel na oblakih 
neba, Izaija pravi: »Na njem bo obstal Gospodov duh« (Iz 11,2; 
2. adventna nedelja, bogoslužno leto A). Sklicujoč se na Jezu-
sove besede, ki so se dopolnile na njem: »Duh vsemogočnega 
Gospoda je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal me 
je, da oznanim blagovest ponižnim« (Iz 61,1; 3. adventna ne-
delja, bogoslužno leto B; prim. Lk 4,16–21).

94. Lekcionar adventnega časa je dejansko privlačna iz-
bira besedil Stare zaveze, ki so čudovito dopolnjena s priho-
dom Božjega Sina v telesu. Vedno znova se lahko pridigar 
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zateče k poetičnem preroškem pridihu, da bi kristjanom opi-
sal skrivnosti, v katere so vključeni pri bogoslužnih dejanjih. 
Kristus nenehno prihaja, razsežnosti njegovega prihoda pa 
so raznovrstne. Prišel je in se bo vnovič vrnil v slavi. Prihaja 
ob božiču. Prihaja tudi sedaj pri vsaki evharistiji, ki jo ob-
hajamo v adventu. Vsem tem razsežnostim lahko damo po-
etično moč prerokov: »Glejte, vaš Bog! Maščevanje prihaja, 
Božje povračilo, on prihaja, da vas reši« (Iz 35,4; 3. adventna 
nedelja, bogoslužno leto A). »Sion, ne boj se! Naj ti roke ne 
omahnejo!« (Sofonija 3, 16–17), 3. adventna nedelja, bogoslu-
žno leto C). »'Tolažite, tolažite moje ljudstvo', govori vaš Bog. 
Govorite Jeruzalemu na srce in mu kličite, da je dokončana 
njegova tlaka, da je poravnana njegova krivda« (Iz 40,1–2; 2. 
adventna nedelja, bogoslužno leto B).

95. Nič čudnega torej, da duh tresočega pričakovanja ra-
ste v adventnih tednih, kakor si na 3. adventno nedeljo du-
hovnik nadene veselo svetlo roza oblačilo. Prav tako se ta 
nedelja imenuje po prvih besedah vstopnega speva, ki jih 
stoletja pojejo na ta dan, besede pa so vzete iz apostola Pavla 
v Pismu Filipljanom: »Veselite se vedno v Gospodu (Gaude-
te!); zopet pravim, veselite se, Gospod je blizu!«

C. Četrta adventna nedelja

96. S četrto adventno nedeljo se je božič močno približal. 
Liturgično vzdušje se od presunljivih klicev k spreobrnje-
nju premika k dogodkom, ki od blizu spremljajo Jezusovo 
rojstvo. To je sprememba poti, ki jo zaznava drugi adventni 
hvalospev. »Glej, Devica bo spočela in rodila sina«, je naslov 
prvega berila v letu A. Vsa berila – od prerokov do aposto-
lov in evangelijev – obravnavajo skrivnost, ki jo nadangel 
Gabriel oznani Mariji. (Kar je tu navedeno glede nedeljskih 
evangelijev in besedil Stare zaveze lahko porabimo tudi pri 
tedenskem lekcionarju od 17. do 23. decembra).

97. Lukovo pripoved oznanila beremo v evangeliju v bogo-
služnem letu B. V istem evangeliju sledi pripoved o obiska-
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nju, ki jo beremo v bogoslužnem letu C. Ti dogodki imajo 
posebno mesto v pobožnosti številnih katoličanov. Prvi del 
molitve – Zdrava, Marija (Ave Maria) – je med najbolj cenje-
nimi. Sestavljajo jo besede, ki jih naslavljata Mariji nadangel 
Gabrijel in Elizabeta. Oznanjenje je prva skrivnost veselega 
rožnega venca, obiskanje druga. Molitev angelovega češče-
nja (Angelus) je razširjeno premišljevanje oznanjenja, ki ga 
številni verniki molijo vsak dan zjutraj, opoldne in zvečer. 
Srečanje nadangela Gabriela in Marije, na katero pride Sveti 
Duh, je upodobljeno na umetninah krščanske umetnosti. Na 
četrto adventno nedeljo naj pridigar gradi na tej trdni osnovi 
krščanske pobožnosti in vodi vernike h globljemu razumeva-
nju teh čudovitih dogodkov.

98. »Angel Gospodov je oznanil Mariji in spočela je od Sve-
tega Duha.« Pomen in moč teh besed nista nikoli prenehala. 
Vnovič ju čutimo sedaj, ko prešinjata občestvo, kateremu je 
oznanjen ta evangelij. Odzvanja poseben čas občestvenega 
slavja. Potopljeni smo v to skrivnost. V nekem smislu smo pri 
tem navzoči. Gledamo angela, ki se predstavi Devici Mariji iz 
Nazareta v Galileji. Tudi Cerkev premišljuje ta dogodek ter 
začudena sledi drami njunega srečanja ter izmenjavi besed. 
Božje oznanilo in človeški odgovor. Medtem ko to opazujemo, 
se zavemo, da pri tem videnju nismo le preprosti gledalci. Kar 
je bilo darovano Mariji, ki bo sprejela Božjega Sina v svoje na-
ročje, je na četrto adventno nedeljo na neki način darovano 
tudi vsem občestvom verujočih in vsakemu verniku. Božič, 
ki je pred nami, je tudi za nas dar. Prav to je rekel Jezus: »Če 
me kdo ljubi, bo spolnjeval mojo besedo in moj Oče ga bo lju-
bil in bova k njemu prišla in pri njem prebivala« (Jn 14,23).

99. Prvo berilo iz Samuelove knjige v letu B nas vabi, naj 
stopimo korak nazaj glede na opisano dogajanje, čeprav ima-
mo pogled uprt vanj. Berilo odpira zelo široko področje, na-
mreč pogled v zgodovino Davidovega rodu. Njegov namen je, 
da nam omogoči pozoren pogled v zgodovino, da bi končno 
opazili angela pred Marijo. Koristno je, da pridigar pomaga 
poslušalcem zaobjeti celotno dogajanje. Velikodušni David je 
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navdihnjen z odlično zamislijo, kako zgraditi Gospodu hišo. 
David se sprašuje, zakaj bi sedaj, ko je utrdil svojo hišo in 
ima mir pred svojimi sovražniki zaradi Gospodove pomoči, 
moral Gospod še naprej bivati v šotoru. Gospod odgovori Da-
vidu z nepričakovanimi besedami. Na velikodušno Davidovo 
ponudbo Gospod odgovori z Božjo velikodušnostjo, ki pov-
sem presega to, kar David daruje ali si je kdaj sploh mogel 
predstavljati. Ko zavrne Davidovo ponudbo, Gospod reče: »Ti 
mi ne boš gradil hiše«, »kajti Gospod bo zate zidal hišo« (prim. 
2 Sam 7,11), in se sklicuje na Davidov rod, »ki bo trajal kot 
sonce, kot luna, iz roda v rod« (Ps 72,5).

100. Ko se vrnemo na osrednjo misel pripovedi, vidimo, 
kako se je Davidu dana obljuba dokončno izpolnila, in to še 
enkrat – v nepričakovani obliki. Marija je »zaročena z možem 
iz Davidove hiše, in se imenuje Jožef« (Lk 1,27). Angel oznani 
Mariji, da bo rodila sina, in pravi: »Gospod mu bo dal prestol 
njegovega očeta Davida« (Lk 1,32). Marija je torej tista hiša, 
ki jo bo Gospod sezidal pravemu Sinu Davidovemu. Pa tudi 
Davidova želja, da bi sezidal Gospodu hišo, je skrivnostno 
izpolnjena: z besedami »Zgodi se mi po tvoji besedi« (Lk 1,38), 
Sionska hči po svoji privolitvi v veri, v tem trenutku sezida 
tempelj, vreden Sina Najvišjega Boga.

101. Skrivnost Marijinega deviškega spočetja je vsebina 
evangelija v bogoslužnem letu A. Toda v tem primeru, kakor 
pripoveduje evangelist Matej, se dogajanje dotika Jožefa. 
Prvo berilo je kratek odlomek iz preroka Izaija. V njem prerok 
navaja znane besede: »Glej, devica bo spočela in rodila sina, 
ki mu daj ime Emanuel.« Berilo lahko daje pridigarju pri-
ložnost, da pojasni, kako Cerkev v dogodkih Jezusovega ži-
vljenja upravičeno gleda izpolnitev napovedi Stare zaveze. V 
Matejevem odlomku občestvo posluša skrbno posredovane 
podrobnosti, ki se dogajajo ob Jezusovem rojstvu in se kon-
čujejo z besedami: »Vse to pa se je zgodilo, da se je spolnilo, 
kar je Gospod povedal po preroku.« Prerok govori v zgodovini 
in v konkretnih okoliščinah. Okrog leta 734 pred Kristusom 
se je kralj Ahaz moral spopasti z močnim sovražnikom. Pre-
rok Izaija ga je spodbujal, naj veruje v moč Boga, ki bo osvo-
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bodil Jeruzalem in naj kralju da Gospodovo znamenje. Ko je 
kralj z nezaupanjem to zavrnil, mu je Izaija odvrnil, da mu 
bo dano znamenje, to je znamenje device, katere sin se bo 
imenoval Emanuel. Sedaj pa se po Svetem Duhu, ki je govoril 
po preroku, in je bilo rečeno v teh zgodovinskih okoliščinah, 
razširja in spolnjuje v še pomembnejši zgodovinski povezavi: 
prihodu Božjega Sina, ki je postal meso (človek). Vse prerok-
be in celotna zgodovina dokončno govorijo o tem.

102. Pridigar, ki ima vse to pred očmi, lahko presodi, kako 
je Matejevo poročilo dobro zgrajeno. Evangelist si prizadeva 
za uravnovešenost med dvema resnicama o Jezusu: da je 
Davidov in Božji Sin. Obe resnici sta bistvenega pomena za 
razumevanje tega, kdo je Jezus. Tako Marija kot Jožef opra-
vljata zelo pomembno vlogo v izpolnitvi harmoničnega zaple-
ta skrivnosti.

103. Kakor smo sledili Gospodovemu oznanilu znotraj 
zgodovine Izraela, tako tudi rodovnik, ki je naveden pred 
evangelijem, ponuja pomemben ključ za njegovo razumeva-
nje. (Rodovnik beremo 17. decembra in na božično vigilijo.) 
Matejev evangelij se začne slovesno z besedami: »Rodovnik 
Jezusa Kristusa, Sina Davidovega, Sina Abrahamovega.« 
Nato sledi pripoved vseh rodov po izročilu: Abraham je rodil 
Izaka, Izak je rodil Jakoba in njegove potomce, omenja Davi-
da in njegove potomce do Jožefa, kjer govorica preide v ne-
pričakovano in značilno spremembo: »Jakob je rodil Jožefa, 
moža Marije, iz katere je rojen Jezus, imenovan Kristus.« Ne-
navadno in značilno je, da besedilo ne nadaljuje z besedami: 
»Jožef je rodil Jezusa«, ampak navaja, da je Jožef mož Marije, 
iz katere je rojen Jezus. Na tej točki je poudarek četrte adven-
tne nedelje, ki pojasnjuje, kako je treba razumeti prvo vrsti-
co: »Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo tako.« Glede na dokaj 
različne okoliščine vseh predhodnih rodov, je treba je reči, da 
je povsem opravičena takšna specifična pripoved.

104. Prvo sporočilo se tiče dejstva, da je bila Marija, pre-
den sta prišla skupaj z Jožefom, noseča od Svetega Duha. 
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Poslušalcem in bralcem odlomka je jasno, da otrok ni Jože-
fov, ampak je Sin samega Boga. V pripovedi pa Jožefu to še 
vedno ni jasno. Dvomi glede Marijine zvestobe in se odloči, 
»da jo bo skrivaj zapustil«. Morda ima kako slutnjo o Božjem 
delu, zaradi česar se boji vzeti Marijo za svojo ženo? Tudi Ma-
rijin molk nas preseneča. Ohranja skrivnost, ki obstaja med 
njo in Bogom ter prepusti Bogu, naj zadevo pojasni. Nobe-
na človeška beseda ne bi zadoščala za pojasnitev tako velike 
skrivnosti. Ko je Jožef razmišljal o tem, mu angel v spanju 
razodene, da je Marija spočela od Svetega Duha, zato se mu 
ni treba bati. Adventno bogoslužje vabi vernike, naj se ne bo-
jijo, tako kot Jožef, sprejeti Božje skrivnosti, ki se dogaja v 
njihovem življenju.

105. Angel v spanju naznani Jožefu, da je Marija spočela 
od Svetega Duha. Vnovič je vse pojasnjeno: Jezus je Božji Sin. 
Toda Jožef mora spolniti dve znamenji, dve dejanji, ki bosta 
dali zakonitost Jezusovemu rojstvu v očeh tedanje kulture in 
judovske vere. Angel se izrecno obrne nanj z besedami: »Jo-
žef, Davidov sin«, in mu naroči, naj vzame Marijo v svojo hišo 
in tako dovoli njeni skrivnosti, da ga spremeni. Po vsem tem 
naj da otroku ime. Ti dve znamenji pokažeta, da je Jezus »Da-
vidov sin«. Matejeva pripoved bi se lahko nadaljevala z bese-
dami: »Ko se je Jožef prebudil iz spanja, je storil, kakor mu je 
zapovedal Gospodov angel.« Toda pripoved prekine Izaijeva 
prerokba: »Vse to pa se je zgodilo, da se je spolnilo to, kar je 
Gospod povedal po preroku«, in navaja preroško vrstico, ki 
je navedena v prvem berilu. To, kar je Izaija rekel Ahazu, je 
pomanjkljiva primerjava. Besedo »devica« je treba vzeti dobe-
sedno; ta je spočela od Svetega Duha. Kaj reči o imenu Ema-
nuel, katerega morajo dati otroku? Matej, drugače kot Izaija, 
ne pojasnjuje pomena besede »Bog z nami«. Tudi te besede, 
kakor pokažejo okoliščine, je treba vzeti dobesedno. Jožef, 
Davidov sin, mu bo dal ime Jezus. Toda najgloblja skrivnost 
njegovega imena je »Bog z nami«.

106. V drugem berilu četrte adventne nedelje iz Pisma 
apostola Pavla Rimljanom poslušamo najstarejšo in prvotno 
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teološko govorico evangelista Mateja, ki že kaže pomembnost 
harmoničnega ravnovesja v naslovih, ki označujejo Kristuso-
vo skrivnost. Sv. Pavel govori »o evangeliju o njegovem Sinu, 
ki se je po telesu rodil iz Davidovega rodu, po duhu svetosti 
pa je po vstajenju od mrtvih postavljen za Božjega Sina.« Pa-
vel vidi potrditev besed »Božji Sin« v Jezusovem vstajenju. Ko 
sv. Matej, kakor smo pravkar videli, razlaga ime Emanuel v 
smislu »Bog z nami«, izraža takšno razumevanje vstalega Go-
spoda sklicujoč se na začetek njegovega človeškega bivanja.

107. Pavel nam je neposredno pokazal način, kako vzpo-
staviti povezavo med besedili, ki jih poslušamo. Ko je slove-
sno priklical tistega, ki je v središču evangelija kot »Davidov 
sin« in »Božji Sin«, Pavel pokaže na ljudstva kot tista, ki so 
poklicana »pripadati Jezusu Kristusu.« Še več, imenuje jih 
»Božji ljubljenci in po poklicu sveti.« Pridigar mora pokazati, 
kako te besede veljajo tudi za nas. Kristjani poslušajo veli-
častno zgodovino rojstva Jezusa Kristusa, ki na čudovit na-
čin izpolnjuje to, kar je bilo obljubljeno po prerokih, nato pa 
slišijo tudi besedo o njih samih: poklicani so, da pripadajo 
Jezusu Kristusu, so Božji ljubljenci in poklicani k svetosti.

108. Evangelij v bogoslužnem letu C vsebuje to, kar je Ma-
rija izpolnila takoj po srečanju z angelom, ki ji je sporočil, da 
bo spočela Božjega Sina. »Tiste dni je Marija vstala in se od-
pravila na pot v hriboviti svet«, da bi obiskala svojo sorodnico 
Elizabeto, ki je nosila Janeza Krstnika. Ko je dete zaslišalo 
Marijin pozdrav, se je veselo zganilo v Elizabetinem telesu. 
To je prvi med številnimi primeri, ko je Janez oznanil Jezu-
sovo navzočnost. Poučno je premišljevati, kako Marija ravna, 
ko se zaveda, da nosi Božjega Sina v svojem telesu. »Hitro« 
odhiti na obisk k Elizabeti, da bi potrdila, »da pri Bogu ni nič 
nemogoče«. Njeno ravnanje prinese veliko veselje Elizabeti in 
otroku v njenem telesu.

109. V zadnjih adventnih dneh si vsa Cerkev nadene Ma-
rijino podobo. Podoba Cerkve ima prepoznavne odtise in zna-
menja Device. V Cerkvi deluje Sveti Duh, kot je vedno deloval.  
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Medtem ko na to nedeljo občestvo vstopa v evharistično 
skrivnost, duhovnik moli pri prošnji nad darovi: »Gospod 
Bog, naj posveti te darove na oltarju Sveti Duh. S svojo močjo 
je obsenčil Devico Marijo, da je postala mati tvojega Sina.« 
Pridigar mora izluščiti prav to povezavo, ki jo prošnja izraža: 
po evharistiji in v moči Svetega Duha bodo verniki nosili v la-
stnem telesu tistega, ki ga je Marija nosila v svojem naročju. 
Kakor ona, morajo tudi oni »hitro« delati dobro bližnjemu. 
Njihova dobra dela, storjena po Marijinem zgledu, bodo dru-
ge presenečala z navzočnostjo Kristusa, in bodo tako tudi 
sami doživeli vzgibe veselja.

IV. BOŽIČNI ČAS

A. Praznovanje božiča

110. »Za sveti večer in za tri praznične maše so preroška 
in druga berila izbrana v skladu z rimskim izročilom« (RMs–
BE, PN, 95). Prepoznavno znamenje praznika Gospodovega 
rojstva je navada, da obhajamo tri različne maše: polnočno, 
zorno in dnevno. Pokoncilska prenova je dodala še mašo na 
sveti večer. Razen meniških skupnosti ni verjetno, da bi se 
verniki udeležili vseh treh (ali štirih) maš. Večina vernikov 
se udeleži enega bogoslužja, ki je zanje »božična maša«. To 
je razlog, da je pripravljen izbor beril za vsako mašo posebej. 
Preden se lotimo premisleka glede vseobsegajočih in sku-
pnih tém v liturgičnih in svetopisemskih besedilih, je treba 
osvetliti zaporedje štirih maš.

111. Božič je praznik luči. Razširjeno mnenje je, da je pra-
znovanje Gospodovega rojstva postavljeno na konec decem-
bra, da bi tako dali krščansko obeležje poganskemu prazni-
ku nepremagljivega sonca (sol invictus). Ni nujno, da je tako. 
Že v začetku 3. stoletja je Tertulijan zapisal, da je bil Kristus 
spočet 25. marca. Ta dan je v nekaterih koledarjih označen 
kot prvi dan leta. Možno je torej, da je božični praznik ume-
ščen glede na ta datum. V vsakem primeru pa so številni cer-
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kveni očetje priznavali simbolni pomen dejstva, da so dnevi 
po božiču postajali daljši. Poganski prazniki, ki poveličujejo 
luč sredi zimske teme, niso tako redki. Neverni tudi danes 
kdaj slavijo zimske praznike luči. Za razliko od tega pa berila 
in molitve raznih božičnih bogoslužij poudarjajo pomen pra-
ve Luči, ki prihaja k nam po Jezusu Kristusu. Prvi božični 
hvalospev se obrača na Boga Očeta in vzklika: »Tvoja Beseda 
se je učlovečila in v tej skrivnosti nam je zasijala luč tvoje 
slave.« Pridigar mora biti pozoren na moč (dinamiko) luči v 
temi, ki preveva v teh veselih dneh. V nadaljevanju navajamo 
sintezo značilnosti posameznih bogoslužij.

112. Maša na sveti večer. Čeprav se s to mašo začenja bo-
žično praznovanje, molitve in berila prikličejo trenutek tre-
petajočega pričakovanja: v nekem smislu je maša povzetek 
celotnega adventnega časa. Vse molitve so uglašene na pri-
hodnost: »Jutri boste gledali njegovo slavo« (vstopni spev); 
»Tvojega Sina sedaj radostno sprejemamo kot odrešenika, daj, 
da ga bomo brez strahu pričakovali tudi kot sodnika« (glavna 
prošnja); »Jutri bo uničena pregreha sveta« (spev pred evan-
gelijem); »Gospod, nakloni svojemu ljudstvu, naj z večjo goreč-
nostjo obhaja to daritev na sveti večer pred velikim dnem, ki 
je začetek našega odrešenja« (prošnja nad darovi); »Jutri se bo 
razodela Gospodova slava« (obhajilni spev). Berila iz preroka 
Izaija pri drugih božičnih mašah opisujejo to, kar se pravkar 
dogaja, medtem ko odlomek pri maši na sveti večer napove-
duje, kaj se bo zgodilo. Drugo berilo in evangelij govorita o 
Jezusu kot Davidovem sinu ter o človeških prednikih, ki so 
pripravljali njegov prihod. Rodovnik v Matejevem evangeliju, 
ki v velikem loku opisuje dolgo zgodovinsko pričakovanje od-
rešenja nas pripelje do dogodka, na katerega se pripravljamo 
s praznovanjem, pa je isti, kot so berila Stare zaveze za veliko-
nočno vigilijo. Naštevanje (litanije) imen povečujejo zavest pri-
čakovanja. Pri maši na božično vigilijo smo kot otroci, ki sti-
skajo k sebi božični dar in čakajo na povabilo, naj ga odprejo.

113. Polnočna maša. Sredi noči, ko ves svet spi, kristjani 
odprejo božično darilo, dar učlovečene Besede. Prerok Izai-
ja oznanja: »Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko 
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luč.« Nato nadaljuje sklicujoč se na veličastno zmago zma-
govalca, ki je zlomil palico preganjalca in je orožje vrgel na 
ogenj. Naznanja, da se bo oblast zmagovalca širila in miru 
ne bo konca. Končno ga označi z imeni »čudoviti Svetovalec, 
močni Bog, večni Oče, Knez miru.« Začetek evangelija poka-
že vzvišenost takega vladarja, ko po imenu omenja cesarja 
in cesarjevega namestnika, ki sta vladala v času, ko ta vsto-
pi v svet. Pripoved se nadaljuje s presenetljivim razodetjem: 
tak mogočnik je rojen v preprostem kraju na robu rimskega 
cesarstva, njegova mati ga je »povila v plenice in ga položila 
v jasli, kajti v prenočišču zanju ni bilo prostora«. Nasprotje 
med zmagovalcem, kakor ga opisuje Izaija, in nebogljenim 
otrokom v hlevu, odkriva vse paradokse evangelija. Zavest 
takega nasprotja je globoko ukoreninjena v srcu vernikov in 
jih sredi noči privlači v cerkev. Primeren odgovor je v tem, 
da združimo svojo zahvalo in zahvalo angelov, katerih pesem 
odmeva to noč v nebesih.

114. Zorna maša. Predpisana bogoslužna berila so zelo 
zgoščena. Podobni smo tistim, ki se prebudijo ob zori mrzle 
noči in vprašujejo, ali ni bila prikazen angelov sredi noči sen. 
Pastirji s posebno prirojenim čutom, ki je lasten revnim, se po-
govarjajo med seboj: »Pojdimo v Betlehem in poglejmo to, kar 
nam je sporočil Gospod.« Hitro so šli in našli prav to, kar jim je 
angel oznanil: revna starša in njunega pravkar rojenega Otro-
ka, ki spi v jaslih. Kakšen je njihov odziv na to podobo poni-
žnega uboštva? Vrnili so se ter hvalili in slavili Boga za to, kar 
so videli in slišali. Vsi, ki so jih slišali, so se čudili temu, kar 
jim je bilo povedano. Pastirji so videli in tudi mi smo poklicani 
videti nekaj pomembnejšega od čustva prebujajočega prizora, 
ki je od nekdaj predmet številnih umetniških stvaritev. Ta re-
sničnost je razumljiva samo tedaj, če jo gledamo z očmi vere in 
se razodene v dnevni luči v naslednjem bogoslužju.

115. Dnevna maša. Kakor bleščeče sonce na visokem 
nebu prolog (uvod) Janezovega evangelija osvetljuje istove-
tnost otroka v jaslih. Evangelist navaja: »Beseda je meso po-
stala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, 
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veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, poln milo-
sti in resnice.« Kakor nas spominja drugo berilo, je Bog pred-
hodno govoril velikokrat in na veliko načinov po prerokih, 
sedaj pa je »v teh dneh govoril po Sinu, ki ga je postavil za 
dediča vsega in je po njem tudi ustvaril svetove. On je od-
svit njegovega veličastva …« Takšno je njegovo veličastvo, ki 
se mu klanjajo angeli. Sledi povabilo, da se vsi združijo med 
seboj: »Pridite in počastite Gospoda; danes je namreč zasijala 
velika luč po vsej zemlji« (spev pred evangelijem).

116. Beseda je meso postala, da bi nas odrešila s svojo 
prelito krvjo in nas povzdignila s seboj v slavo vstajenja. Prvi 
učenci so prepoznali tesno zvezo med učlovečenjem in ve-
likonočno skrivnostjo, kakor pričuje hvalnica apostola Pa-
vla v Pismu Filipljanom (Flp 2,5–11). Luč polnočne maše je 
tudi luč velikonočne vigilije. Glavni prošnji obeh praznikov 
se pričenjata s podobnimi izrazi. Na božič duhovnik moli: »O 
Bog, to noč je zasijala prava luč, Kristus, ki razsvetljuje ves 
svet …« Na veliko noč pa: »O Bog, ki razsvetljuješ to sveto noč 
s slavo Gospodovega vstajenja …« Drugo berilo zorne maše 
predstavi čudovito sintezo razodetja skrivnosti Svete Trojice 
in našega vstopa v to skrivnost po krstu: »… Razodeli sta se 
nam dobrota in človekoljubnost Boga, našega odrešenika, in 
njegove ljubezni do človeka; odrešil nas je v kopeli prerojenja 
in prenovitve po Svetem Duhu, ki ga je Bog obilno izlil na 
nas po Jezusu Kristusu, našem odrešeniku, da bi, opravi-
čeni po njegovi milosti, postali dediči večnega življenja.« Mo-
litve dnevne maše govorijo o Kristusu kot začetniku našega 
božjega prerojenja in o tem, kako njegovo rojstvo razodeva 
spravo, ki nas naredi dragocene v Božjih očeh. Glavna pro-
šnja, ena izmed najstarejših iz zakladnice molitev Cerkve, 
povzema, zakaj je Beseda meso postala: »O Bog, človeka si 
čudovito ustvaril in še čudoviteje prenovil in odrešil. Daj, da 
bomo deležni Božje narave tvojega Sina, ki je danes hotel 
sprejeti našo človeško naravo.« Eden izmed osnovnih name-
nov homilije je, kot je Direktorij že večkrat omenil, oznanjati 
Kristusovo velikonočno skrivnost. Božična besedila so izrec-
na priložnost, da to tudi storimo.
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117. Drug namen homilije je, pripraviti občestvo na evha-
ristično daritev, v kateri se ponavzočuje velikonočna skriv-
nost. Močno jo označuje beseda »danes«, ki je pogosto v rabi 
v liturgičnih besedilih božičnih maš. Skrivnost Kristusovega 
rojstva je navzoča v teh bogoslužjih; kakor pri njegovem pri-
hodu tako je tudi sedaj prepoznavna samo z očmi vere. Za 
pastirje je bilo preprosto »znamenje« revni otrok, položen v 
jasli, vendar so ob vrnitvi slavili in poveličevali Boga za vse, 
kar so videli. Z očmi vere moramo sprejemati tudi Kristusa, 
rojenega danes pod podobama kruha in vina. Čudovita za-
menjava (mirabile commercium), o kateri govori glavna pro-
šnja božičnega dneva, da namreč Kristus deli z nami našo 
človeškost, mi pa z njim božanskost, se kaže zlasti v evha-
ristiji, kakor to nakazujejo bogoslužne molitve. Pri polnoč-
ni maši takole molimo v prošnji nad darovi: »Dobri Oče, naj 
te razveseli slovesna daritev v tej sveti noči. Po tej čudoviti 
zamenjavi darov naj postanemo podobni Kristusu, tvojemu 
Sinu, ki je v njem naša narava že združena s teboj.« Pri zorni 
maši molimo: »Oče, naj bodo naši darovi vredni skrivnosti, 
ki jih danes obhajamo. Ti, ki si nam v božičnem prazniku 
razodel Kristusa, človeka in Boga, stori, da bomo po kruhu 
in vinu, ki si ju ti posvetil, deležni nesmrtnega življenja.« V 
tretjem božičnem hvalospevu molimo: »V njem je danes za-
blestela čudovita božja zamenjava za naše prerojenje. Bese-
da, tvoj večni Sin, je sprejel našo slabotno človeško naravo, 
umrljivega človeka dvignil do neminljivega dostojanstva in 
nam vsem dal na nedoumljiv način delež svoje večnosti.«

118. Omemba nesmrtnosti odpira še drugo vprašanje, 
omenjeno v besedilih božičnih maš: obhajanje je le začasni 
postanek na našem romanju. Eshatološko sporočilo, ki je 
močno prisotno v adventnem času, ima tudi tukaj svoje me-
sto. V glavni prošnji božične vigilije molimo: »… Kristusa, tvo-
jega Sina, sedaj radostno sprejemamo kot odrešenika, daj, 
da ga bomo brez strahu pričakovali tudi kot sodnika.« V dru-
gem berilu pri polnočni maši nas apostol spodbuja, »naj se 
odpovemo brezbožnosti in posvetnemu poželenju ter razu-
mno, pravično in pobožno živimo v sedanjem veku v pričako-
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vanju, da se bo uresničilo blaženo upanje in se bo razodela 
slava vélikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa.« 
In končno, v prošnji po obhajilu pri dnevni maši prosimo Kri-
stusa, začetnika našega božjega prerojenja, rojenega na ta 
dan, naj »nam podeli tudi nesmrtno življenje«.

119. Berila in molitve božičnega praznika ponujajo boga-
to hrano Božjemu ljudstvu, ki potuje skoz življenje. Kristusa 
razodevajo kot luč sveta in nas vabijo, naj vstopimo v veliko-
nočno skrivnost našega odrešenja po evharističnem obhaja-
nju »danes«. Pridigar lahko pokaže to gostijo Božjemu ljud-
stvu, zbranemu na praznovanju Gospodovega rojstva, in ga 
spodbuja, naj posnema Marijo, Jezusovo mater, ki je »vse te 
besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu« (evangelij 
zorne maše). 

B. Praznik (nedelja) svete Družine

120. »V nedeljo med božično osmino, ko je praznik svete 
Družine, govori evangelij o Jezusovem otroštvu, berila pa o 
krepostih domačega življenja« (RMs–BE, PN, 95). Evangelisti 
ničesar bistvenega ne poročajo glede Jezusovega življenja od 
rojstva do začetka javnega delovanja. Nekaj malega, kar nam 
je posredovano, poslušamo v evangeljskih berilih, predlo-
ženih za današnji praznik. Čudežni dogodki, ki spremljajo 
Gospodovo rojstvo, zbledijo in sveta Družina živi vsakdanje 
domače življenje, ki je družinam vzorec posnemanja, kakor 
poročajo mašne prošnje današnjega bogoslužja.

121. Ustanova družine je danes v raznih delih sveta pred 
velikimi izzivi. Primerno je, da pridigar spregovori o tem. Ven-
dar mora bolj kot nudenje moralnih spodbud glede družine 
kot vrednote prevzeti izhodišče iz dnevnih beril, da bo spre-
govoril o krščanski družini kot šoli učljivosti. Kristus, čigar 
rojstvo praznujemo, je prišel na svet, da bi izpolnil Očetovo 
voljo. Takšna pokorščina, sprejemljiva za navdihe Svetega 
Duha, mora najti svoje mesto v vsaki krščanski družini. Jo-
žef posluša angela in popelje Sina in njegovo Mater v Egipt 
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(bogoslužno leto A); Marija in Jožef sta pokorna Postavi in 
darujeta svojega otroka v templju (bogoslužno leto B) ter se 
odpravita na pot proti Jeruzalemu ob judovski veliki noči 
(bogoslužno leto C). Jezus je s svoje strani pokoren svojima 
staršema, še večja pa je njegova želja bivati v hiši svojega 
Očeta (bogoslužno leto C). Kot kristjani smo člani še neke 
druge družine, ki se zbira okrog oltarja kot družinske mize, 
da bi se pri njej hranili z daritvijo, ki se je izvršila, ker je bil 
Kristus pokoren do smrti. Naše družine moramo sprejemati 
kot domačo Cerkev, v kateri je treba udejanjiti vzorec sebe 
podarjajoče ljubezni, ki jo prejemamo v evharistiji. Krščan-
ske družine se odpirajo tudi navzven, da so tako del Jezuso-
ve nove in večje družine: »Kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, 
ta je moj brat, sestra in mati« (Mr 3,35).

122. Razumevanje krščanskega pomena družinskega živ-
ljenja pomaga pridigarju pri pojasnitvi berila apostola Pavla 
v Pismu Kološanom. Apostolska zapoved, po kateri mora biti 
žena podložna možu, lahko naše sodobnike razjezi. Če se 
pridigar odloči, da ne bo govoril v tej smeri, je bolj modro 
porabiti krajšo verzijo berila. Zapletena besedila Svetega 
pisma nas lahko kljub temu v večini primerov o marsičem 
poučijo, tako da ta specifični primer daje pridigarju prilo-
žnost za soočanje z vprašanjem, ki ni v sozvočju z dana-
šnjim poslušalcem, vendar dejansko predstavlja vrednostno 
in nujno izhodišče, če ga pravilno razumemo. Primerjava s 
podobnim besedilom, vzetim iz Pavlovega Pisma Efežanom 
(Ef 5,21–6.4), omogoča poglobitev tega vprašanja. Apostol 
Pavel v njem razpravlja o različnih odgovornostih v družin-
skem življenju. Ključnega pomena je naslednji stavek: »Iz 
spoštovanja do Kristusa bodite pokorni drug drugemu« (Ef 
5,21). Novost apostolovega oznanila ni v tem, da morajo biti 
žene podložne svojim možem, kar je bila značilnost teda-
njega časa. Kar je novo in lastno krščanstvu, je predvsem 
to, da mora biti podložnost obojestranska. Kakor mora biti 
žena podložna možu, mora ta, tako kot Kristus, darovati svo-
je življenje za svojo ženo. Poleg tega medsebojna podložnost 
ni namenjena samo soglasju v družini ali blagru družbe, 
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ampak mora biti uresničena iz spoštovanja do Kristusa. Z 
drugimi besedami, medsebojna podložnost v družini je iz-
raz krščanske učljivosti; družinski dom je in mora postati 
prostor, kjer se pokaže naša ljubezen do Boga v darovanju 
življenja drug za drugega. Pridigar lahko izzove poslušalce, 
da v medsebojnih odnosih uresničijo darovanjsko ljubezen, 
ki je v središču življenja in poslanstva Kristusa, ki ga obha-
jamo v 'družinski hrani' evharistije.

C. Praznik Marije, svete Božje Matere

123. »Na božično osmino, ko je praznik svete Božje mate-
re Marije, beremo o deviški Božji Materi in o Jezusovem ime-
nu« (RMs–BE, PN, 95). Ta praznik sklepa božično praznova-
nje in v mnogih krajih sveta označuje začetek novega leta. 
Berila in prošnje nudijo priložnost, da vnovič premišljujemo 
poslanstvo Otroka, katerega rojstvo praznujemo. On je pra-
vi Bog in pravi človek. Starodavni naslov Theotokos (Božja 
Mati) potrjuje tako človeško kot božjo naravo Kristusa. On 
je tudi naš Odrešenik (ime Jezus je prejel pri obrezovanju, 
sporočeno pa je bilo po angelu pred spočetjem). On nas re-
šuje od trenutka, ko je bil rojen pod Postavo, odrešuje pa 
nas s svojo prelito krvjo. Obred obrezovanja označuje vstop 
Jezusa v zavezo in napoveduje »kri nove in večne zaveze, ki 
bo prelita za vas in za vse v odpuščanje grehov«. Tudi vloga 
Marije pri delu odrešenja je osrednja téma današnjega bogo-
služja bodisi v razmerju do Kristusa, ki je od nje sprejel člo-
veško naravo, bodisi do udov njegovega telesa: Marija je mati 
Cerkve, ki prosi za nas. Končno pa praznovanje novega leta 
daje priložnost za zahvalo za prejete blagoslove v pravkar 
zaključenem letu ter za prošnjo, da bi mogli v letu, ki je pred 
nami kakor Marija sodelovati pri nenehnem Kristusovem 
poslanstvu. Prošnja nad darovi odlično združuje te misli: 
»O Bog, vsako dobro delo začenjaš in končuješ. Na današnji 
praznik svete Božje matere Marije se radujemo nove dobe 
tvoje dobrote, naj dosežemo tudi njeno polnost. Po Kristusu 
našem Gospodu.« 
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D. Praznik Gospodovega razglašenja

124. Trojna razsežnost Gospodovega razglašenja (obisk 
modrih, Jezusov krst in čudež v Kani galilejski) je zlasti vi-
dna v molitvenem bogoslužju dnevnih ur na Gospodovo 
razglašenje, prav tako v bližnjih dneh praznika. V latinskem 
izročilu je evharistično bogoslužje vseeno osredotočeno na 
evangelij o modrih. Naslednja nedelja, praznik Gospodovega 
krsta, postavlja v ospredje to razsežnost Gospodovega razgla-
šenja. V bogoslužnem letu C pa nedelja po Jezusovem krstu 
v evangeliju poroča o svatbi v Kani.

125. Tri mašna berila Gospodovega razglašenja pred-
stavljajo prav toliko različnih vrst svetopisemske literatu-
re. Prvo berilo, vzeto iz preroka Izaija, je poetična hvalnica. 
Drugo berilo iz Pisma apostola Pavla Efežanom, je natančna 
teološka potrditev, izražena v Pavlovi skoraj tehnični govori-
ci. Evangelij je dramatična pripoved o dogodkih, v katerih je 
vsak posamezen detajl vrh simbolnega pomena. Berila od-
krivajo hkrati praznik in opredeljujejo Gospodovo razglaše-
nje. Poslušanje njihovega oznanila s pomočjo Svetega Duha 
in njihovo globlje razumevanje zaznamujeta obhajanje sa-
mega praznika. Gospodova sveta beseda odkriva vsemu sve-
tu osnovni pomen rojstva Jezusa Kristusa. Božični čas, ki se 
začne 25. decembra, doseže svoj vrhunec danes, na praznik 
Gospodovega razglašenja, v Kristusu, razodetem vsemu sve-
tu.

126. Pridigar lahko izhaja iz dokaj kratkega, vendar iz-
jemno globokega odlomka apostola Pavla, ki ponuja jasno 
razlago, kaj je Gospodovo razglašenje. Pavel obnavlja svoje 
izjemno srečanje z vstalim Jezusom na poti v Damask, iz ka-
terega vse izvira. Razlaga, kaj se mu je zgodilo kot nekakšno 
»razodetje«, to je novo in nepričakovano razumevanje dogod-
kov, posredovano z Božjo avtoriteto v srečanju z Gospodom 
Jezusom, ne pa kot neko osebno mnenje. Sv. Pavel imenuje 
to razodetje »milost« in »poslanstvo«, zaklad, ki mu je zaupan 
v blagor drugih. Prav tako opredeljuje to, kar mu je bilo raz-
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odeto, kot »skrivnost«. Ta »skrivnost« je v preteklosti nekaj 
neznanega, skritega našemu razumevanju, v nekem smislu 
skrito v dogajanjih, sedaj pa – in prav to je Pavlovo sporočilo 
– je razodeto, zaznavno. V čem ima to skrit pomen za pretekle 
rodove in je sedaj razodeto? Gospodovo razglašenje potrjuje 
prav to: »Pogani so poklicani v Jezusu Kristusu, da (z Judi) 
delijo isto dediščino, ustvarjajo isto telo in so po evangeliju 
deležni iste obljube.« Gre za velikanski preobrat v razume-
vanju gorečega farizeja Savla, ki je bil nekoč prepričan, da 
je natančno spolnjevanje judovske postave edina pot odre-
šenja. Sedaj pa Pavel oznanja »evangelij«, nenadejano veselo 
oznanilo v Jezusu Kristusu. Da, Jezus je uresničitev vseh 
Božjih obljub judovskemu ljudstvu. Brez tega ga ne moremo 
razumeti. Sedaj pa so »pogani v Jezusu Kristusu poklicani, 
da skupaj (z Judi) delijo isto dediščino, ustvarjajo isto telo in 
so deležni iste obljube po evangeliju.«

127. Dogodki, o katerih govori evangelist Matej in so iz-
brani za ta praznik, so uresničenje tega, kar je Pavel pove-
dal v svojem pismu. V Jeruzalem so, vodeni po zvezdi, prišli 
modreci, poganski verski izvedenci, raziskovalci številnih 
modrostnih izročil, v katerih je človeštvo z velikimi pričako-
vanji iskalo neznanega Stvarnika in Gospoda vseh stvari. Ti 
predstavljajo vsa ljudstva, pot do Jeruzalema pa niso našli 
v judovskem Svetem pismu, ampak so sledili čudežnemu 
znamenju na nebu, ki jim je označevalo dogodek kozmičnih 
razsežnosti. Njihova modrost, čeprav ni judovska, je modrim 
omogočila spoznanje mnogih reči. »Videli smo namreč, da je 
vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« Da bi ob 
koncu svojega potovanja prišli do jasnega spoznanja glede 
svojega iskanja, potrebujejo judovsko Sveto pismo, preroško 
identifikacijo Betlehema kot kraja Mesijevega rojstva. Ko so 
bili o tem seznanjeni iz judovskega Svetega pisma, jim ne-
beško znamenje vnovič pokaže pot. »In glej, zvezda, ki so jo 
videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, 
kjer je bilo dete.« Po modrih je prišla v Betlehem želja vsega 
človeštva po Bogu, da so tako »našli dete Jezusa z Marijo, nje-
govo Materjo.«
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128. Na tem mestu Matejeve pripovedi se lahko Izaijeva 
poetičnost vključi kot komentar. Veseli glasovi nam poma-
gajo razumeti čudovito stvarnost tega trenutka. Prerok nas 
spodbuja: »Vstani, zasij v luči, Jeruzalem, kajti prišla je tvo-
ja luč in Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj.« Prvotna 
podoba tega besedila je umeščena v konkretne zgodovinske 
okoliščine: judovsko ljudstvo potrebuje odmik od črnih stra-
ni svoje zgodovine. Sedaj pa, ob modrih pri Jezusu, doseže 
nepredstavljivo dopolnitev. Luč, slava in veličastvo: tu je zvez-
da, ki vodi modre. Ali drugače: Jezus sam je »luč vsem naro-
dom in slava svojega ljudstva Izraela.« »Vstani, Jeruzalem,« 
govori prerok. Sedaj tudi vemo, kakor pove sv. Pavel, če je 
spodbuda namenjena Jeruzalemu, kakor je načeloma vidno 
v vsem Svetem pismu, navedba ne velja zgolj za zgodovinsko 
in zemeljsko mesto. »Pogani so namreč sodediči, soudje in 
(z Judi) soudeleženci obljube.« Tako je pod izrazom »Jeruza-
lem« spodbuda namenjena vsem ljudstvom. Cerkev, zbrana 
iz vseh narodov, je »Jeruzalem«. Vsak krščenec je v svojem 
najglobljem bivanju imenovan »Jeruzalem«. Tako se dopol-
njuje, kar so napovedovali psalmi: »O tebi se govorijo čudo-
vite reči, Božje mesto« in »V tebi so vsi moji izviri« (Ps 87,3,7).

129. Ob Gospodovem razglašenju se vse te besede dotika-
jo vsakega krščanskega občestva. »Prišla je tvoja luč, Jeruza-
lem!« Vsak vernik mora, tudi po besedah pridigarja, slišati 
to besedo v globinah svojega srca! »Kajti, glej, tema je pokri-
la zemljo …; toda nad teboj je zasijal Gospod, njegova slava 
je nad teboj.« Naloga pridigarja je, da spodbuja vernike, naj 
vržejo čez rame neprimerna dejanja in poglede, ki zapirajo 
pot upanju. »Povzdigni oči naokrog in poglej, vsi se zbirajo, 
prihajajo k tebi.« Kristjanom je dano vse tisto, kar ves svet 
išče. Množica ljudstev bo dosegla milost, v kateri mi že smo. 
V responzorialnem psalmu upravičeno kličemo: »Gospod, vsi 
narodi ti bodo služili.«

130. Naše razmišljanje se lahko giblje od Izaijeve poezije 
do Matejeve pripovedi. Modri dajejo zgled, kako se približati 
detetu. »Zagledali so dete z Marijo, njegovo materjo, padli so 
predenj in ga počastili.« Vstopili smo v sveto bogoslužje, da 
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bi tudi mi tako storili. Pridigar bo storil prav, če bo vernike 
spomnil, da so tedaj, ko pristopajo k obhajilu na Gospodovo 
razglašenje, oni sami končno prišli do kraja in pred Osebo, 
h kateri sta jih vodila zvezda in Sveto pismo. Naj torej poda-
rijo Jezusu zlato svoje ljubezni drug drugemu, kadilo svoje 
vere, v katerem ga prepoznavajo kot Boga z nami, miro, ki 
izraža njihovo pripravljenost umreti grehu in biti z njim po-
kopani, da bi vstali k večnemu življenju. Tako kot modri naj 
sprejmejo spodbudo in se po drugi poti vrnejo domov. Hero-
da, zločestega vladarja, in vse, kar je od njih zahteval, lahko 
pozabimo. Na ta praznik so videli Gospoda! »Vstani, zasij, 
kajti prišla je tvoja luč, Gospodovo veličastvo je vzšlo nad te-
boj.« Pridigar lahko tudi spodbudi vernike, naj sledijo klicu 
zvezde, kakor je storil sv. Leon pred mnogimi stoletji. Kakor 
je zvezda s svojim sijajem pripeljala narode h Kristusu, tako 
naj tudi ta skupnost s svetlobo vere, zahvale in dobrimi deli 
zasveti v tem svetu teme kot svetla zvezda. »Tema pokriva ze-
mljo in megla ljudstva, nad teboj pa vzhaja Gospod.«

E. Praznik Gospodovega krsta

131. Praznik Gospodovega krsta je podaljšanje njegovega 
razglašenja; z njim se končuje božični čas in odpira čas med 
letom. Medtem ko Janez Krstnik krščuje Jezusa na obali 
reke Jordana, se dogaja nekaj veličastnega. Nebesa se odpro, 
sliši se Očetov glas in Sveti Duh se spusti nad Jezusa v vidni 
podobi. To je razodetje skrivnosti Svete Trojice. Zakaj se to 
videnje dogaja v trenutku, ko je Jezus krščen? Pridigar naj 
odgovori na to vprašanje.

132. Odgovor moramo iskati v namenu, zakaj je Jezus šel 
k Janezu, da bi ga krstil. Janez oznanja krst pokore. Tudi 
Jezus sprejme to znamenje pokore skupaj z drugimi, ki pri-
hajajo k Janezu. Prvi trenutek Janez poskuša to preprečiti, 
toda Jezus vztraja. Njegova vztrajnost razodeva namen: biti 
solidaren z grešniki. Namerava biti z njimi. Isto misel izraža 
apostol Pavel z nekoliko drugačnimi besedami: »Iz njega, ki 
ni poznal greha, je (Bog) napravil greh« (2 Kor 5,21).
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133. V trenutku globoke solidarnosti z grešniki se zgodi 
veličastno razodetje Svete Trojice. Očetov glas se sliši iz nebes 
in sporoča: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« 
Razumeti moramo, da je to, kar je všeč Očetu, ravno Sinova 
pripravljenost, da je solidaren z grešniki. Tako se Jezus raz-
odeva kot Sin Očeta, oziroma Oče, ki je »tako ljubil svet, da je 
dal svojega edinorojenega Sina« (Jn 3,16). V tem trenutku se 
Sveti Duh prikaže v podobi goloba, pride nad Sina, ter nepri-
čakovanemu dogodku vtisne neko potrditev in avtorizacijo.

134. Sveti Duh, ki je oblikoval ta dogodek in ga pripravljal 
dolga stoletja zgodovine Izraela, ko je »govoril po prerokih«, 
kakor izpovedujemo v veroizpovedi, je navzoč v pridigarju in 
v njegovih poslušalcih. Isti Duh je spremljal Jezusa vsak tre-
nutek njegovega zemeljskega bivanja in vtisnil vsaki njegovi 
dejavnosti razodetje Očeta. Lahko torej poslušamo besedilo 
preroka Izaija današnjega praznika kot razširitev Očetove 
besede v Jezusovem srcu: »Ti si moj ljubljeni Sin.« Njun di-
alog ljubezni se nadaljuje: »Ti si moj izvoljenec, nad katerim 
imam veselje. Svojega Duha sem izlil nate … Jaz, Gospod, 
sem te poklical k pravičnosti in te prijel za roko; postavil sem 
te in utrdil kot zavezo z ljudstvom in luč narodov.«

135. V respozorialnem psalmu današnjega praznika po-
slušamo besede 29. psalma: »Gospodov glas je nad vodami.« 
Cerkev prepeva ta psalm kot praznovanje Očetovih besed, ki 
smo jih smeli poslušati, njihovo poslušanje pa zaznamuje 
naše praznovanje. »Ti si moj ljubljeni Sin, nad katerim imam 
veselje!«, ki označuje »Gospodov glas nad vodami, nad silni-
mi vodami. Gospodov glas je v moči, Gospodov glas je v sija-
ju« (Ps 29,3–4).

136. Po krstu Duh vodi Jezusa v puščavo, kjer ga je hudi 
duh skušal. Potem je Jezus, ki ga je še vedno vodil Duh, šel v 
Galilejo, kjer je oznanjal Božje kraljestvo. Med svojim privlač-
nim oznanjevanjem, ki so ga spremljala čudežna znamenja, 
je Jezus rekel: »Moram prejeti krst in kako težko mi je, dokler 
se to ne zgodi!« (Lk 12,50) S temi besedami je napovedal svojo 
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bližnjo smrt v Jeruzalemu. Tako razumemo, da Jezusov krst, 
ki mu ga je podelil Janez Krstnik, ni bil neko zaključno de-
janje, ampak simbolno dejanje tega, kar se mora dopolniti v 
njegovi končni agoniji in smrti na križu. Na križu je namreč 
Jezus razodel samega sebe, ne v nekih simbolnih besedah, 
ampak konkretno in v popolni solidarnosti z grešniki. Na kri-
žu ga je namreč »Bog za nas napravil greh, da bi mi v njem 
postali Božja pravičnost« (2 Kor 5,21) in Kristus »nas je odku-
pil od prekletstva postave s tem, da je za nas postal preklet-
stvo« (Gal 3,13). Tu se je spustil v kaos voda onstranstva in 
nas je za vedno očistil naših grehov. Toda s križa in po smrti 
nas je Jezus dvignil iz voda in poklical k vstajenju z besedo 
Očeta, ki pravi: »Ti si moj Sin, danes sem te rodil … Jaz mu 
bom oče in on bo moj sin« (Heb 1,5). Ta prizor smrti in vstaje-
nja je mojstrovina, ki ga je napisal in vodil Sveti Duh. Gospo-
dov glas je nad velikimi vodami smrti, ki z močjo in sijajem 
obudi Sina od smrti. »Gospodov glas je v moči, Gospodov glas 
je v sijaju.« 

137. Jezusov krst je vzorec tudi našega krsta. S krstom se 
potopimo s Kristusom v vode smrti, v kateri so oprani naši 
grehi. Ko smo bili tako z njim potopljeni, z njim tudi vstaja-
mo iz vode in slišimo močan in vsemogočen glas Očeta, ki je 
namenjen tudi nam, globinam našega srca, glas, ki daje novo 
ime vsakemu izmed nas: »Ljubljeni! Nad teboj imam svoje ve-
selje.« Začutimo to ime kot naše ime ne v moči dobrih del, 
ki jih storimo, ampak zato, ker je Kristus v svoji neskončni 
ljubezni silno želel z nami deliti svoj odnos z Očetom.

138. Evharistija, ki jo obhajamo v teh dneh, na neki način 
znova priklicuje isto dogajanje. Duh lebdi nad darovi kruha 
in vina, ki ju verniki darujemo. Jezusove besede »To je moje 
telo, to je moja kri« oznanjajo njegovo pripravljenost spreje-
ti krst smrti za naše odrešenje. Zbrano občestvo moli »Oče 
naš« skupaj s Sinom, kajti z njim sliši njemu namenjen glas 
Očeta, ki imenuje »ljubljenega« Sin.
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139. Jezus je nekoč v času svojega poslanstva rekel: »Kdor 
vame veruje, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja bodo vreli 
potoki žive vode.« Te žive vode so začele teči v nas s krstom in 
so postale vedno večje reke v vsakem obhajanju evharistije.

V. NEDELJE MED LETOM

140. Adventni, božični, postni in velikonočni čas imajo po-
seben značaj. Za te čase predpisana berila so harmonično 
povezana glede na njihov značaj. Drugače pa je v nedeljah 
med letom, kot je poudarjeno v Predhodnih navodilih Lekci-
onarja: »Ob navadnih nedeljah, ki takega značaja nimajo, se 
besedila beril in evangelijev vrstijo po pravilu polzaporedne-
ga branja, starozavezno berilo pa je v skladu z evangelijem« 
(RMs–BE, PN, 67).

Redaktorji lekcionarja so namenoma zavrgli idejo, da bi 
vsaki nedelji med letom določili neko »témo« in temu ustre-
zno izbirali berila: »Taki umetni enotnosti namreč nasprotu-
je pravilno pojmovano bogoslužno opravilo, ki je vedno obha-
janje Kristusove skrivnosti. Izročilo uporablja Božjo besedo 
pri bogoslužju ne samo iz vsebinskih ali zunanjih namenov, 
ampak v skrbi, da bi oznanjali evangelij in vernike uvajali v 
vso resnico« (RMs–BE, PN, 68).

Zvesti naročilu 2. vatikanskega koncila, ki je naročil, »da je 
treba besedila in obrede tako urediti, da bodo jasneje izražali 
svete reči, ki jih pomenijo« (B 21), triletni Lekcionar za čas 
med letom vernikom predstavi Kristusovo skrivnost, kakor 
jo v evangelijih pripovedujejo Matej, Marko in Luka. S tem da 
je pozoren na strukturo beril tega časa, pridigar lahko najde 
pomoč za svojo pripravo. Direktorij glede tega opozarja na to, 
kar je zapisano v Predhodnih navodilih o tej strukturi, začen-
ši z evangelijem.

141. Ko označijo, da 2. nedelja med letom nadaljuje témo 
Gospodovega razodetja, ki ga praznujemo z Gospodovim raz-
glašenjem in praznikom Gospodovega krsta, Predhodna na-
vodila navajajo:
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»Na tretjo nedeljo začnemo polzaporedno branje treh sinop-
tičnih evangelije. Odlomki so tako izbrani, da se ob spoznava-
nju Jezusovega življenja in oznanjevanja pokaže svojski nauk 
vsakega evangelista.

Tako je ustvarjeno tudi nekakšno soglasje med značilno-
stjo vsakega evangelija in razvojem cerkvenega leta. Po Go-
spodovem razglašenju beremo o začetkih Jezusovega ozna-
njevanja, kar je zelo v skladu z njegovim krstom in prvimi 
razodevanji. Ob koncu cerkvenega leta pa neprisiljeno preide-
mo na eshatološko vprašanje, ki je zadnjim nedeljam svojsko; 
iz evangelijev namreč beremo tista poglavja pred opisom Je-
zusovega trpljenja, ki bolj ali manj obširno obravnavajo posle-
dnje reči« (RMs–BE, PN, 105).

Obstaja namreč splošna shema, ki ji sledijo vsi trije krogi: 
prvi tedni opisujejo začetek Kristusovega javnega delovanja, 
zadnji pa eshatološke téme, vmesni tedni predstavijo razne 
dogodke in življenjske nauke našega Gospoda.

142. Vsako leto je ustrezno označeno in prikaže značil-
ni nauk posameznega sinoptičnega evangelija. Pridigar se 
mora varovati skušnjave, da bi evangeljske odlomke obrav-
naval kot nepovezane enote. Upoštevanje celovite strukture 
in elementov, značilnih za posamezne evangelije, lahko pri-
speva k poglobitvi njegovega razumevanja besedila.

143. BOGOSLUŽNO LETO A – Evangelist Matej predstav-
lja Jezusovo javno delovanje na zelo urejen način. Navaja pet 
govorov, v vsakega izmed njih nas uvede pripoved. Lekcionar 
je zvest tej strukturi. 1. govor na gori (od 4. do 9. nedelje), ki 
sledi klicu prvih apostolov (3. nedelja); 2. misijonski govor 
(od 11. do 13. nedelje), ki je na vrsti po klicu Mateja; 3. govor v 
prilikah (od 15. do 17. nedelje), ki sledi veseli novici, oznanje-
ni ubogim; 4. govor o življenju v občestvu Cerkve (od 23. do 
24. nedelje), ki sledi pripovedi o čudežih, od Petrove izpovedi 
do napovedi trpljenja; 5. eshatološki govor (od 32. do 34. ne-
delje), ki sledi pripovedi v prilikah in dogajanjem, ki govorijo 
o sprejemanju ali zavračanju Božjega kraljestva. Poznanje 
te strukture pridigarju omogoča povezovati vsebine raznih 
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tednov, prav tako pomaga vernikom ovrednotiti absolutno 
povezanost med življenjem in Jezusovim naukom, kakor ga 
pojasnjuje prvi evangelist v svoji shemi pripovedi in govorov.

144. BOGOSLUŽNO LETO B – Čeprav druga dva sinoptič-
na evangelija nimata jasno izražene zasnove, ima pripoved 
evangelista Marka njej lastno moč, ki jo v času med letom 
pridigar lahko osvetli od primera do primera. Začetek Jezu-
sovega poslanstva je sprejet z velikim navdušenjem (od 3. do 
9. nedelje), toda nasprotovanje ne zamuja s svojim prihodom 
(10. nedelja). Celo njegovi učenci ga napačno razumejo, kajti 
njihovi upi pričakujejo zemeljskega mesija. V Markovi pripo-
vedi se zgodi preobrat glede Jezusovega javnega delovanja s 
Petrovo izpovedjo vere, s prvo Kristusovo napovedjo trpljenja 
in Petrovo zavrnitvijo takega dogajanja (24. in 25. nedelja). 
Nesporazumi se v tem evangeliju nadaljujejo, kajti Jezus go-
vori in ravna tako, da (njegove besede) zbegajo in pohujšujejo 
poslušalce, nudijo pa odrešilni pouk krščanskemu občestvu, 
ki se tedensko zbira k poslušanju Božje besede. Kristusova 
skrivnost namreč vedno izziva naša pričakovanja. Druga po-
membna značilnost beril v letu B je sprejetje pripovedi evan-
gelista Janeza o pomnožitvi hlebov in ribic, ki ji sledi govor o 
kruhu življenja (od 17. do 21. nedelje). Pridigarju to daje prilo-
žnost, da v naslednjih tednih govori o Kristusu, živem kruhu, 
ki nas hrani tako s svojo besedo kot s svojim telesom in krvjo.

145. BOGOSLUŽNO LETO C – Lukovemu evangeliju je v 
prvi vrsti lastno sporočilo o ljubeznivosti in usmiljenju, ki 
sta prepoznavni potezi Kristusove skrivnosti. Od začetka 
poslanstva do časa, ko se približa Jeruzalemu, se tisti, ki 
srečajo Jezusa, kot sta Peter (5. nedelja) in Zahej (31. nede-
lja), zavedajo, da so potrebni odpuščanja in velikega Božje-
ga usmiljenja. Številne pripovedi Lukovega evangelija skozi 
leto osvetljujejo témo Božjega usmiljenja: prešuštnica (11. 
nedelja), usmiljeni Samarijan (15. nedelja), izgubljena ovca 
in izgubljeni sin (24. nedelja), desni razbojnik (34. nedelja). 
Ne manjkajo opozorila tistim, ki niso usmiljeni: izobčeni in 
blagri (6. nedelja), neumni bogataš (18. nedelja), bogatin in 
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Lazar (26. nedelja). Evangelij, s katerim se Luka obrača k po-
ganom, pove, da Božje usmiljenje ni namenjeno le izvoljene-
mu ljudstvu, ampak objema tiste, ki so bili prej izključeni. 
To vprašanje se pogosto ponavlja v teh nedeljah in je svarilo 
vsem, ki se zbiramo k obhajanju evharistije. Prejeli smo Kri-
stusovo velikodušno usmiljenje, zatorej ne sme biti meja na-
šemu usmiljenju do bližnjega.

146. Glede beril iz Stare zaveze v času med letom pa Pred-
hodna navodila pravijo takole:

»Starozavezna berila so izbrana tako, da so v skladu z 
evangeljskimi odlomki. Tako ni prevelike različnosti med beri-
li vsake nedelje; zlasti pa je poudarjena enotnost obeh zavez. 
Povezavo med berili iste maše nakazujejo skrbno izbrani na-
slovi, ki jih ima vsak odlomek.

Kolikor je bilo mogoče, so izbrana kratka in lahka be-
rila, poskrbljeno pa je, da ob nedeljah beremo čim več zelo 
pomembnih odlomkov Stare zaveze. Res je, da so berila raz-
vrščena brez logičnega zaporedja, ker hočejo biti v skladu z 
evangelijem. Vendar se tako dovolj odpira zaklad Božje bese-
de in bodo vsi, ki se udeležujejo nedeljske maše, spoznali vse 
glavne strani Stare zaveze« (RMs–BE, PN, 106). 

Primeri, ki jih podaja Direktorij za adventni in božični ter 
postni in velikonočni čas, nakazujejo potek, ki mu pridigar 
lahko sledi za povezavo beril Nove in Stare zaveze ter poka-
že, kako se besedila združujejo ob Jezusovi osebi in poslan-
stvu. Ne smemo pozabiti tudi responzorialnega psalma, ki 
je izbran v skladu z evangelijem in berilom iz Stare zaveze. 
Pridigar ne sme predpostavljati, da verniki že avtomatično 
prepoznavajo to povezavo, zato jo je treba v homiliji nakazati. 
Predhodna navodila pritegujejo pozornost tudi z naslovi, iz-
branimi za posamezna berila, in pojasnjujejo, da so skrbno 
izbrani bodisi, da bi nakazali glavno témo samega berila, pa 
tudi, če je to potrebno, da bi poudarili povezavo med raznimi 
berili iste maše (prim. RMs–BE, PN, 123).

147. Končno so v času med letom še berila iz Pisem apo-
stolov:
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»Za drugo berilo je polzaporedno branje iz pisma apostola 
Pavla in Jakoba (Petrova in Janezova pisma beremo v veliko-
nočnem in božičnem času).

Prvo pismo Korinčanom, ki je precej dolgo in vsebinsko zelo 
raznoliko, beremo vsa tri leta v začetku časa »med letom«. Prav 
tako se je zdelo primerno razdeliti Pismo Hebrejcem na dva 
dela: prvega beremo v bogoslužnem letu B, drugega v bogo-
služnem letu C.

Omeniti je treba, da so izbrani samo krajši in ne pretežki 
odlomki, da bodo vernikom razumljivi » (RMs–BE, PN, 107).

Kot dodatek k Predhodnim navodilom sta potrebni še dve 
opombi glede vključitve besedil, vzetih iz Apostolskih del. 
Predvsem v zadnjih tednih cerkvenega leta poslušamo Prvo 
in Drugo pismo Tesaloničanom, ki obravnavata eshatološke 
téme in se dobro skladata z drugimi berili in liturgičnimi 
besedili teh nedelj. Nato sledi vplivno pismo apostola Pavla 
Rimljanom, ki je zelo pomemben del liturgičnega kroga A od 
9. do 25. nedelje. Glede na njegovo pomembnost kakor tudi 
mesto, ki ga ima v lekcionarju, mu pridigar lahko posveti po-
sebno pozornost v teh nedeljah v času med letom.

148. Priznati je treba, da berila, vzeta iz Pisem apostolov, 
ustvarjajo dilemo, kolikor niso izbrana, da bi bila v skladu z 
evangelijem in berilom iz Stare zaveze. V nekaterih primerih 
se izrecno skladajo z drugimi berili, čeprav se to ne dogaja 
tako pogosto. Zato naj si pridigar ne prizadeva, da bi našel 
»skladnost« (konkordanco) z drugimi berili. Dovoljeno je, da 
kdaj pridiga prvenstveno na osnovi drugega berila in morda 
tudi več nedelj posveti enemu izmed pisem.

149. Dejstvo, da nedelje med letom nimajo notranje skla-
dnosti, je za pridigarja lahko izziv, ki mu daje možnost, da 
se vnovič zave osnovnega namena homilije: »V mašni daritvi 
se namreč izvršuje Kristusova velikonočna skrivnost, ki jo 
oznanjajo berila in homilija« (RMs–BE, PN, 24). Ni treba, da 
homilija posveča pozornost vsem berilom ali ustvarja ume-
tne mostove med njimi: združujoče načelo za zbrano obče-
stvo je Božje razodetje in obhajanje Kristusove velikonočne 
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skrivnosti. Kako nedeljo bo vstop v skrivnost evangeljski od-
lomek, ki ga beremo (razumemo) v luči evangelista. To lahko 
podkrepimo tudi s premislekom o povezavi med evangelijem, 
starozaveznim berilom in respozorialnim psalmom. Pridigar 
pa lahko utemelji homilijo predvsem na besedilu apostola. V 
vsakem primeru ni namen neko pleteničenje (tour de force), 
ki izčrpno združuje različne miselne povezave (rdeče niti) be-
ril, ampak je treba slediti eni misli, ki naj Božje ljudstvo vodi 
v središče skrivnosti Kristusovega življenja, smrti in vstaje-
nja, ki jo obhajamo v bogoslužju.

VI. DRUGE PRILOŽNOSTI

A. Dnevne maše

150. Navada, da tudi dnevno obhajamo evharistijo, je ve-
lik izvir svetosti za vernike rimskega obreda. Duhovniki bi 
morali spodbujati ljudstvo, naj se, kolikor je mogoče, udele-
žujejo vsakdanje maše. Papež Benedikt XVI. spodbuja, da je 
»primerno tudi med tednom pri mašah z ljudstvom (cum po-
pulo) ponuditi vernikom nekaj kratkih misli, ki jim bodo po-
magale slišano Božjo besedo sprejemati in izpolnjevati« (GB, 
59). Dnevna evharistija ni tako slovesna kot nedeljska, mora-
mo pa jo obhajati v času, da bodo tisti, ki imajo družinske in 
delovne obveznosti, imeli priložnost udeležbe pri maši med 
tednom. Zato naj bo homilija ob teh priložnostih kratka. Ker 
pa se številni redno udeležujejo maše med tednom, je dana 
priložnost homilije na osnovi kake knjige Svetega pisma v 
zaporedju, česar nedeljsko bogoslužje ne dopušča.

151. Homilija na dneve med tednom je zlasti priporoče-
na v adventnem in božičnem ter postnem in velikonočnem 
času. V teh primerih so berila skrbno izbrana, načela pa so 
razložena v Predhodnih navodilih v Redu mašnih beril: za ad-
vent št. 94, božič št. 96, post št. 98, veliko noč št. 101. Domač-
nost z njimi lahko pridigarju pomaga pri pripravi kratkih 
vsakodnevnih komentarjev.
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152. Predhodna navodila posvečajo berilom za čas med 
letom izhodišče, na katero mora biti pridigar pozoren, ko pri-
pravlja dnevna bogoslužja:

»V delavniškem lekcionarju so določena berila za vsak dan 
vsakega tedna v cerkvenem letu; zato naj bi brali ta berila na 
dneve, za katere so določena, razen če je tisti dan slovesni pra-
znik, praznik ali god, za katerega so določena lastna berila.

Pri izbiranju beril ob delavnikih je treba upoštevati, če bi 
moral zaradi kakšnega opravila med tednom odpasti kak od-
lomek iste knjige. Mašnik naj v tem primeru upošteva razpore-
ditev branja vsega tedna in se odloči, ali bo branje nekaterih 
manj pomembnih odlomkov opustil ali pa bo te odlomke na 
primeren način združil z drugimi, kadar so koristni za celoten 
pregled določene vsebine« (RMs–BE,PN, 82).

Posledično je pridigar spodbujen k natančnemu pregle-
du beril vsega tedna in prispeva k prilagoditvam njihovega 
poteka, ko je ta prekinjen s kakim posebnim praznovanjem. 
Dnevna homilija, čeprav kratka, mora biti predhodno in 
skrbno pripravljena. Izkušnja pove, da kratka homilija zah-
teva skrbnejšo pripravo.

153. Ko lekcionar predvideva posebna berila za god sve-
tnika, jih moramo tudi uporabiti. Poleg tega so berila lahko 
izbrana iz skupnih beril v čast svetnikom, če obstajajo razlo-
gi, da damo večji poudarek praznovanju svetnika. V Predho-
dnih navodilih v Redu mašnih beril je zapisano: 

»Mašnik, ki mašuje z ljudstvom, se bo najprej potrudil za 
duhovno korist vernikov in se varoval, da bi jim vsiljeval svo-
je lastne želje. Zlasti bo skrbel, da ne bo pogostoma in brez 
zadostnega razloga opuščal beril, ki so za posamezne dneve 
določena v delavniškem lekcionarju. Cerkev namreč želi, naj 
bo miza Božje besede vernikom bogato pripravljena« (RMs–
BE, PN, 83).

B. Poroka

154. Glede homilije pri poroki obrednik Sveti zakon – Poro-
ka opozarja: »Duhovnik ima homilijo na osnovi svetega bese-
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dila ter pojasni skrivnost krščanskega zakona, dostojanstvo 
zakonske ljubezni, zakramentalno milost in dolžnosti zakon-
cev, pri čemer naj upošteva konkretne razmere zaročencev 
in navzočih« (Rimski obrednik, Sveti zakon – Poroka, 64). 
Homilija pri obhajanju poroke predstavlja dva izziva, edin-
stvena v svojem redu. Prvi se dotika dejstva, da tudi številni 
kristjani zakona danes ne pojmujejo kot poklicanosti; toda 
»skrivnost krščanskega zakona je treba razglašati in pouče-
vati«. Drugi izziv se tiče navzočih pri obhajanju poroke, med 
katerimi so pogosto tudi nekristjani in nekatoličani. Pridigar 
ne sme izhajati iz predpostavke, da so poslušalcem doma-
če osnove krščanske vere. Ti izzivi so hkrati priložnost, da 
pridigar predstavi podobo življenja in zakona, ukoreninjeno 
na krščanskem učenju in velikonočni skrivnosti Kristusove 
smrti in vstajenja. Kdor ima homilijo, se mora skrbno pripra-
viti, da bo mogel govoril o »skrivnosti krščanskega zakona« in 
pri tem hkrati »upošteval konkretne razmere zaročencev in 
navzočih«.

C. Pogreb

155. Krščanski pogreb strnjeno razlaga vrednost in po-
men homilije pri pogrebu. V luči Božje besede se je treba pri 
homiliji izogibati »oblike in stila pogrebnega govora« (70), naj 
se »duhovniki ozirajo ne le na osebo vsakega rajnega in na 
okoliščine njegove smrti, ampak tudi na njegove domače, na 
njihovo žalost in potrebe njihovega krščanskega življenja« 
(Rimski obrednik, Krščanski pogreb – Predhodna navodila, 
18). Božja ljubezen, razodeta v Kristusu, umrlem in vstalem, 
utrdi vero, upanje in ljubezen. Večno življenje in občestvo 
svetih prinašajo tolažbo žalujočim. Okoliščina pogreba daje 
priložnost za premišljevanje skrivnosti življenja in smrti, 
značaj zemeljskega potovanja, usmiljeno sodbo Boga, življe-
nja, ki ne umre.

156. Pridigar naj bo posebej pozoren na tiste, ki na po-
grebu prisostvujejo liturgičnemu obhajanju, naj so nekato-
ličani ali tudi katoličani, ki se skoraj nikoli ne udeležujejo 
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evharistije ali dajejo vtis, da so vero izgubili (prim. Predhodna 
navodila, 18). Poslušanje Svetega pisma, molitve in pesmi po-
grebnega obreda hranijo in izražajo vero Cerkve.
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DODATEK (I) 

Homilija in Katekizem katoliške Cerkve

157. Posebno skrb, ki je pogosto prišla do veljave v letih 
po koncilu, zlasti na škofovskih sinodah, je povezana z nuj-
nostjo večjega verskega pouka v oznanjevanju. V tem pred-
stavlja Katekizem katoliške Cerkve resnično bogastvo za pri-
digarja, vendar ga je treba rabiti ustrezno značaju homilije.

158. Rimski katekizem, ki so ga objavili koncilski škofje 
na tridentinskem cerkvenem zboru, je v nekaterih izdajah 
vključeval tudi katekizemsko prakso (praxis Catechismi), ki 
je vsebino Rimskega katekizma obravnavala na osnovi ne-
deljskih evangelijev. Nič čudnega, da je nekaj podobnega 
hotel doseči 2. vatikanski koncil z objavo Katekizma katoli-
ške Cerkve. Takšen predlog se sooča z različnimi praktični-
mi ovirami, največja med njimi pa je osnovni ugovor, da ne-
deljsko bogoslužje ni »priložnost« za govor (razlago) o nekem 
vprašanju, ki ni v skladu z liturgičnim časom in njegovimi 
vsebinami. Vsekakor lahko obstajajo pastoralni razlogi, ki 
zahtevajo razlago posebnega vidika verskega ali moralnega 
nauka. Takšne odločitve zahtevajo pastoralno modrost.

159. Po drugi strani pa globoko razumevanje Svetega pi-
sma posreduje najpomembnejši pouk, ki se kaže ravno te-
daj, ko se Božja beseda oznanja v liturgičnem občestvu. Na-
loga pridigarja ni, da prilagaja mašna berila že prej določeni 
vsebinski zasnovi (vprašanju), ampak da povabi poslušalce, 
naj premišljujejo vero Cerkve, kakor to seveda sledi iz Svete-
ga pisma v povezavi z bogoslužnim obhajanjem.

160. Upoštevajoč to je v Dodatku predstavljena tabela, v 
kateri so navedene številke Katekizma katoliške Cerkve, ki 
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so nekak odmev nedeljskih in prazničnih svetopisemskih 
beril. Številke so navedene glede na to, kako navajajo ali se 
nanašajo na specifična berila ali pa obravnavajo vprašanja, 
vsebovana tudi v berilih. Za pridigarja je to spodbuda, da 
konzultira Katekizem ne samo površno in na hitro, ampak 
premisli, kako so njegovi štirje deli med seboj povezani. Tako 
na primer 5. nedelja med letom v letu A v prvem berilu govori 
o skrbi za revne, drugo berilo govori o nespameti križa, tretje 
pa o učencih, ki so sol zemlje in luč sveta. Napotila h Kate-
kizmu jih povezujejo z osnovnimi vprašanji: križani Kristus 
je Božja modrost; o tem premišljujemo v povezavi z zlom in 
vidno Božjo nemočjo (KKC, 272); kristjani so poklicani, naj 
bodo kljub obstoječemu zlu luč sveta, njihovo poslanstvo je 
biti seme edinosti, upanja in odrešenja vsega človeštva (KKC, 
782); z deleženjem pri velikonočni skrivnosti Kristusa, ki ga 
ponavzoča velikonočna sveča, njena luč pa je podarjena no-
vokrščencem, tudi mi postajamo takšna luč (KKC, 1243); »če 
naj oznanilo odrešenja pred ljudmi pokaže svojo moč resni-
ce in izžarevanja, ga mora potrjevati pričevanje krščanskega 
življenja« (KKC, 2044); to pričevanje se posebej izraža v naši 
ljubezni do revnih (KKC, 2443–2449). Pridigar, ki tako upo-
rablja Katekizem katoliške Cerkve, lahko pomaga ljudstvu, 
da bo povezovalo Božjo besedo, vero Cerkve, moralne zahteve 
evangelija ter svojo osebno in liturgično duhovnost.
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Opomba prevajalca 

Navedbe iz Katekizma katoliške Cerkve (KKC) bodo pridi-
garju v pomoč, da bo lahko sporočilo nedeljske oziroma pra-
znične Božje besede dopolnil z vsebino in navedki iz Kate-
kizma. Poleg tega je navedena tudi glavna misel in sporočilo 
vsake nedelje oziroma praznika.

BOGOSLUŽNO LETO A

Prva adventna nedelja
KKC 668–667, 679: poslednja preizkušnja in Kristusov 
prihod v slavi
KKC 451, 671, 1130, 1403, 2817: »Pridi, Gospod Jezus!«
KKC 2729–2733: ponižna čuječnost srca

Druga adventna nedelja
KKC 5222, 711–716, 722: preroki in pričakovanje Mesija
KKC 523, 717–720: poslanstvo Janez Krstnika
KKC 1427–1429: spreobrnjenje krščenih

Treta adventna nedelja
KKC 30, 163,736,1829, 1832, 2015, 2362: veselje
KKC 227, 2613– 2665, 27772: potrpljenje
KKC 439,547–550, 1751: razodetje Jezusa kot Mesija

Četrta adventna nedelja
KKC 496–507, 495: deviško Marijino materinstvo
KKC 437, 454, 484–486, 721–726: Marija, Božja mati po 
Svetem Duhu
KKC 1846: Jezus je razodet Jožefu kot Odrešenik
KKC 445, 648,695: Kristus, Božji Sin v svojem vstajenju
KKC 143–149, 494, 2087: »poslušnost vere«
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Božični praznik
KKC 456–460, 566: »In Beseda je meso postala«
KKC 461–463, 470– 478: učlovečenje
KKC 437, 525–526: božična skrivnost
KKC 439, 496, 559, 2616: Jezus je Davidov sin
KKC 65, 102: Bog je vse razodel po svoji Besedi
KKC 333: Kristusa, učlovečenega, počastijo angeli
KKC 1159–1162, 2131, 2502: učlovečenje, podobe Kristusa

Praznik svete Družine
KKC 531–534: sveta Družina
KKC 1655–1658, 2204–2206: krščanska družina – do-
mača Cerkev
KKC 2214–2233: naloge družinskih članov
KKC 333, 530: beg v Egipt

Praznik Marije, Božje Matere (novo leto)
KKC 464–469: Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek
KKC 495, 2677: Marija je Božja Mati
KKC 1, 52, 270, 422, 654, 1709, 2009: naše posinovljenje 
v Božje otroke
KKC 527, 577–582: Jezus upošteva Postavo in jo dopol-
njuje 
KKC 580, 1972: novi zakon (Postava) nas osvobaja ozkosti 
starega zakona
KKC 683, 689, 1695, 2766, 2777–2778: v Svetem Duhu 
kličemo Boga 'Oče'
KKC 430–435, 2666–2668, 2812: Jezusovo ime

Druga nedelja po božiču
KKC 151. 241. 291. 423, 445, 456–463, 504–505, 526, 
1216, 2466, 2787: prolog k Janezovem evangeliju
KKC 272, 295, 299, 474, 721, 1831: Kristus, Božja Modrost
KKC 158, 281, 1303, 1831, 2500: Bog nam daje modrost

Praznik Gospodovega razglašenja
KKC 528, 724: Gospodovo razglašenje
KKC 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715: Kristus luč narodov
KKC 60, 442, 674, 755, 767,774–776, 781, 831: Cerkev, za-
krament edinosti za ves svet
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Prva postna nedelja
KKC 394, 538–540, 2119: hudi duh skuša Jezusa 
KKC 2846. 2949: »In ne vpelji nas v skušnjavo«
KKC 385–390,396–400: padec v greh
KKC 359, 402–411, 615: Adam, izvirni greh; Kristus, novi 
Adam

Druga postna nedelja
KKC 554–556, 568: spremenjenje
KKC 59, 145–146, 2570–2571: Abrahamova poslušnost
KKC 796: Božja obljuba Adamu se izpolnjuje v Kristusu
KKC 2012–2114– 2028, 2813: poklicanost k svetosti

Tretja postna nedelja
KKC 1214–1216, 1226–1228: krst, prerojenje v vodi in 
Duhu
KKC 727–729: Jezus razodeva Svetega Duha
KKC 694, 73–736, 1215, 1999, 2652: Sveti Duh, živa voda, 
Božji dar
KKC 604, 733, 1820, 1825, 1992, 2658: Bog ima pobudo, 
upanje Duha

Četrta postna nedelja
KKC 280, 529, 748, 2466, 2715: Kristus, luč narodov
KKC 439, 496, 559, 2616: Jezus je Davidov sin
KKC 1216: krst je razsvetljenje
KKC 782, 1243, 2195: kristjani so luč sveta

Peta postna nedelja
KKC 992–996: postopno razodevanje vstajenja
KKC 549, 640, 646: mesijanska znamenja, ki napoveduje-
jo Kristusovo vstajenje
KKC 2603–2604: Jezusova molitev pred obuditvijo La-
zarja
KKC 1002–1004: naša dejanska izkušnja vstajenja
KKC 1402.1405, 1542: evharistija in vstajenje
KKC 989–990: vstajenje mesa
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Cvetna nedelja – Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa
KKC 557–560: Jezusov vhod v Jeruzalem
KKC 602–618: Kristusovo trpljenje
KKC 2816: Jezusovo gospostvo, doseženo v smrti in vsta-
jenju
KKC 654, 1067–1068, 1362: velikonočna skrivnost in bo-
goslužje

Veliki četrtek – Gospodova večerja
KKC 1337–1344: postavitev evharistije
KKC 1359–1361: evharistija kot zahvala
KKC 610, 1362–1372, 1382, 1435: evharistija kot žrtev
KKC 1373–1381: stvarna navzočnost Kristusa v evharistiji 
KKC 1384–1401, 2837: obhajilo
KKC 1402–1405: »evharistija – poroštvo prihodnje slave«
KKC 611, 1366: ustanovitev duhovništva pri zadnji večerji

Veliki petek – Gospodovo trpljenje
KKC 602–618, 1992: Kristusovo trpljenje
KKC 612, 2606, 2741: Jezusova molitev
KKC 467, 540, 1137: Kristus, veliki duhovnik
KKC 2825: Jezusova in naša pokorščina

Velika noč – Gospodovo vstajenje
KKC 638–655, 989, 1001–1002: Kristusovo in naše vsta-
jenje
KKC 647, 1167–1170, 1243, 1287: Velika noč, Gospodov dan
KKC 1212: zakramenti krščanskega uvajanja
KKC 1214–1222, 1226–1228, 1234–1245, 1254: krst
KKC 1286–1289: birma
KKC 1322–1323: evharistija

Druga velikonočna nedelja
KKC 448, 641–646: Vstali Kristus se prikaže
KKC 1084–1089: posvečevalna navzočnost Vstalega Kri-
stusa v bogoslužju
KKC 2177–2178, 1342: nedeljske evharistija
KKC 654–655, 1988: naše prerojenje v novo življenje Vsta-
lega Kristusa
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KKC 926–984, 1441–1442: »Verujem v odpuščanje grehov« 
KKC 949–953, 1329, 1342, 2624, 2790: udeležba pri du-
hovnih dobrinah

Tretja velikonočna nedelja
KKC 1346–1347: evharistija in izkustvo učencev na poti 
v Emavs
KKC 642–644, 857, 995–996: apostoli in učenci kot priče 
vstajenja
KKC 102, 601,426–429, 2763: Kristus, ključ za razlago 
Svetega pisma
KKC 457, 604–605, 608. 615–616, 1476, 1992: Jezus, Ja-
gnje, darovano za naše grehe

Četrta nedelja po veliki noči
KKC 754, 764, 2665: Kristus, pastir ovac in vrata v hlev
KKC 553, 857, 861, 896, 1558, 1561, 1568, 1574: papež in 
škofje kot pastirji
KKC 874, 1120, 1465, 1536, 1548.1551, 1564, 2179, 2686: 
duhovniki kot pastirji
KKC 14, 189, 1064. 1226. 1236, 1253–1255, 1427–1429: 
spoved, vera in krst
KKC 618, 2447: Kristus, zgled prenašanja s potrpljenjem

Peta nedelja po veliki noči
KKC 2746–2751: Jezusova molitev pri zadnji večerji
KKC 661, 1025–1026, 2795: Kristus nam odpira nebeška 
vrata
KKC 151, 1698, 2614, 2466: verovati Jezusu
KKC 1569–1571: posvetitev diakonov
KKC 782, 803. 1141, 1174, 1269, 1322: »izvoljeni rod, kra-
ljevo duhovništvo«

Šesta nedelja po veliki noči
KKC 2746–2751: Jezusova molitev pri zadnji večerji
KKC 242, 388, 692, 729, 1433, 1848: Sveti Duh tolažnik 
in varuh
KKC 1983, 2670–2672: klicanje Svetega Duha
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Praznik Gospodovega vnebohoda
KKC 659–672, 697, 792, 965, 2795: vnebohod

Sedma nedelja po veliki noči: molitev in duhovno življenje
KKC 2746–2751: Jezusova molitev pri zadnji večerji
KKC 312, 434, 648, 664: Oče poveliča Kristusa
KKC 2614, 2741: Jezus moli za nas
KKC 726, 2617–2619, 2673–2679: moliti z Marijo

Binkoštni praznik
KKC 696, 726, 731–732, 737.741, 830, 1076, 1287, 2623: 
binkošti
KKC 599, 597, 674, 715: apostolsko pričevanje o binko-
štih
KKC 1152, 1226, 1302, 1556: binkoštna skrivnost se na-
daljuje v Cerkvi
KKC 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108–1109: Cerkev kot 
občestvo v Duhu

Praznik Svete Trojice
KKC 202, 232–260, 684, 732: skrivnost Svete Trojice
KKC 249, 813, 950, 1077–1109, 2845: v Cerkvi in njenem 
bogoslužju
KKC 2655, 2664–2672: Sveta Trojica in molitev
KKC 2205: družina – podoba Svete Trojice

Praznik svetega Rešnjega telesa in krvi
KKC 790, 1003, 1322–1419: sveta evharistija
KKC 805, 950, 2181–2182, 2637, 2845: evharistija in ob-
čestvo vernikov
KKC 1212, 1275, 1436, 2837: evharistija kot duhovna hra-
na

Praznik presvetega Jezusovega srca
KKC 210–211, 604: Božje usmiljenje in dobrotljivost
KKC 430, 478, 545. 589, 1325, 1846: Kristusova ljubezen 
do bližnjega
KKC 2669: Kristusovo srce je vredno češčenja
KKC 766, 1225: Cerkev se rodi iz Kristusove odprte rane
KKC 1432, 2100: Kristusova ljubezen vzgiba naša srca
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Druga nedelja med letom
KKC 604–609: Jezus, Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta
KKC 689–690: poslanstvo Božjega Sina in Svetega Duha

Tretja nedelja med letom
KKC 551, 765: poklicanost dvanajsterih
KKC 541–543: Božje kraljestvo kliče in združuje Jude in 
pogane
KKCC 813–822: edinost Cerkve

Četrta nedelja med letom
KKC 459, 520–521: Jezus, vzorec blagrov za nas vse
KKC1716–1724: poklicanost v blaženstvo
KKC 64, 716: ubogi, ponižni in poslednji prinašajo Mesi-
jevo upanje

Peta nedelja med letom
KKC 782: Božje ljudstvi je sol zemlje in luč sveta 
KKC 2044–2046: moralno življenje in misijonsko pričeva-
nje
KKC 2443–2449: dela usmiljenja, ljubezen do ubogih
KKC 1243: krščeni (novokrščeni) so poklicani biti luč sve-
ta
KKV 272: Kristus, križani, je Božja modrost

Šesta nedelja med letom
KKC 577–582: Jezus in postava
KKC 1961–1964: stari zakon
KKC 2064–2068: deset zapovedi v izročilu Cerkve

Sedma nedelja med letom
KKC 1933, 2303: ljubezen od bližnjega je nezdružljiva s 
sovraštvom do bližnjega
KKC 2262–2267: prepoved povzročanja hudega bližnje-
mu, razen v samoobrambi
KKC 2842–2845: molitev in odpuščanje sovražniku
KKC 2012–2016: Očetova svetost nas kliče k svetosti
KKC 1265: po krstu postanemo tempelj Svetega Duha
KKC 2684: sveti so tempelj Svetega Duha
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Osma nedelja med letom
KKC 302–314: Božja previdnost in njena vloga v zgodovini
KKC 2114–2115: praznoverje obrača vrednote; verovati 
previdnosti, ne pa vedeževanju
KKC 2632: molitve vernikov je prošnja za prihod Božjega 
kraljestva
KKC 2830: zaupati v Božje previdnost ne pomeni brezdelje

Deveta nedelja med letom
KKC 2822–2827: »Zgodi se tvoja volja«
KKC 2611: molitev usposablja srce za spolnjevanje Božje 
volje
KKC 1987–1995: pravičnost

Deseta nedelja med letom
KKC 545, 589: Jezus kliče in odpušča grešnikom
KKC 2099–2100: daritev je všečna Bogu
KKC 144–146, 2572: Abraham – vzornik vere

Enajsta nedelja med letom
KKC 551, 761–766: Cerkev se je pripravljala med ljud-
stvom v Stari zavezi
KKC 783–786: Cerkev kot duhovniško, preroško in kra-
ljev sko ljudstvo
KKC 849–865: apostolsko poslanstvo Cerkve

Dvanajsta nedelja med letom
KKC 852: Kristusov Duh podpira krščansko poslanstvo
KKC 905: evangelizacija s pričevanjem življenja
KKC 1808, 1816: pogumno pričevanje vere premaga strah 
in smrt
KKC 2471–2474: pričevanje za resnico
KKC 359, 402–411, 615: Adam, izvirni greh, Kristus novi 
Adam

Trinajsta nedelja med letom
KKC 2232–2233: prva poklicanost kristjana je hoditi za 
Kristusom
KKC 537, 628, 790, 1226–1228, 1694: krst, žrtvovanje 
sebe, živeti Kristusu
KKC 1987: milost nas opravičuje po krstu in veri
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Štirinajsta nedelja med letom
KKC 514–521: spoznanje Kristusovih skrivnosti in naše 
občestvo z njimi
KKC 238–242: Sin nam je razodel Očeta
KKC 989–990: vstajenje mesa

Petnajsta nedelja med letom
KKC 546: Kristus oznanja v prilikah
KKC 1703–1709: sposobnost spoznati in odgovoriti na 
Božji klic
KKC 2006–2011: Bog pridružuje človeka delovanju njego-
ve milosti
KKC 1046–1047: stvarjenje kot del novega vesoljstva
KKC 2707: vrednota meditacije

Šestnajsta nedelja me letom
KKC 543–550: Božje kraljestvo
KKC 309–314: Božja dobrota in pohujšanje zla
KKC 825, 827: ljuljka in evangeljsko seme v nas in v Cer-
kvi
KKC 1425–1429: nujnost nenehne spreobrnitve
KKC 2630: prošnja molitev prihaja iz globin v Svetem Duhu

Sedemnajsta nedelja med letom
KKC 407: ne smemo zanikati izvirnega greha, če hočemo 
spoznati človekovo situacijo
KKC 1777–1785: odločitve po vesti v soglasju z Božjo voljo
KKC 1786–1789: prepoznavanje Božje volje v zapovedih v 
težavnih primerih
KKC 1038–1041: ločitev dobrega in zlega ob poslednji sod-
bi
KKC 1037: Bog nikogar ne pošilja v pekel

Osemnajsta nedelja med letom
KKC 2828–2837: »Daj nam danes naš vsakdanji kruh«
KKC 1335: čudežne pomnožitve kruha predstavljajo evha-
ristijo
KKC 1391–1401: sadovi obhajila
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Devetnajsta nedelja med letom
KKC 164: preizkušnja vere
KKC 272–274: samo vera lahko pristane na skrivnosti 
previdnosti
KKC 671–672: v težavah je treba gojiti zaupanje, da nad 
vsem bedi Kristus
KKC 56–64, 121–122, 218–218: zgodovina zaveze, Božje 
ljubezen do Izraela
KKC 839–840; odnos Cerkve do judovskega ljudstva

Dvajseta nedelja med letom
KKC 543–544: Božje kraljestvo je bilo najprej oznanjeno 
Izraelu, nato vsem narodom
KKC 674: Kristusov prihod je upanje Izraela; končni spre-
jem Mesija
KKC 2610: moč prošnje, izražene z iskreno vero
KKC 831, 849: katoliška Cerkev 

Enaindvajseta nedelja med letom
KKC 551–553: ključi nebeškega kraljestva
KKK 880–887: temelj edinosti, škofovski zbor in njegova 
glava, Petrov naslednik

Dvaindvajseta nedelja med letom
KKC 618: Kristus kliče učence, naj vzamejo križ in hodijo 
za njim
KKC 555, 1460, 2100: križ je pot, kako vstopiti v Kristuso-
vo slavo
KKC 2015: pot popolnosti gre po poti trpljenja
KKC: 2427: nositi križ vse dni življenja

Triindvajseta nedelja med letom
KKC 2055: dekalog povzema zapoved ljubezni
KKC 1443–1445: sprava s Cerkvijo
KKC 2842–2845: »Kakor tudi mi odpuščamo svojim dol-
žnikom«

Štiriindvajseta nedelja med letom
KKC 218–221: Bog je ljubezen
KKC 294_ Bog izkazuje svojo slavo po svoji dobroti
KKC 2838–2845: »Odpusti nam naše dolge«
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Petindvajseta nedelja med letom
KKC 210–211: Bog usmiljenja in dobrote
KKC 588–589: Jezus poistoveti svoje razumevanje z gre-
šniki z Očetovim usmiljenjem

Šestindvajseta nedelja med letom
KKC 1807: pravični človek je drugačen zaradi pravega od-
nosa do bližnjega
KKC 2842: Sveti Duh nas usposablja za Kristusovo čutenje
KKC 1928–1930, 2425–2426: dolžnost socialne pravič-
nosti
KKC 446–461: Kristusovo gospostvo
KKC 2822–2827: »Zgodi se tvoja volja«

Sedemindvajseta nedelja med letom
KKC 755: Cerkev je božji vinograd
KKC 1830–1832: darovi in sadovi Svetega Duha
KKC 443: preroki so služabniki, Kristus je Božji Sin

Osemindvajseta nedelja med letom
KKC 543–546: Jezus kliče grešnike, zahteva pa spreobr-
njenje
KKC 1402–1405. 2837: evharistija je podoba mesijanske-
ga obeda

Devetindvajseta nedelja med letom
KKC 1897–1917: udeležba pri družbenem življenju
KKC 2238–2244: naloge državljanov

Trideseta nedelja med letom
KKC 2052–2074: deset zapovedi, kakor jih razlaga dvojna 
ljubezen
KKC 2061–2063: moralno delovanje kot odgovor na Božjo 
ljubezen

Enaintrideseta nedelja med letom
KKC 2044: moralno delovanje in krščansko pričevanje
KKC 876, 1550–1551: duhovništvo je služba; človeške sla-
bosti voditeljev
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Dvaintrideseta nedelja med letom
KKC 671–672: v pričakovanju, da bo vse podvrženo njemu
KKC 988–991: pravični bodo večno živeli z Vstalim Kri-
stusom
KKC 1036, 2612: čuječe pričakujemo Gospodov prihod

Triintrideseta nedelja med letom
KKC 2006–2011: naše plačilo za dobra dela prihaja zaradi 
Božje milosti
KKC 1038–1041: poslednja sodb bo razodela naša dobra 
dela
KKC 1048–1050: bodimo delavni, ko pričakujemo Gospo-
dov prihod
KKC 1936–1937: mnogovrstnost talentov
KKC 2331–2334: dostojanstvo žene
KKC 1603–1605: zakon v redu stvarjenja

Praznik Kristusa, Kralja vesoljstva
KKC 440, 446–451, 668–672, 783. 786, 908, 2105, 2628: 
Kristus, Gospod in Kralj
KKC 678–679, 1001, 1038–1041: Kristus sodnik
KKC 2816–2821: »Pridi k nam tvoje kraljestvo«

BOGOSLUŽNO LETO  B

Prva adventna nedelja
KKC 558–677, 769: zadnja preizkušnja in Kristusov pri-
hod v slavi
KKC 451, 671, 1130, 1403, 2817: »Pridi, Gospod Jezus!«
KKC 35: Bog daje človeku milost, da lahko sprejme razu-
me razodetje in sprejme Mesija
KKC 827, 1431, 2677, 2839: priznajmo, da smo grešniki

Druga adventna nedelja
KKC 522, 711–716, 722: preroki in pričakovanje Mesija
KKC 523, 717–720: poslanstvo Janeza Krstnika
KKC 1042–1050: novo nebo in nova zemlja
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Treta adventna nedelja
KKC 30, 163,736,1829, 1832, 2015, 2362: veselje
KKC 713–714: značilnosti Mesija, ki ga pričakujemo
KKC 218–219: Božja ljubezen do Izraela
KKC 772, 796: Cerkev, Kristusova nevesta

Četrta adventna nedelja
KKC 484–494: oznanjenje
KKC 439, 496, 559, 2616: Jezus je Davidov sin
KKC 149, 494, 2087: »poslušnost vere«

Božični praznik
KKC 456–460, 566: »In Beseda je meso postala«
KKC 461–463, 470– 478: učlovečenje
KKC 437, 525–526: božična skrivnost
KKC 439, 496, 559, 2616: Jezus, Davidov sin
KKC 65, 102: Bog se je razodel po svoji Besedi
KKC 333: Kristusa, učlovečenega, počastijo angeli
KKC 1159–1162, 2131, 2502: učlovečenje in podobe Kristusa

Praznik svete Družine
KKC 531–534: sveta Družina
KKC 1655–1658, 2204–2206: krščanska družina – do-
mača Cerkev
KKC 2214–2233: naloge družinskih članov
KKC 529, 583, 695: darovanje v templju
KKC 144–146, 489, 2572, 2676: Abraham in Sara, vzor-
nika vere

Praznik Marije, Božje Matere (novo leto)
KKC 464–469: Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek
KKC 495, 2677: Marija je Božja Mati
KKC 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009: naše posino-
vljenje v Božje otroke
KKC 527, 577–582: Jezus spoštuje postavo in jo dopolnjuje  
KKC 580, 1972: nova zapoved nas osvobaja ozkosti stare-
ga zakona
KKC 683, 689, 1695, 2766, 2777–2778: v Svetem Duhu 
kličemo Boga – Oče
KKC 430–435, 2666–2668, 2812: Jezusovo ime
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Druga nedelja po božiču
KKC 151, 241, 291, 423, 445, 456–463, 504–505, 526, 
1216, 2466, 2787: prolog k Janezovemu evangeliju
KKC 272, 295, 299, 474, 721, 1831: Kristus, Božja modrost
KKC 158, 283, 1303, 1831, 2500: Bog nam daje modrost

Praznik Gospodovega razglašenja
KKC 528, 724: Gospodovo razglašenje
KKC 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715: Kristus luč narodov
KKC 60, 442, 674, 755, 767, 774–776, 781, 831: Cerkev, 
zakrament edinosti za ves svet

Prva postna nedelja
KKC 394, 538–540, 2119: Jezusa skuša hudi duh
KKC 2846–2949: »In ne vpelji nas v skušnjavo«
KKC 153–159, 1219: Noetova barka kot predpodoba Cer-
kve in krsta
KKC 1116, 129, 1222: zaveza in zakramenti, zlasti krst
KKC 1257, 1811: Bog nas odrešuje po krstu

Druga postna nedelja
KKC 554–556, 568: spremenjenje
KKC 59, 145–146, 2570–2571: Abrahamova poslušnost
KKC 153–158: značilnosti vere
KKC 2059: Bog nam razodeva svojo slavo, da bi nam razo-
del svojo voljo
KKC 603, 1373, 2634, 2852: Kristus je za nas vse 

Tretja postna nedelja
KKC 459, 577–582: Jezus in postava
KKC 593, 583–586: tempelj predstavlja Kristusa
KKC 1967–1968: nova zapoved dopolnjuje staro
KKC 272, 550, 853: Kristusova moč se razodeva na kri-
žu

Četrta postna nedelja
KKC 389, 457–458, 846, 1019, 1597: Kristus Odrešenik
KKC 679: Kristus je gospod večnega življenja
KKC 55: Bog želi dati človeku večno življenje 
KKC 710: suženjstvo Izraela je podoba trpljenja
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Peta postna nedelja
KKC 606–607: Kristusovo življenje, darovano Očetu
KKC 542, 607: Kristusov načrt, da daruje življenje za naše 
odrešenje
KKC 690, 729: Duh poveliča Sina, Sin poveliča Očeta
KKC 662, 2853: vstop Kristusa v slavo je naša zmaga
KKC 56–64, 220, 715, 762, 1965: zgodovina zaveze

Cvetna nedelja, nedelja trpljenja našega Gospoda Jezusa 
Kristusa

KKC 557–560: Jezusov vhod v Jeruzalem
KKC 602–618: Kristusovo trpljenje
KKC 2816: Jezusovo gospostvo, doseženo v smrti in vsta-
jenju
KKC 654, 1067–1068, 1362: velikonočna skrivnost in bo-
goslužje

Veliki četrtek – Gospodova večerja
KKC 1337–1344: postavitev evharistije
KKC 1359–1361: evharistija kot zahvala
KKC 610, 1362–1372, 1382, 1436: evharistija kot žrtev
KKC 1373–1381: stvarna navzočnost Kristusa v evhari-
stiji 
KKC 1384–1401, 2837: obhajilo
KKC 1402–1405: »evharistija – poroštvo prihodnje slave«
KKC 611, 1366: ustanovitev duhovništva pri zadnji večerji

Veliki petek – Gospodovo trpljenje
KKC 602–618, 1992: Kristusovo trpljenje
KKC 612, 2606, 2741: Jezusova molitev
KKC 467, 540, 1137: Kristus, veliki duhovnik
KKC 2825: Jezusova in naša pokorščina

Velika noč – Gospodovo vstajenje
KKC 638–655, 989, 1001–1002: Kristusovo in naše vstajenje 
KKC 647, 1167–1170, 1243, 1287: Velika noč, Gospodov dan
KKC 1212: zakramenti krščanskega uvajanja
KKC 1214–1222, 1226–1228, 1234–1245, 1254: krst
KKC 1286–1289: birma
KKC 1322–1323: evharistija
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Druga velikonočna nedelja
KKC 448, 641–646: Vstali Kristus se prikaže
KKC 1084–1089: posvečevalna navzočnost Vstalega Kri-
stusa v bogoslužju
KKC 2177–2178, 1342: nedeljske evharistija
KKC 654–655, 1988: naše prerojenje za novo življenje 
Vstalega Kristusa
KKC 926–984, 1441–1442: »Verujem v odpuščanje gre-
hov«
KKC 949–953, 1329, 1342, 2624, 2790: udeležba pri du-
hovnih dobrinah

Tretja velikonočna nedelja
KKC 1346–1347: evharistija in izkustvo učencev na poti 
v Emavs
KKC 642–644, 857, 995–996: apostoli in učenci kot priče 
vstajenja
KKC 102, 601,426–429, 2763: Kristus, ključ za razlago 
Svetega pisma
KKC 519, 662, 1137: Jezus, naš zagovornik v nebesih

Četrta nedelja po veliki noči
KKC 754, 764, 2665: Kristus, pastir ovac in vrata v hlev
KKC 553, 857, 861, 896, 1558, 1561, 1568, 1574: papež in 
škofje kot pastirji
KKC 874, 1120, 1465, 1536, 1548–1551, 1564, 2179, 2686: 
duhovniki kot pastirji
KKC 756: Kristus, vogelni kamen
KKC 1, 104, 239, 1692, 1709, 2009, 2736: Božji posinovlje-
ni otroci smo

Peta nedelja po veliki noči
KKC 2746–2751: Jezusova molitev pri zadnji večerji
KKC 755, 736, 787, 1108, 1988, 2074: Kristus je trta, mi 
smo mladike
KKC 953, 1822–1892; ljubezen
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Šesta nedelja po veliki noči
KKC 2746–2751: Jezusova molitev pri zadnji večerji
KKC 214, 218–221, 231, 247, 733, 2331, 2577: Bog je lju-
bezen
KKC 1789, 1822–1829, 2067, 2069: ljubezen do Boga in 
bližnjega je spolnitev zapovedi
KKC 2347, 2709: prijateljstvo s Kristusom

Praznik Gospodovega vnebohoda
KKC 659–672, 697, 792, 965, 2795: vnebohod

Sedma nedelja po veliki noči 
KKC 2746–2751: Jezusova molitev pri zadnji večerji
KKC 2614, 2741: Jezus prosi za nas
KKC 611, 2812, 2821: Jezusova molitev nas posvečuje, zla-
sti v evharistij

Binkoštni praznik
KKC 696, 726, 731–732, 737–741, 830, 1076, 1287, 2623: 
binkošti
KKC 599, 597, 674, 715: apostolsko pričevanje binkošti
KKC 1152, 1226, 1302, 1556: binkoštna skrivnost se na-
daljuje v Cerkvi
KKC 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108–1109: Cerkev kot 
občestvo v Duhu

Praznik Svete Trojice
KKC 202, 232–260, 684, 732: skrivnost Svete Trojice
KKC 249, 813, 950,1077–1109, 2845: v Cerkvi in njenem 
bogoslužju
KKC 2655, 2664–2672: Sveta Trojica in molitev
KKC 2205: družina – podoba Svete Trojice

Praznik svetega Rešnjega telesa in krvi
KKC 790, 1003, 1322–1419: sveta evharistija
KKC 805, 950, 2181–2182, 2637, 2845: evharistija in ob-
čestvo vernikov
KKC 1212, 1275, 1436, 2837: evharistija kot duhovna hra-
na
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Praznik presvetega Jezusovega srca
KKC 210–211, 604: Božje usmiljenje 
KKC 430, 478, 545, 589, 1365, 1825, 1846: Kristusova lju-
bezen do bližnjega
KKC 2669: Kristusovo srce je vredno češčenja
KKC 766, 1225: Cerkev se rodi iz Kristusove odprte strani
KKC 1432, 2100: Kristusova ljubezen vzgiba naša srca

Druga nedelja med letom
KKC 462, 516, 2568, 2824: Jezus uresniči Očetovo voljo
KKC 543–546: sprejeti Božje kraljestvo, sprejeti Božjo be-
sedo
KKC 873–874: Kristus izvir krščanske poklicanosti
KKC 364, 1004: dostojanstvo telesa
KKC 1656, 226: pomagati otrokom pri spoznanju njihove 
poklicanosti

Tretja nedelja med letom
KKC 51–64: načrt Božjega razodetja
KKC 1427–1433: notranje in nenehno spreobrnjenje
KKC 1886–1889: spreobrnjenje in družba

Četrta nedelja med letom
KKC 547–550: Jezus potrjuje svoje besede s čudeži
KKC 447, 438, 550: Jezusova moč nad demoni
KKC 64, 762, 2595: naloge preroka
KKC 992, 1618–1620: devištvo zaradi Božjega kraljestva

Peta nedelja med letom
KKC 547–550: ozdravitev, znamenje mesijanskega časa
KKC 1502–1505: Kristus, zdravnik duš
KKC 875, 1122: nujnost oznanjevanja

Šesta nedelja med letom
KKC 1474: življenje s Kristusom združuje vse vanj verujo-
če 
KKC 1939–1942: človeška solidarnost
KKC 2288–2291: skrb za zdravje
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Sedma nedelja med letom
KKC 1421, 1441–1442: Kristus ozdravlja dušo in telo
KKC 987, 1441, 1741: Kristus odpušča grehe
KKC 1425–1426: sprava po prejemu krsta
KKC 1065: Kristus in naš 'amen'

Osma nedelja med letom
KKC 772–773, 796: Cerkev kot skrivnost občestva z Bogom
KKC 697: Cerkev, Kristusova nevesta

Deveta nedelja med letom
KKC 345–349, 582, 2168–2173: Gospodov dan
KKC 1005–1014, 1470, 1681–1683: živeti in umreti v Kri-
stusu

Deseta nedelja med letom
KKC 410–412: prvi evangelij (protoevangelij)
KKC 374–379: človek v raju
KKC 385–409: greh (padec)
KKC 517, 550: Kristus izganja hudega duha

Enajsta nedelja med letom
KKC 534–546: oznanilo Božjega kraljestva
KKC 2653–2654, 2660, 2716: poslušanje Božje besede 
daje rast Božjemu kraljestvu

Dvanajsta nedelja med letom
KKC 423, 464–469: Jezus, pravi Bog in pravi človek
KKC 1814–1816: vera, Božji dar in človekov odgovor
KKC 671–672: ohraniti vero v času nasprotovanj

Trinajsta nedelja med letom
KKC 548–549, 646, 994: Kristus obuja mrtve
KKC 1009–1014: v Kristusu ima smrt nov pomen
KKC 1042–1050: upanje na novo nebo in novo zemljo

Štirinajsta nedelja med letom
KKC 2581–2584: preroki in spreobrnjenje srca
KKC 436: Kristus, prerok
KKC 162: vztrajati v veri
KKC 268,273, 1508: moč se v slabosti izpopolnjuje
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Petnajsta nedelja med letom
KKC 1506–1509: učenci so deležni Kristusovega zdravil-
nega poslanstva
KKC 737–741: Cerkev je poklicana oznanjati in pričevati
KKC 849–856: izvor in polnost poslanstva Cerkve
KKC 1122, 1533: poklicanost k oznanjevanju
KKC 693, 698, 706, 1107, 1296: Sveti Duh, Božja obljuba 
in znamenje
KKC 492: Marija, izvoljena pred stvarjenjem sveta

Šestnajsta nedelja med letom
KKC 2302–2306: Kristus, naš mir
KKC 2437–2442: pričevati in delati za mir in pravičnost

Sedemnajsta nedelja med letom
KKC 1335: čudežna pomnožitev kruha in ribic kot podoba 
evharistije
KKC 814–815, 949–959: razdelitev darov v občestvu Cerkve

Osemnajsta nedelja med letom
KKC 1333–1336: evharistična znamenja kruha in vina
KKC 1691–1696: življenje v Kristusu

Devetnajsta nedelja med letom
KKC 1341–1344: »To delajte v moj spomin«
KKC 1384–1390: »Vzemite in jejte od tega vsi«. Obhajilo

Dvajseta nedelja med letom
KKC 1402–1405: evharistija: 'obljuba prihodnje slave'
KKC 2828–2837: evharistija, naš vsakdanji kruh
KKC 1336: pohujšanje

Enaindvajseta nedelja med letom
796: Cerkev, Kristusova nevesta
KKC 1061–1065: Božja zvestoba in njegova brezpogojna 
ljubezen
KKC 1612–1974, 2360–2365: poroka v Gospodu

Dvaindvajseta nedelja med letom
KKC 577–582: Kristus in postava
KKC 1961–1974: stari zakon in evangelij
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Triindvajseta nedelja med letom
KKC 1503–1505: Kristus, zdravnik
KKC 1151–1152: Kristusova znamenja, zakramentalna zna-
menja
KKC 270–271: Božje usmiljenje

Štiriindvajseta nedelja med letom
KKC 713–716: Mesijeva dejanja so razodeta v pesmi bož-
jega služabnika
KKC 440, 571–572, 601: Jezus je trpel in umrl zaradi na-
šega zveličanja
KKC 618: naša udeležba pri Kristusovi daritvi
KC 2044–2046: dobra dela so znamenja vere

Petindvajseta nedelja med letom
KKC 539, 565, 600–605, 713: Kristus, pokorni Božji Sin
KKC 786: 'služiti' v Kristusu pomeni 'kraljevati'
KKC 1547, 1551: službeno duhovništvo je služenje
KKC 2538–2540: osebni greh
KKC 2302–2306: obramba miru

Šestindvajseta nedelja med letom
KKC 821, 1126, 1636: ekumenski dialog
KKC 2445–2446, 2536, 2544–2446: nevarnost nezmer-
nega pohlepa po bogastvu
KKC 1852: zavist

Sedemindvajseta nedelja med letom
KKC 1602–1617, 1643–1651, 2331–2336: zakonska zve-
stoba
KKC 2332–2336: ločitev
KKC 1832: zvestoba, sad Svetega Duha
KKC 2044, 2147, 2156, 223, 2787: zvestoba krščenih

Osemindvajseta nedelja med letom
KKC 101–104: Kristus, edina beseda Svetega pisma
KKC 131–133: Sveto pismo v življenju Cerkve
KKC 2653–2654: Sveto pismo izvir molitve
1723, 2536, 2444–2447: ljubezen do ubogih
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Devetindvajseta nedelja med letom
KKC 599–609: odrešenjska Kristusova smrt v zgodovini 
odrešenja
KKC 520: Kristusovo ponižanje je za nas vzor posnemanja
KKC 67, 540, 1137: Kristus, veliki duhovnik

Trideseta nedelja med letom
KKC 547–550: Jezus razodene mesijanska znamenja
KKC 1814–1816: vera je Božji dar
KKC 2734–2737: sinovsko zaupanje pri molitvi

Enaintrideseta nedelja med letom
KKC 2083: zapovedi spodbujajo k odgovoru v ljubezni
KKC 2052, 2093–2094: prva zapoved
KKC 1539–1547: duhovniško posvečenje v oikonomiji od-
rešenja

Dvaintrideseta nedelja med letom
KKC 519–521: Kristus je za nas daroval svoje življenja 
KKC 2544–2547: uboštvo srca
KKC 1434, 1438, 1753, 1969, 2447: miloščina
KKC 2481–2584: Elija in spreobrnjenje srca
KKC 1921–1022: posebna sodba

Triintrideseta nedelja med letom
KKC 1038–1050: poslednja sodba, upanje na novo nebo 
in novo zemljo
KKC 613–614, 1365–1367: Kristusova smrt je edinstvena 
in dokončna daritev; evharistija

Praznik Kristusa, Kralja vesoljstva
KKC 440, 446–451, 668–672, 783. 786, 908, 2105, 2628: 
Kristus, Gospod in Kralj
KKC 678–679, 1001, 1038–1041: Kristus sodnik
KKC 2816–2821: »Pridi k nam tvoje kraljestvo«
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BOGOSLUŽNO LETO C

Prva adventna nedelja
KKC 668–677, 769: preizkušnje ob koncu in Kristusov 
prihod v slavi
KKC 451, 671,1130, 1403, 2817: 'Pridi, Gospod Jezus!'
KKC 439, 496, 559, 2616: Jezus je Davidov sin
KKC 207, 210–214, 270, 1061–1063: Bog je zvest in usmiljen

Druga adventna nedelja
KKC 522, 711–716, 722: preroki in pričakovanje Mesija
KKC 523, 717–720: poslanstvo Janeza Krstnika
KKC 710: Izraelovo suženjstvo napoveduje trpljenje
KKC 2532, 2636: Pavlova skrb

Treta adventna nedelja
KKC 30, 163,736,1829, 1832, 2015, 2362: veselje
KKC 523–524, 535: Janez Krstnik pripravlja Mesiju pot
KKC 430–435: Jezus je Odrešenik

Četrta adventna nedelja
KKC 148, 495. 717. 484–494: 'obiskovanje'
KKC 462, 606–607, 2568, 2824: Sin se je učlovečil, da bi 
spolnil Očetovo voljo

Božični praznik
KKC 456–460, 566: »Zakaj je Beseda meso postala?«
KKC 461–463, 470– 478: učlovečenje
KKC 437, 525–526: božična skrivnost
KKC 439, 496, 559, 2616: Jezus je Davidov sin
KKC 65, 102: Bog je vse razodel po svoji Besedi
KKC 333: Kristusa, učlovečenega, počastijo angeli
KKC 1159–1162, 2131, 2502: učlovečenje in podobe Kristusa

Sveta Družina
KKC 531–534: sveta Družina
KKC 1655–1658, 2204–2206: krščanska družina – do-
mača Cerkev
KKC 2214–2233: naloge družinskih članov
KKC 529, 583, 695: Jezusa najdejo v templju
KKC 64, 489, 2578: Ana in Samuel

CD 147_Homileticni direktorij.indd   113CD 147_Homileticni direktorij.indd   113 8.4.2015   8:27:218.4.2015   8:27:21



114

KKC 1, 104, 239, 1692, 1709, 2009, 2736: vsi smo posinov-
ljeni Božji otroci
KKC 163, 1023, 1161, 2519, 2772: Boga bomo gledali 'iz 
obličja v obličje', 'kakršen je'

Praznik Marije, Božje Matere (novo leto)
KKC 464–469: Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek
KKC 495, 2677: Marija je Božja mati
KKC 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009: naše posinov-
ljenje v Božje otroke
KKC 527, 577–582: Jezus spoštuje postavo in jo dopolnjuje 
KKC 580, 1972: nova zapoved nas osvobaja ozkosti stare-
ga zakona
KKC 683, 689, 1695, 2766, 2777–2778: v Svetem Duhu 
smemo klicati Boga 'Oče'
KKC 430–435, 2666–2668, 2812: Jezusovo ime

Druga nedelja po božiču
KKC 151, 241, 291, 423, 445, 456–463, 504–505, 526, 
1216, 2466, 2787: prolog k Janezovemu evangeliju
KKC 272, 295, 299, 474, 721, 1831: Kristus, Božja mod rost
KKC 158, 283, 1303, 1831, 2500: Bog nam daje modrost

Praznik Gospodovega razglašenja
KKC 528, 724: Gospodovo razglašenje
KKC 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715: Kristus luč narodov
KKC 60, 442, 674, 755, 767, 774–776, 781, 831: Cerkev, 
zakrament edinosti za ves svet

Prva postna nedelja
KKC 394, 538–540, 2119: hudi duh skuša Jezusa 
KKC 2846– 2949: »In ne vpelji nas v skušnjavo«
KKC 1505: Kristus nas odrešuje zla
KKC 142–143–309: vera je pokorščina Bogu, priznanje 
Boga, zavračanje zla
KKC 59–63: Bog oblikuje duhovniško ljudstvo po Abraha-
mu in v izhodu

Druga postna nedelja
KKC 554–556, 568: spremenjenje
KKC 59, 145–146, 2570–2571: Abrahamova poslušnost
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KKC 1000: vera odpira pot k razumevanju skrivnosti vsta-
jenja
KKC 645, 999–1001: vstajenje mesa 

Tretja postna nedelja
KKC 210, 2575–2577: Bog pokliče Mojzesa, posluša pro-
šnje naroda
KKC 1963–1964: izpolnjevanje postave pripravlja spreo-
brnjenje
KKC 2851: zlo in njegova dejanja preprečujejo pot odrešenja
KKC 128–130, 1094: tipološko branje Stare zaveze odkri-
va Novo zavezo
KKC 736, 1108–1109, 1129, 1521, 1724, 1852, 2074, 2516, 
2345, 2751: prinašati sadove

Četrta postna nedelja
KKC 1439, 1465, 1481, 1700, 2839: izgubljeni sin
KKC 207, 212, 214: Bog je zvest svojim obljubam
KKC 1441, 1443: Bog odpušča grehe, grešniki so vnovič 
vključeni v občestvo
KKC 982: vrata odpuščanja so vedno odprta tistim, ki se 
kesajo
KKC 1334: vsakdanji kruh Izraela je sad obljubljene dežele

Peta postna nedelja
KKC 430, 545, 589, 1846–1847: Jezus razodeva Očetovo 
usmiljenje
KKC 133, 428, 648, 989, 1006: neizmerno bogastvo spo-
znanja Kristusa
KKC 2475–2479: nepremišljena sodba

Cvetna nedelja, nedelja trpljenja našega Gospoda Jezusa 
Kristusa

KKC 557–560: Jezusov vhod v Jeruzalem
KKC 602–618: Kristusovo trpljenje
KKC 2816: Jezusovo gospostvo, doseženo v smrti in vstajenju
KKC 654, 1067–1068, 1362: velikonočna skrivnost in bo-
goslužje
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Veliki četrtek – Gospodova večerja
KKC 1337–1344: postavitev evharistije
KKC 1359–1361: evharistija kot zahvala
KKC 610, 1362–1372, 1382, 1436: evharistija kot žrtev
KKC 1373–1381: stvarna navzočnost Kristusa v evharistiji 
KKC 1384–1401, 2837: obhajilo
KKC 1402–1405: evharistija – »poroštvo prihodnje slave«
KKC 611, 1366: ustanovitev duhovništva pri zadnji večerji

Veliki petek – Gospodovo trpljenje
KKC 602–618, 1992: Kristusovo trpljenje
KKC 612, 2606, 2741: Jezusova molitev
KKC 467, 540, 1137: Kristus, veliki duhovnik
KKC 2825: Jezusova in naša pokorščina

Velika noč – Gospodovo vstajenje
KKC 638–655, 989, 1001–1002: Kristusovo in naše vstajenje 
KKC 647, 1167–1170, 1243, 1287: Velika noč, Gospodov dan
KKC 1212: zakramenti krščanskega uvajanja
KKC 1214–1222, 1226–1228, 1234–1245, 1254: krst
KKC 1286–1289: birma
KKC 1322–1323: evharistija

Druga velikonočna nedelja
KKC 448, 641–646: Vstali Kristus se prikaže
KKC 1084–1089: posvečevalna navzočnost Vstalega Kri-
stusa v bogoslužju
KKC 2177–2178, 1342: nedeljske evharistija
KKC 654–655, 1988: naše prerojenje za novo življenje 
Vstalega Kristusa
KKC 926–984, 1441–1442: »Verujem v odpuščanje grehov«
KKC 949–953, 1329, 1342, 2624, 2790: udeležba pri du-
hovnih dobrinah
KKC 612, 625, 635, 2854: Kristus, Živeči, ima ključe smrti

Tretja velikonočna nedelja
KKC 642–644, 857, 995–996: apostoli in učenci priče 
vstajenja
KKC 553, 641, 881, 1429: Vstali Kristus in Peter
KKC 1090, 1137–1139, 1326: nebeška bogoslužje
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Četrta nedelja po veliki noči
KKC 754, 764, 2665: Kristus, pastir ovac in vrata v hlev
KKC 553, 857, 861, 896, 1558, 1561, 1568, 1574: papež in 
škofje kot pastirji
KKC 874, 1120, 1465, 1536, 1548–1551, 1564, 2179, 2686: 
duhovniki kot pastirji
KKC 60, 442, 543, 674, 724, 755, 781: Cerkev združuje 
Jude in pogane
KKC 957, 11381173, 2473–2474: občestvo z mučenci

Peta nedelja po veliki noči
KKC 2746–2751: Jezusova molitev pri zadnji večerji
KKC 459, 1823, 2074, 2196, 2822, 2842: 'kakor sem vas 
jaz ljubil'
KKC 756, 865, 1042–1050, 2016, 2817: novo nebo in nova 
zemlja

Šesta nedelja po veliki noči
KKC 2746–2751: Jezusova molitev pri zadnji večerji
KKC 243, 388, 692, 1433, 1848: Sveti Duh , posrednik in 
tolažnik
KKC 1965–1974: nova zapoved dopolnjuje staro
KKC 865, 869, 1090, 1198, 2016: nebeški Jeruzalem

Praznik Gospodovega vnebohoda
KKC 659–672, 697, 792, 965, 2795: vnebohod

Sedma nedelja po veliki noči 
KKC 521: v Kristusu živimo občestvo z Očetom
KKC 787–790, 795, 1044–1047: Cerkev je občestvo v Kri-
stusu in s Kristusom 

Binkoštni praznik
KKC 696, 726, 731–732, 737–741, 830, 1076, 1287, 2623: 
binkošti
KKC 599, 597, 674, 715: apostolsko pričevanje o binkoštih
KKC 1152, 1226, 1302, 1556: binkoštna skrivnost se na-
daljuje v Cerkvi
KKC 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108–1109: Cerkev kot 
občestvo v Duhu
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Praznik Svete Trojice
KKC 202, 232–260, 684, 732: skrivnost Svete Trojice
KKC 249, 813, 950,1077–1109, 2845: v Cerkvi in njenem 
bogoslužju
KKC 2655, 2664–2672: Sveta Trojica in molitev
KKC 2205: družina – podoba Svete Trojice

Praznik svetega Rešnjega telesa in krvi
KKC 790, 1003, 1322–1419: sveta evharistija
KKC 805, 950, 2181–2182, 2637, 2845: evharistija in ob-
čestvo vernikov
KKC 1212, 1275, 1436, 2837: evharistija kot duhovna hrana

Praznik presvetega Jezusovega srca
KKC 210–211, 604: Božje usmiljenje 
KKC 430, 478, 545, 589, 1365, 1825, 1846: Kristusova lju-
bezen do bližnjega
KKC 2669: Kristusovo srce je vredno češčenja
KKC 766, 1225: Cerkev se je rodila iz Kristusove odprte strani 
KKC 1432, 2100: Kristusova ljubezen vzgiba naša srca

Druga nedelja med letom
KKC 528: v Kani se Kristus razodene kot Mesija, Božji Sin, 
Odrešenik
KKC 796: Cerkev, Kristusova nevesta
KKC 1612–1617: poroka v Gospodu
KKC 2618: Marijino posredištvo v Kani
KKC 799–801, 951, 2003: karizme v službi Cerkve

Tretja nedelja med letom
KKC 714: pričakovanje Mesija in Duha v stari zavezi
KKC 1965–1974: nova zapoved in evangelij
KKC 106, 108, 515: Bog je navdihoval avtorje Svetega pi-
sma in bralce
KKC 787–795: Cerkev Kristusovo telo

Četrta nedelja med letom
KKC 436, 1241, 1546: Kristus prerok
KKC 904907: naša udeležba pri Kristusovi preroški službi
KKC 103–104: vera, počelo večnega življenja
KKC 1822–1829: ljubezen
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KKC 772–773, 953: občestvo v Cerkvi
KKC 314, 1023, 2519: Boga bodo v nebesih gledali 'iz obli-
čja v obličje'

Peta nedelja med letom
KKC 520. 618, 923, 1618, 1642, 2053: vsi smo poklicani 
hoditi za Kristusom
KKC 2144, 2732: strah pred Gospodovo navzočnostjo pred 
domišljavostjo
KKC 631–644: apostoli so priče vstajenja

Šesta nedelja med letom
KKC 1820: krščansko upanje raste ob oznanilu blagrov
KKC 2544–2547: uboštvo srca; Gospod pomiluje bogate
KKC 655, 989, 1002–1003: upanje na vstajenje

Sedma nedelja med letom
KKC 210–211: usmiljeni Bog
KKC 1825, 1935, 1968, 2303, 2842–2845: odpuščanje 
grešnikom
KKC 359, 504: Kristus, novi Adam

Osma nedelja med letom
KKC 2563: srce je bivališče resnice
KKC 1755–1756: dobra in slaba dejanja
KKC 1783–1794: oblikovanje vesti in določitve po vesti
KKC 2690: duhovno vodstvo (spremljanje)
KKC 1009–1013: smisel krščanske smrti

Deveta nedelja med letom
KKC 543–546 vsi so poklicani vstopiti v Božje kraljestvo
KKC 774–776: Cerkev, vesoljni zakrament odrešenja
KKC 2580: posvetilna molitev Salamonovega templja
KCC 583–586: Jezus in tempelj 

Deseta nedelja med letom
KKC 646, 994: pri obuditvi mrtvih Kristus napove svoje 
vstajenje
KCC 1681: krščanski pomen smrti pridruženi Kristusu
KCC 2583: Elija in vdova
KCC 2637: Kristus osvobaja stvarstvo greha in smrti
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Enajsta nedelja med letom
KKC 1441–1442: samo Bog odpušča grehe
KKC 1987–1995: opravičenje
KKC 2517–1519: očiščenje srca
KKC 1481, 1736, 2538: David in Natan

Dvanajsta nedelja med letom
KKC 599–605: odrešujoča Kristusova milost v božjem od-
rešenjskem načrtu
KKC 1435: vsak dan sprejeti svoj križ in hoditi za Kristusom
KKC 787–791: Cerkev v občestvu s Kristusom
KKC 1425, 1227, 1243, 2348: »obleči Kristusa«; krst, čistost

Trinajsta nedelja med letom
KKC 587: vstop Jezusa v Jeruzalem, da bi umrl in vstal
KKC 2052–2055: »Učitelj, kaj naj storim?«
KKC 1936, 1816: nujnost učljivosti

Štirinajsta nedelja med letom
KKC 541–546: Božje kraljestvo je blizu
KKC 787, 858–859: apostoli so pridruženi Kristusovemu 
poslanstvu
KKC 2122: »Delavec je vreden svojega plačila«
KKC 2816–2821: »Pridi k nam tvoje kraljestvo!«
KKC 555, 1816, 2015: pot hoje za Kristusom gre preko tr-
pljenja

Petnajsta nedelja med letom
KKC 299, 381: človek je ustvarjen po božji podobi; prvo-
rojeni
KKC 1931–1933: bližnjega moramo sprejemati kot 'same-
ga sebe'
KKC 2447: dela telesnega usmiljenja
KKC 1465: pri obhajanju zakramente pokore je duhovnik 
usmiljeni Samarijan
KCC 203, 291, 331, 703: Beseda ter vidno in nevidno 
stvarstvo

Šestnajsta nedelja med letom
KKC 2571: Abrahamova gostoljubnost
KKC 2241: sprejeti tujca
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KKC 2709–2719: kontemplacija
KKC 618, 1508: biti soudeležen trpljenja Kristusovega telesa
KKC 568, 772: 'upanje večne slave' v Cerkvi in njenih za-
kramentih

Sedemnajsta nedelja med letom
KKC 2634–2636: priprošnja molitev
KKC 2566–2567: splošna poklicanost k molitvi
KKC 2761–2772: Gospodova molitev kot povzetek evangelija
KKC 2609–2610, 2613, 2777–278: obrniti se k Bogu z 
vztrajnostjo in sinovsko vdanostjo
KKC 2654: lectio divina
KKC 537, 628, 1002, 1227: pokopani in obujeni po krstu

Osemnajsta nedelja med letom
KKC 661, 1042–1050, 1821: upanje na novo nebo in novo 
zemljo
KKC 2535–2540, 2547, 2728: nered poželjivosti

Devetnajsta nedelja med letom
KKC 144–149: poslušnost vere
KKC 1817–1821: krepost upanja
KKC 2729–2733: molitev, ponižna čuječnost srca
KKC 144–146, 165, 2572, 2676: Abraham, vzornik vere

Dvajseta nedelja med letom
KKC 575–576: Kristus »znamenje nasprotovanja«
KKC 1816: učenec mora pričevati za vero veselo in pogu-
mno
KKC 2471–2474: pričevati za resnico
KKC 946–957, 1370, 26832684: naše občestvo s svetimi
KKC 1161: svete podobe razodevajo »veliko število priče-
valcev«

Enaindvajseta nedelja med letom
KKC 543–546: vsi ljudje so poklicani vstopiti v Božje kra-
ljestvo
KKC 774–776: Cerkev, vesoljni zakrament odrešenja
KKC 2825–2827, 1370, 2683–2684: spolnjevati Očetovo 
voljo za vstop v Božje kraljestvo
KKC 853, 1036, 1344, 1889, 2656: ozka pot
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Dvaindvajseta nedelja med letom
KKC 525–526: učlovečenje, skrivnost ponižnosti
KKC 2535–2540: nered poželenja
KKC 2546, 2559, 2631, 2713: molitev nas uči ponižnosti 
in uboštva duha
KKC 1090, 1137–1139: naša udeležba pri nebeški liturgiji
KKC 2188: nedelja nas pridružuje prazničnemu nebeške-
mu občestvu 

Triindvajseta nedelja med letom
KKC 273, 300, 314: Božja presežnost
KKC 36–43: spoznanje Boga v Cerkvi
KKC 2544: dati prednost Kristusu pred vsem in vsemi
KKC 914–919, 930–932; hoditi za Kristusom v posveče-
nem življenju

Štiriindvajseta nedelja med letom
KKC 210–211: usmiljeni Bog
KKC 604–605, 1846–1848: Bog ima pobudo v odrešenju
KKC 1439, 1700, 2839: izgubljeni sin, podoba spreobrnje-
nja
KKC 1465, 1481: izgubljeni sin in zakrament pokore

Petindvajseta nedelja med letom
KKC 2407–2414: spoštovati dobro bližnjega
KKC 2443–2449: ljubezen do ubogih
KKC 2635: moliti za druge, ne za lastne interese
KKC 65–67, 480, 667: Kristus naš srednik
KKC 2113, 2424, 2848: nihče ne more služiti dvema go-
spodarjema
KKC 1900, 2636: molitev za voditelje

Šestindvajseta nedelja med letom
KKC 1939–1942: človeška solidarnost
KKC 2437–2449: solidarnost med narodi, ljubezen do 
revnih
KKC 2831: lakota v svetu, solidarnost in molitev
KKC 633, 1021, 2463, 2831: Lazar
KKC 1033–1037: pekel

CD 147_Homileticni direktorij.indd   122CD 147_Homileticni direktorij.indd   122 8.4.2015   8:27:228.4.2015   8:27:22



123

Sedemindvajseta nedelja med letom
KKC 153–165, 2087–2089: vera
KKC 84: zaklad vere, zaupan Cerkvi
KKC 91–93: nadnaravni značaj vere

Osemindvajseta nedelja med letom
KKC 1503–1505, 2616: Kristus zdravnik
KKC 543–550, 1151: znamenja Božjega kraljestva
KKC 224, 2637–2638: zahvala
KKC 1010: krščanski pomen smrti

Devetindvajseta nedelja med letom
KKC 2574–2577: Mojzes in sredniška molitev
KKC 2629–2633: prošnja molitev
KKC 2653–2654: Božja beseda, izvir molitve
KKC 2816–2821: »Pridi k nam tvoje kraljestvo!«
KKC 875: nujnost oznanjevanja

Trideseta nedelja med letom
KKC 588, 2559, 2613, 2631: ponižnost je temelj molitve
KKC 2616: Jezus usliši zaupno molitev
KKC 2628: češčenje, drža človeka, ki pred Bogom prizna-
va, da je ustvarjeno bitje
KKC 2631: odpuščajoča molitev je prvi vzgib za prošnjo 
molitev

Enaintrideseta nedelja med letom
KKC 293–294, 299, 341, 353: vesoljstvo je ustvarjeno v 
Božjo slavo
KKC 1459, 2412, 2487: zadoščevanje (pokora)

Dvaintrideseta nedelja med letom
KKC 992–996: postopno razodetje vstajenja
KKC 997–1004: naše vstajenje v Kristusu
KKC 1023–10329: nebesa
KKC 1030–1032: poslednje očiščevanje ali vice

Triintrideseta nedelja med letom
KKC 162–165: vztrajnost v veri; vera je začetek večnega 
življenja
KKC 675–677: poslednji preizkus Cerkve
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KKC 307. 531, 2427–2429: odrešilni pomen človeškega dela
KKC 673, 1001, 2730: poslednji dan

Praznik našega Gospoda Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva
KKC 440, 446–451, 668–672, 783, 786, 908, 2105, 2628: 
Kristus, Gospod in Kralj
KKC 678–679, 1001, 1038–1041: Kristus sodnik
KKC 2816–2821: »Pridi k nam tvoje kraljestvo!«

DRUGI PRAZNIKI

Praznik sv. Jožefa (19. marca)
KKC 437, 497, 532–534, 1014, 1846, 2177: sv. Jožef
KKC 2214–2220: dolžnosti otrok in njihovih staršev

Praznik sv. Apostolov Petra in Pavla (29. junija)
KKC 153, 424, 440, 442, 765, 880–881: sv. Peter
KKC 442, 601, 639, 642, 1508, 2632–2633, 2636, 2638: 
sv. Pavel

Praznik vnebovzetja blažene Device Marije (15. avgusta) 
KKC 411, 966–971, 974–975, 2853: Marija, nova Eva, je 
vzeta v nebesa
KKC 773, 829, 967, 972: Marija, eshatološka podoba Cer-
kve
KKC 2673–2679: z Marijo v molitvi

Praznik vseh Svetih (1. novembra)
KKC 61, 946–962, 1090, 1137–1139, 1370: Cerkev, obče-
stvo svetih
KKC 956, 2683: priprošnja svetnikov
KKC 828, 867, 1173, 2030, 2683–2684: svetniki, vzor sve-
tosti

Praznik brezmadežnega spočetja blažene Device Marije 
(8. decembra)

KKC 411, 489–493, 722, 2001, 2853: Božja priprava – 
Brezmadežno spočetje
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DODATEK (II)

KONCILSKI IN POKONCILSKI DOKUMENTI
POMEMBNI ZA OZNANJEVANJE

Drugi vatikanski koncil

AG – M  Odlok Ad gentes – O misijonskem poslan-
stvu Cerkve (1965): 6.

DV – BR  Konstitucija Dei Verbum – O Božjem razode-
tju (1964): 7–13, 21, 25.

GS – VU  Pastoralna konstitucija Gaudium et spes – 
Veselje in upanje (Cerkev v sedanjem svetu, 
1965): 58.

LG – C  Dogmatična konstitucija Lumen gentium – 
O Cerkvi (1964): 25.

PO – D  Odlok Presbyteroum ordinis – O službi in 
življenju duhovnikov (1965): 4, 18.

SC – B  Konstitucija Sacrosanctum Concilium – O 
svetem bogoslužju (1964); 7, 24, 35, 52, 56.

Dokumenti papežev

CL – KL  Janez Pavel II., Apostolska spodbuda Chriti-
fideles laici – O krščanskih laikih, Cerkveni 
dokumenti 41, Ljubljana 1989.

CT – OK  Janez Pavel II., Apostolska spodbuda Cate-
chesi tradendae – O katehizaciji, Cerkveni 
dokumenti 5, Ljubljana 1980: 48.

DD – GD  Janez Pavel II., Apostolska spodbuda Dies 
Domini – Gospodov dan, Cerkveni doku-
menti 77, Ljubljana 1998: 39–41.

EG – VE  Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Evan-
gelii gaudium – Veselje evangelija, Cerkveni 
dokumenti 143, Ljubljana 2014: 135–159.
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EN – OE  Pavel VI., Apostolska spodbuda Evange-
lii nuntiandi – O evangelizaciji, Ljubljana 
1967: 43, 75–76, 78–79.

MF – SVe  Pavel VI., Okrožnica Mysterium fidei – Skriv-
nost vere (1966): 36

NMI – ZNT  Janez Pavel II., Apostolsko pismo Novo mil-
lenio ineunte – Ob začetku novega tisočle-
tja, Cerkveni dokumenti 91, Ljubljana 2001: 
39–40.

PDV – DBP  Janez Pavel II., Apostolska spodbuda Pasto-
res dabo vobis – Dal vam bom pastirjev, Cer-
kveni dokumenti 48, Ljubljana 1992: 26.

PG – PČ  Janez Pavel II., Apostolska spodbuda Pasto-
res gregis (Pastirji črede), Roma 2003; 15.

SCa – ZL  Benedikt XVI., Apostolska spodbuda Sacra-
mentum caritatis – Evharistija, zakrament 
ljubezni, Cerkveni dokumenti 115, Ljubljana 
2007: 45–46.

VD – GB  Benedikt XVI., Apostolska spodbuda Ver-
bum Domini – Gospodova beseda, Cerkveni 
dokumenti 131, Ljubljana 2006: 52–71.

Drugi dokumenti

CCC – KKC  Catechismo della Chiesa Cattolica – Kate-
kizem katoliške Cerkve, Družina, Ljubljana 
1993.

CIC – ZCP  Codex iuris canonici – Zakonik cerkvenega 
prava, Družina, Ljubljana 1984: kan. 762, 
767–769.

DCG – SKD  Kongregacija za duhovščino, Direttorio cate-
chetico generale – Splošni pravilnik za ka-
tehezo, Cerkveni dokumenti, 75, Ljubljana 
1998: 13

DMVP – DSŽD  Kongregacija za duhovščino, Direttorio peri l 
ministero e la vita dei presbiteri – Direktorij 
za službo in življenje duhovnikov, Cerkveni 
dokumenti 56, Ljubljana 1994: 45–46.

MROLM – RMsBE  Missale Romanum, Ordo Lectionum Missa-
le – Rimski misal, Red mašnih beril (Predho-
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dna navodila – PN), v: Rimski misal – Berila 
in evangeliji, Ljubljana 1999.

OGMR – SURMs  Ordinamento generale del Missale Romano 
– Splošna ureditev Rimskega misala, Cer-
kveni dokumenti 94, Ljubljana 2002.

RMMa – ROPo  Rituale Romanum. Ordo celebrandi matri-
monium – Rimski obrednik. Sveti zakon – 
Poroka , Ljubljana 1970.

RMOEx – ROKP  Rituale Romanum. Ordo exequiarum – Rim-
ski obrednik. Krščanski pogreb, Ljubljana 
1970.

RS – ZO  Kongregacija za bogoslužje, Apostolska 
spodbuda Redemptionis sacramentum – 
Zakrament odrešenja, Cerkveni dokumenti 
108, Ljubljana 2002.

Dokumenti rimskih kongregacij in rimske kurije

Sacra Congregazione dei Riti (Kongregacija svetih obre-
dov), Istruzione Inter oecumenici (16. 11. 1964): 53 – 55.

Sacra Congregazione dei Riti (Kongregacija svetih obre-
dov), Istruzione Eucharisticum mysterium (25. 5. 1967): 10.

Congregazione per il Culto Divino (Kongregacija za bogo-
služje), Istruzione Liturgicae instaurationes (5. 9. 1970): 2

Congregazione per i vescovi (Kongregacija za škofe), Apo-
stolorum successores (22. 2. 2004): 119–122.
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ZAŽELENO, PRIČAKOVANO IN URESNIČENO

Spremna beseda

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je 
leta 2014 pripravila in 29. junija istega leta objavila zaželen, 
potreben in pričakovan Homiletični direktorij. Ta je bil 10. fe-
bruarja 2015 predstavljen javnosti. Čeprav je namenjen pr-
venstveno tistim, ki imajo dolžnost in pravico oznanjati Božjo 
besedo pri maši, to so škofje, duhovniki in diakoni, ima di-
rektorij tudi širši, eklezialni pomen. Vsebuje namreč mnoge 
teološke in pastoralne prvine, ki se tičejo vse Cerkve, njenega 
poslanstva in zidanja Cerkve kot skrivnostnega Kristusovega 
telesa. Prav je, da so z njegovo vsebino seznanjeni tudi krščan-
ski laiki, katerim je homilija namenjena, da po svojih močeh 
pomagajo pridigarjem s svojimi predlogi in nasveti, zlasti pa 
s svojim življenjem po Božji besedi in iz bogastva bogoslužja.

1. Uresničenje koncila in pokoncilske prenove

Osvežimo najprej nekaj koncilskih misli in pokoncilskih pri-
poročil. Koncil je naročil, naj bo »vernikom bolj bogato pripra-
vljena miza Božje besede, naj se bolj na široko odpro zakla-
di Svetega pisma«. Ker je homilija »sestavni del bogoslužja«, 
naj se »ob nedeljah in zapovedanih praznikih … brez važnega 
vzroka ne opusti« (B, 51–52). V ta namen je določil triletni krog 
nedeljskih beril, v katerih se »vse cerkveno leto na podlagi Sve-
tega pisma razlagajo verske skrivnosti in načela krščanskega 
življenja« (B, 52). Leta 1969 so bili uresničeni ti načrti z izdajo 
Reda mašnih beril, leta 1971 pa so Berila in evangeliji za ne-
delje in praznike izšli v slovenski izdaji.

Škofovska sinoda leta 2005 je spodbudila duhovnike, naj 
skrbno pripravljajo homilijo na osnovi Svetega pisma. V njej 
naj obravnavajo pomembna vprašanja vere, kakor jih vsebu-
je Katekizem katoliške Cerkve (1993) in bogata teološka in 
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pastoralna dediščina preteklosti. To misel je povzel Benedikt 
XVI. v posinodalni apostolski spodbudi Evharistija – zakra-
ment ljubezni (2007). V njej navaja vsebino omenjenega ka-
tekizma v naslednjih sklopih: (1) veroizpoved, (2) obhajanje 
krščanskih skrivnosti, (3) življenje v Kristusu in (4) krščanske 
molitve (prim. CD 115, Ljubljana 2007, 46).

Naslednji korak je bilo priporočilo papeža Benedikta XVI. 
v posinodalni apostolski spodbudi Gospodova beseda (2010). 
V njej je bila izražena želja in potreba sinodalnih očetov po 
ustreznem homiletičnem direktoriju ali pravilniku, ki bi »po-
magal pridigarjem kar najbolje opravljati njihovo nalogo«(št. 
60). Novo spodbudo je dal papež Frančišek, ki je v apostolski 
spodbudi Veselje evangelija izčrpneje spregovoril o homiliji in 
o pripravi nanjo (2013; prim. CD 146, 135–159). Papež Fran-
čišek je ne le spregovoril, ampak s homilijo, s katero bogati 
dnevne udeležence pri maši v Domu sv. Marte v Vatikanu, 
kaže zgled, ki opozarja na bogastvo Božje besede pri bogo-
služju in priteguje številne bralce njegovih homilij. Duhovniki, 
ki so si že doslej prizadevali za takšno prakso, so s tem dobili 
potrditev njihovega dosedanjega prizadevanja. Drugi so spo-
znali možnosti za osebno premišljevanje evangeljskih besedil 
in njihovo posredovanje vernikom. Slednji so prepoznali skrito 
bogastvo, ki lahko bogati njihovo vsakdanje prizadevanje, da 
bi jim evangelij postal luč na poti življenja, prizadevanja in 
pričevanja.

2. Značaj homilije

Homilija je »posebna zvrst« oznanila Božje besede, ker »gre 
za oznanjevanje v okviru bogoslužnega slavja« (VE, 138). Za 
razliko od drugih oblik oznanjevanja evangelija, kot so prva 
evangelizacija, nova evangelizacija, kateheza, družinska 
vzgoja, verski pogovori in konference, oznanilo preko družbe-
nih občil ipd., je njeno mesto v obhajanju evharistije. »Poseb-
na vrednost homilije izhaja iz njene evharistične povezave in 
presega vsako katehezo, ker predstavlja vrhunec pogovora 
med Bogom in njegovim ljudstvom« (VE, 137). Tedaj je Božja 
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beseda vključena v liturgično obhajanje kot njem sestavni del, 
ki obhajanju daje notranjo vsebino in zunanjo podobo, nek za-
kramentalni značaj.

Tem izhodiščem morajo biti podrejene vse druge prvine 
homilije: pristop, priprava, vsebina, način, čas … Homilija je 
v službi dejavnega, pobožnega in rodovitnega sodelovanja 
vernikov pri bogoslužju, kakor ga koncil priporoča in s preno-
vljenim bogoslužjem tudi omogoča (B, 52). Na to nas opozarja 
tudi veroizpoved, ki sledi homiliji. Iz poslušanja Božje besede, 
homilije in premisleka naša misel preide v veroizpoved, v mo-
litev.

Kristus oznanja besedo, ki daje življenje, uči in svari, oz-
dravlja in opravičuje. Središčna misel Direktorija je Kristu-
sova velikonočna skrivnost, ki zaobjema vse njegovo in naše 
življenje: od rojstva do smrti, od trpljenja do poveličanja. Po-
membno dejstvo je, da je ravno sveto tridnevje – veliki četrtek, 
petek in velikonočna vigilija – postavljeno v središče dogaja-
nja in oznanila. Kakor je križ znamenje zmage, ne pa pora-
za, prazen grob znamenje bogastva, ne pa praznine življenja, 
tako je vse življenje kristjana prežeto z zavestjo, da je Bog ne 
samo začetnik in cilj življenja, ampak tudi vedno Navzoči v 
življenju človeka in človeštva.

Kristusova velikonočna skrivnost, v katero smo verujoči po-
topljeni, je skrivnost, ki presega človeške predstave in pričako-
vanja. Ne gre za skrivnost, o kateri ne bi smeli premišljevati, ki 
je nekaj nedoumljivega in daleč od nas. Slutimo jo, ko se za-
vemo, da bivamo po volji Tistega, ki nas ljubi in daje življenje, 
da je življenje večje od smrti, ko se duh in srce ne naveličata 
iskati resnice in sreče, ko spoznavamo, da je življenje večje od 
števila zemeljskih dni, da smo sami sebi skrivnost in je skriv-
nost sleherno človeško bitje. Da, »v resnici samo v skrivnosti 
učlovečene Besede res v jasni luči zažari skrivnost človeka« 
(CS, 22).

Pomen homilije in pridigarjeve naloge strnjeno povzemajo 
Predhodna navodila v lekcionarju. Navajajo: (1) službo ozna-
njevanja pridigar opravlja takrat tudi in predvsem s homilijo, 
(2) z njo uvaja svoje brate v modro razumevanje Svetega pi-
sma, (3) odpira srca vernikov k hvaležnosti za čudovita Božja 
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dela, (4) hrani vero navzočih, da pri svetem opravilu beseda 
po Svetem Duhu postane zakrament, (5) pripravlja vernike na 
sadu poln prejem obhajila, (6) jih vabi, naj sprejmejo zahteve 
krščanskega življenja (prim. Berila in evangeliji, 1999, 41). Za 
te naloge se pridigar pripravlja z branjem Svetega pisma, pre-
mišljevanjem in študijem, molitvijo in pogovorom z verniki, ki 
mu odkrivajo svoje želje in potrebe.

3. Naloge pri priporočila

1. Pridigar bo ob branju Direktorija prepoznal številne te-
ološke in pastoralne napotke, ki jih prinašajo že doslej obja-
vljeni cerkveni dokumenti. Pričujoči Direktorij jih povzema in 
vnovič ovrednoti ter dopolnjuje z novimi vidiki.

2. Strukturo in sporočilo Direktorija je treba pozorno prebra-
ti in prepoznati, kako je zgrajen, njegovo osrednjo zasnovo, ki 
omogoča tudi jasnejše spoznanje zasnove homilije. Novost je 
gotovo v tem, da besedilo postavlja v ospredje sveto tridnevje, 
velikonočni in povelikonočni čas. Priporočila za homilijo v trile-
tnem bogoslužnem krogu (A, B, C) na osnovi Katekizma katoli-
ške Cerkve je novost, ki jo bo pridigar lahko s pridom uporabil.

3. Besedilo Direktorija je tako jasno in povedno, da ga bo 
pridigar lahko vključil v homilijo, stavke in misli pa objavil v 
župnijskem glasilu ali drugih zloženkah. Praznični dnevi, ki 
so pred nami, kličejo tudi k takšni rabi novega priročnika.

NB. Podatki in povzetki so povzeti po
https://press.vatican.va/contents/salastampa/it/bollettino/publico/2

Rafko Valenčič,
urednik
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Zbirka CERKVENI DOKUMENTI

Opomba: Objavljamo skrajšan seznam dokumentov, med njimi okro-
žnice in pomembnejše dokumente. Celoten seznam je objavljen v prej-
šnjih številkah.

  2.  Janez Pavel II., Okrožnica Človekov Odrešenik (1979)
 10.  Janez Pavel II., Okrožnica o božjem usmiljenju (1981) 
 13.  Janez Pavel II., Okrožnica o človeškem delu (1981)
 16.  Janez Pavel II., Apostolsko pismo o družini (1982)
 25.  Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o pokori in spravi (1985)
 32.  Janez Pavel II., Okrožnica o Svetem Duhu (1986)
 34.  Janez Pavel II., Okrožnica o Odrešenikovi Materi (1987)
 37.  Janez Pavel II., Okrožnica o skrbi za socialno vprašanje (1988)
 41.  Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o krščanskih laikih (1989)
 45.  Janez Pavel II., Okrožnica Ob stoletnici (1991)
 46.  Janez Pavel II., Okrožnica Odrešenikovo poslanstvo (1991)
 48. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda Dal vam bom pastirjev 

(1992)
 52.  Janez Pavel II., Okrožnica Sijaj resnice (1994)
 56.  Direktorij za službo in življenje duhovnikov (1994)
 58.  Janez Pavel II., Apostolsko pismo V zarji tretjega tisočetlja (1995)
 60.  Janez Pavel II., Okrožnica Evangelij življenja (1995)
 63.  Janez Pavel II., Okrožnica Da bi bili eno (1996)
 78.  Janez Pavel II., Apostolsko pismo Gospodov dan (1998)
 80.  Janez Pavel II., Okrožnica Vera in razum (1999)
 87.  Papeška biblična komisija, Interpretacija Svetega pisma v Cerkvi 

(2000)
 91.  Janez Pavel II., Apostolsko pismo Ob začetku novega tisočletja 

(2001)
 94.  Kongregacija za bogoslužje, Splošna ureditev rimskega misala 

(2002)
 95.  CEI, Kako oznanjati evangelij v svetu, ki se spreminja (2002)
 99.  Kongregacija za duhovščino, Duhovnik, pastir in voditelj župnij-

skega občestva (2002)
101.  Janez Pavel II., Okrožnica Cerkev iz evharistije (2003)
102.  Kongregacija za bogoslužje in za zakramente, Direktorij za ljud-

ske pobožnosti in bogoslužje (2003)
104.  Papeški svet za kulturo, Jezus Kristus prinašalec žive vode 

(2003)
107.  Kongregacija za verski nauk, Pismo o sodelovanju moških in žen-

sk (2004)
112.  Papež Benedikt XVI., Okrožnica Bog je ljubezen (2006)

CD 147_Homileticni direktorij.indd   135CD 147_Homileticni direktorij.indd   135 8.4.2015   8:27:228.4.2015   8:27:22



136

115.  Papež Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda Evhari-
stija –  zakrament ljubezni (2007)

118.  Papež Benedikt XVI., Okrožnica Rešeni v upanju (2008)
124.  Papeška biblična komisija, Sveto pismo in morala (2009)
127.  Benedikt XVI., Okrožnica Ljubezen v resnici (2009)
130.  Mednarodna teološka komisija, V iskanju univerzalne etike – Nov 

pogled na naravni moralni zakon (2010).
131.  Papež Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda Gospo-

dova beseda – Verbum Domini (2011)
132.  Italijanska škofovska konferenca, Pismo iskalcem Boga (2011)
134.  Papež Benedikt XVI., Apostolsko pismo Vrata vere – Porta fidei 

(2012)
136.  Mednarodna teološka komisija, Teologija danes – pogledi, viri in 

merila (2012)
138.  Papež Frančišek, Okrožnica luč vere – Lumen fidei (2013)
140.  Papež Frančišek, Apostolska spodbuda Veselje evangelija (2014)
141.  Komisija škofovskih konferenc Evropske skupnosti, Evropska 

skupnost solidarnosti in odgovornosti (2014)
142.  Papeški svet za zakonska besedila, Navodilo Dostojanstvo zakona 

(2014)
143. Papeški svet Pravičnost in mir, Poslanstvo krščanskega poslovne-

ža – Razmišljanje (2014)
144. Papež Pavel VI., Okrožnica Posredovanje človeškega življenja 

(nova izdaja) (2014)
145. Tretje izredno splošno zasedanje škofovske sinode – Sinodalno 

poročilo (2015)
146. Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apo-

stolskega življenja – Pozorno opazujte (2015)

CD 147_Homileticni direktorij.indd   136CD 147_Homileticni direktorij.indd   136 8.4.2015   8:27:228.4.2015   8:27:22


