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»Ekumenizem vrnitve« v teologiji in bogoslužnih
besedilih pred Drugim vatikanskim koncilom
Povzetek: Zedinitvena misel je v katoliški Cerkvi stoletja obstajala predvsem v obli-

ki »ekumenizma vrnitve«. Formalno ga je razglasil papež Pij XI. s trditvijo, da
do zedinjenja kristjanov more priti samo, če se zavzemamo za vrnitev ločenih
kristjanov v eno in pravo Kristusovo Cerkev. Razprava sledi razvoju tega nauka
v teku 20. stoletja, saj gre za uradni nauk katoliške Cerkve vse do 2. vatikanskega koncila. Profesor Franc Grivec je dosledno zagovarjal vrnitev vzhodnih kristjanov. Slovanske narode je Božja previdnost poklicala, da bi bili most med
Vzhodom in Zahodom. Po koncilu je misel na »vrnitev« drugih kristjanov opuščena, umaknila se je ekleziologiji občestva. Ker Cerkev veruje tako, kakor moli,
in moli tako, kakor veruje, so sledi »ekumenizma vrnitve« tudi v številnih predkoncilskih bogoslužnih besedilih. Kot primer smo navedli besedilo Posvetitve
Srcu Jezusovemu papeža Leona XIII.

Ključne besede: »ekumenizem vrnitve«, papež, Franc Grivec, pravoslavje, vzhodni
kristjani, 2. vatikanski koncil, Odlok o ekumenizmu, bogoslužje, Rimski misal

Abstract: »Ecumenism of the Return« in the pre-Vatican II Theology and Liturgical Texts

The idea of a possible reunion of Christians has been alive in the Catholic Church
for centuries, predominantly in the form of an »Ecumenism of the Return«. It
was expressly enunciated by Pope Pius XI, who believed that the reunion of
Christians could only be achieved by promoting the return to the one true
Church of Christ of those who had separated from her. In the paper we follow
various expressions in the development of this official Catholic doctrine throughout the 20th Century until Vatican II. Professor Franc Grivec consequently
advocated the return of Eastern Christians. According to him, Slavic nations
have been called by Providence to act as a bridge between East and West. After
Vatican II, the doctrine of the »return« has been completely rejected and replaced by the communio ecclesiology. »Ecumenism of the return« found its
expression in numerous liturgical texts prior to Vatican II, in accordance with
the principle Lex orandi – lex credendi. An example of such text is the Prayer
of consecration to the Sacred Heart by Pope Leo III.

Key words: »Ecumenism of the return«, pope, Franc Grivec, Orthodoxy, Eastern
Christians, Vatican II, Decree on Ecumenism, liturgy, Roman Missal
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Zedinitvena misel v katoliški Cerkvi v prvi polovici 20.
stoletja

Ekleziološko in ekumensko (zedinitveno) misel je v prvi polovici 20. stoletja na
Slovenskem oblikoval predvsem prof. dr. Franc Grivec (1878–1963), ki je bil od leta
1920 do 1962 profesor nauka o Cerkvi in vzhodne teologije na ljubljanski Teološki
fakulteti. Odlikuje se kot ekleziolog (učitelj nauka o Cerkvi), poznavalec svetih bratov Cirila in Metoda, ljubitelj in preučevalec krščanskega Vzhoda in pionir ekumenizma. Slednje moramo jemati s pridržkom, kajti v njegovem času se je ekumensko
gibanje šele porajalo, in sicer zunaj katoliške Cerkve, ki pa je čvrsto stala na stališčih t. i. »ekumenizma vrnitve« – obnovitev edinosti si je predstavljala izključno
kot vrnitev ločenih kristjanov v naročje katoliške Cerkve.
Kakšno teologijo je pri svojem študiju vsrkaval mladi Franc Grivec in jo potem
skozi dolga leta srečeval v teološki literaturi, ki jo je prebiral? Če hočemo to dognati, se moramo najprej ozreti nekoliko nazaj, v 19. stoletje, ki ga zaznamuje
predvsem pontifikat Pija IX. To je bil doslej najdaljši pontifikat v zgodovini katoliške
Cerkve, saj je trajal celih 32 let (1846–1878). Yves Congar OP, pionir ekumenske
misli v katoliški Cerkvi, ob pogledu na 19. stoletje ugotavlja presenetljivo dejstvo
vsesplošnega »samoopravičevanja« in negibnosti: »Nihče ni pripravljen ničesar
spremeniti. Vsak ostaja to, kar je, in vabi druge, da se mu pridružijo. Tega ne dela
samo katoliška Cerkev, in to obilno, enako stališče imajo pravoslavni. Tudi protestanti se nedvomno držijo – le nekoliko prožneje – praktično iste naravnanosti.
Vedno je bil odgovor enak: vrnite se k izročilu ali k Svetemu pismu in vse bo šlo
dobro; vrnite se k papežu in vse bo v redu; vrnite se k cerkvenim očetom in vse
bo prav. Vsak ostaja tam, kjer je, nepremičen, in – z nekakšnim trdnim samospoznanjem in samoopravičevanjem – vabi druge, da se mu pridružijo.« (Congar 1984,
10)
Katoliško identiteto v tem času bi po istem avtorju lahko označili kot sistem, ki
se mu pravi »tridentinizem«. Gre za »zaokrožen, strnjen, zelo strog sistem s svojo
notranjo formo, toda z zelo ozkimi mejami«, ki je urejal celotno življenje Cerkve.
Intelektualno življenje je usmerjala sholastika, ki so jo posredovali teološki priročniki. Vse je bilo urejeno s predpisi in uredbami: področje liturgije, cerkvenega
prava, cerkvene discipline, morale, etike. Rimska kongregacija, ki je interpretirala
koncil, je povedala, kako je treba razmišljati, kako je treba razumeti to ali ono stvar.
V tem v sebi povezanem sistemu so se vzgajali bodoči duhovniki in redovniki.
V razmerju do drugih Cerkva je v času Pija IX. veljalo povabilo: »Mi smo Cerkev,
vrnite se in stvari se bodo uredile.« Leta 1869 je papež na pravoslavne naslovil
pisno povabilo, naj pridejo na koncil. Če pridejo in če sprejmejo rimsko prvenstvo,
se bodo lahko skupaj s katoliškimi škofi kot »koncilski očetje« udeleževali koncila.
Pismo naj bi vzhodnim patriarhom in škofom izročili osebno, neki rimski dnevnik
pa ga je predčasno objavil in to je bil dovolj velik razlog, da so ga vsi naslovljenci
odklonili. (11–13)
V tem obdobju o ekumenizmu še ne moremo govoriti, vzklila pa je cela vrsta
molitvenih družb ali bratovščin, ki so si zadale nalogo moliti za edinost in ki so jih
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cerkvene oblasti tolerirale ali celo odobrile. To zadnje velja tudi za Bratovščino sv.
Cirila in Metoda, ki jo je leta 1851 ustanovil bl. Anton M. Slomšek. A to so bile vedno molitve za spreobrnjenje drugih. »Teden molitve za edinost v januarju« – njen
začetek je v letu 1908 – »je načeloma vseboval en dan molitve za spreobrnjenje
luteranov, drugi dan molitve za spreobrnjenje kalvincev, pa anglikancev in judov,«
kot plastično pripoveduje Yves Congar (v opombi je povedano, da gre za zapis govorjene besede). Šele Paul Couturier je uvedel nov pristop in predlagal, da se moli
za »edinost, kakršno hoče Bog, in po poteh, ki jih On hoče« (19).
Papež Leon XIII. (1878–1903) je v apostolskem pismu Orientalium dignitas
(1894) izrazil spoštovanje in naklonjenost do vzhodnih katoliških Cerkva in jih
spodbudil, da ostajajo zveste svojim izročilom. V okrožnici Satis cognitum razčlenjuje in zagovarja katoliško ekleziologijo, kolikor zadeva cerkveno edinost. Brani
prvenstvo rimskega papeža, kot ga uči 1. vatikanski koncil, in v njem vidi okronanje
cerkvene edinosti. Okrožnica se začenja s povabilom nekatoliškim kristjanom, da
se pridružijo katoliški Cerkvi ali – povedano s papeževimi besedami –, »da se zablodeli vrnejo v ovčjo stajo najvišjega pastirja duš, Jezusa Kristusa« (Leon XIII.
1896).
Pod papežem Pijem X. (1903–1914) ne zaznavamo premikov v razmerju do drugih Cerkva. V tistem času pa smo priče začetkom ekumenskega gibanja zunaj katoliške Cerkve. Leta 1910 so se v Edinburgu na Škotskem sešli predstavniki večine
evropskih in severnoameriških Cerkva in misijonskih družb na svetovni misijonski
konferenci. Navdihovala jih je zavest, da takšen misijon, v katerem si Cerkve delijo
interesna področja in včasih celo vabijo vernike druge Cerkve k prestopu (prozelitizem) ter druga drugi odrekajo pravo krščanstvo, ne more delovati prepričljivo. Razdeljenost med kristjani je velika ovira za človeka, ki naj bi ga misijon nagovoril, in
bistveno zmanjšuje verodostojnost krščanskega oznanila. Katoliška Cerkev je bila
dokaj zadržana do teh začetkov ekumenskega gibanja. Rim je prijazno, a odločno
odklanjal povabila na srečanja. Leta 1919 je Sveti oficij katoličanom prepovedal
udeležbo na ekumenskih konferencah.
Papež Benedikt XV. (1914–1922) se je oziral na krščanski Vzhod. Leta 1917 je
ustanovil papeški inštitut za vzhodne študije, nekaj mesecev prej pa Kongregacijo
za vzhodne Cerkve. S tem je zgradil pomemben most med Vzhodom in Zahodom.
Njegov naslednik Pij XI. je leta 1928 izdal okrožnico Rerum Orientalium in v njej
spodbudil škofe, da pošljejo na inštitut bodoče profesorje vzhodne teologije. Storiti je hotel vse, kar bi koristilo »zaželeni vrnitvi tako znatnega dela Kristusove
črede v edinost z njegovo pravo Cerkvijo«. Škofe prosi in roti, naj ostajajo v duhu
zedinjeni z njim in si prizadevajo, »da bi čim prej napočil dan, ki ga že dolgo želimo, ko bomo mogli pozdraviti vrnitev ne samo nekaterih, temveč velikega dela
Grkov, Slovanov, Romunov in drugih vzhodnih narodov, ki so še ločeni, v prvotno
edinost z rimsko Cerkvijo«. V nadaljevanju se papež primerja z družinskim očetom
iz Lukovega evangelija, ki je pripravil večerjo in jih mnogo povabil nanjo. Poslal je
služabnika povabljenim povedat, »naj pridejo, ker je že vse pripravljeno« (Lk 14,17)
(Pij XI. 1928a)
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Istega leta je izšla okrožnica Pija XI. Mortalium animos (6. 1. 1928), v kateri je
podano najizčrpnejše stališče katoliške Cerkve o vprašanjih cerkvene edinosti in
ekumenskega gibanja pred 2. vatikanskim koncilom. Tiste, ki se navdušujejo za
zedinjenje Cerkva, imenuje »panchristiani«. Poudarjena je misel, da je mogoče
vidno edinost Cerkve poglobiti in razširiti samo tako, da se nekatoliški kristjani
vrnejo v katoliško Cerkev. Katoličanom se prepoveduje udeležba pri ekumenskih
srečanjih. To stališče ima svoj temelj v nauku, da samo katoliška Cerkev izhaja iz
ustanovitvene volje Jezusa Kristusa in iz Božjega razodetja. Iz tega sledi, da »mora
biti Kristusova Cerkev vidna, vsaj v tem smislu, da mora obstajati kot eno samo
telo vernikov, ki so soglasni v enem samem in enakem nauku, pod enim učiteljstvom in vodstvom« (Pij XI. 1928b, čl. 8). Okrožnica je izšla po prvih neuradnih
katoliško-anglikanskih pogovorih v Mechelnu/Malinesu v letih 1921–1925, po
stockholmski Svetovni konferenci Praktično krščanstvo (1925) ter Svetovni konferenci Vera in cerkvena ureditev v Lausanni (1927), in se lahko razume kot odgovor
na te dogodke. Yves Congar pripominja, da je okrožnica sicer preteklost in da je
zadnji koncil njen nauk korigiral, a nekaj od nje ostaja v veljavi: »To, kar je v okrožnici veljavno in kar moramo ohraniti, je naslednje: Obstaja Cerkev Kristusa in
apostolov. Cerkve ni treba narediti. In če bi jo bilo treba narediti, kdo bi to zmogel?« (Congar 1984, 27)
Tradicionalni katoliški nauk o Cerkvi je vso prvo polovico 20. stoletja ostal v jedru
nespremenjen. Tudi papež Pij XII. je ostal zvest liniji svojih predhodnikov. V njegovi okrožnici o Kristusovem skrivnostnem telesu (Mystici Corporis, 1943) je ta nauk
dobil še strožji in zoženi izraz. Papež zatrjuje strogo istovetnost Kristusovega skrivnostnega telesa in katoliške Cerkve. V tem pogledu ne dela nobene razlike med
krščenimi nekatoličani in nekristjani. Oboji so zgolj »naravnani na skrivnostno telo«
(»ad mysticum Redemptoris Corpus ordinentur«) (Pij XII. 1944, čl. 104; 160).
Na začetku sicer izraža upanje, »da bo to, kar hočemo razložiti /… /, ljubo in
koristno tudi tistim, ki so ločeni od katoliške Cerkve«. Pogled na Cerkev kot družbo ljubezni ter na njeno od Boga prejeto edinost naj bi jih pritegnil, da »tudi sami
postanejo deležni te edinosti in ljubezni« (čl. 5; 43). Po nauku okrožnice nekatoličani niso udje Cerkve, saj velja: »Med ude Cerkve smemo dejansko šteti samo
tiste, ki so bili prerojeni po krstu in izpovedujejo pravo vero ter se niso niti sami
nesrečno ločili od sestava tega telesa, niti jih ni zakonita oblast zaradi velikih pregreh izobčila.« (čl. 21; 65) Proti koncu okrožnice papež priporoča molitve »za tiste,
ki so po nesrečnem verskem razkolu ločeni od Nas, ki tu na zemlji zastopamo –
čeprav nevredni – Jezusa Kristusa.« Nato se obrača na »tiste, ki še niso udje katoliške Cerkve« in jih vabi, da »si prizadevajo iztrgati se iz stanja, v katerem ne morejo biti varni svojega zveličanja. /… / Naj torej vstopijo v katoliško edinost, se vsi
združijo z Nami v enem telesu Jezusa Kristusa ter /… / prihité k isti skupni Glavi. Z
neprestanimi molitvami k Duhu ljubezni in resnice jih s povzdignjenimi in odprtimi rokami pričakujemo, ne kot tujce, ampak kot sinove, ki se vračajo v lastno in
očetovo hišo.« (čl. 103–104; 159–160).
Leta 1948 papež Pij XII. odkloni povabilo, da bi katoliška Cerkev postala članica
Svetovnega sveta Cerkva, ki so ga tisto leto ustanavljali v Amsterdamu. Leto ka-
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sneje prek Svetega oficija naslovi na škofe instrukcijo, v kateri (prvič v zgodovini)
pozitivno ovrednoti ekumensko gibanje kot sad delovanja Svetega Duha in škofe
vabi, da ga podpirajo in budno spremljajo. Ostaja pa pri trditvi, da edinost zahteva vrnitev nekatoličanov h katoliški Cerkvi. Katoličani se lahko udeležujejo srečanj
z drugimi kristjani, če se na njih ne obravnavajo vprašanja, ki zadevajo krščanske
verske resnice. (Pij XII. 1949) Podobne nauke in napotke prinaša okrožnica Humani generis (1950). Ne uporablja pojma »ekumenizem«, ker ta ne velja za teološki
pojem. Druge Cerkve zaslužijo pozornost, vendar se edinost doseže samo z vrnitvijo v katoliško Cerkev. Učiteljem v cerkvenih ustanovah ob sklepu polaga na srce,
»naj se ne vdajajo napačnemu ›irenizmu‹, misleč, da je mogoče tiste, ki so od nas
ločeni, in one, ki živijo v zmoti, srečno pripeljati nazaj v naročje Cerkve (»ad Ecclesiae sinum dissidentes et errantes feliciter reduci posse«), če se vsem ne predaja
naprej neokrnjena resnica, ki jo najdemo v Cerkvi, brez vsakršnega kvarjenja in
zmanjšanja.« (Pij XII. 1950)
Ko raziskujemo, s katerimi sočasnimi teološkimi idejami in pogledi se je srečeval profesor Franc Grivec, naj omenimo še papeža Janeza XXIII. (1958–1963) in 2.
vatikanski koncil. O kakšnem vplivu tu ne moremo več govoriti, saj je Grivec svoje
življenje sklenil isto leto kot svetniški papež (1963) in ni dočakal koncilskega odloka o ekumenizmu (21. 11. 1964). O »papežu Janezu Dobrem« je Yves Congar zapisal, da je vseskozi ohranjal misel o vrnitvi nekatoličanov: »Njegova ekleziologija
ni bila nič drugačna kot ekleziologija Pija IX. Toda njegova duša, njegovo srce, njegov slog – to je bilo drugačno. Janez XXIII. – to je namreč slog, ki ga ni mogoče
posnemati. /… / Slog Janeza XXIII. je bil on sam, njegovo življenje, s podobami, s
konkretnim življenjem, s srcem, ki je bilo vedno odprto, kar so čutili vsi.« (Congar
1984, 32)
Ko je Janez XXIII. leta 1959 ob sklepu Tedna molitve za edinost razodel svoj namen, da skliče koncil, in ko je to za božič 1961 uradno storil, se edinost Cerkve
omenja med glavnimi nameni koncila. Leto prej je v okviru priprave nanj ustanovil Tajništvo za krščansko edinost. Predsednik tega telesa je postal jezuit Augustin
Bea, tajnik pa kardinal Jan Willebrands. S tem je katoliški ekumenizem končno
»stopil iz svoje zibelke«, kot se izraža J.-M. R. Tillard (1995) v predavanju z značilnim naslovom: Od spreobrnitve k Rimu do spreobrnitve Rima. Najpomembnejša
odločitev omenjenega tajništva je bila povabilo nekatoliškim teologom in pastorjem, da se kot opazovalci udeležijo vseh štirih zasedanj koncila (1962–1965). Na
prvem jih je bilo kakšnih štirideset, na zadnjem pa sto trije. Bili so navzoči pri vseh
razpravah v koncilski avli. Ničesar jim niso prikrivali in vzpostavilo se je ozračje
zaupanja. Niso bili zgolj pasivni gostje. Tedensko so se srečevali na sedežu tajništva, kjer so bili povabljeni, da povedo svoje mnenje o osnutku dokumentov in
poteku razprav. Yves Congar, ki je kot peritus sam sodeloval na koncilu, je zapisal,
da je bilo nekaj njihovih predlogov sprejetih v koncilska besedila. »Manjše število
sicer, a gre za nekaj večjega, gre za duha, za odprtost /… / Zadostovalo je, da so
[opazovalci] komisiji izjavili: ›Tole pa ni ekumensko‹, in komisija je črtala in zamenjala z drugim izrazom. Ta ekumenizem je bil povsem nekaj drugega kakor dotlej.«
(Congar 1984, 33–34)
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Različna gibanja znotraj katoliške Cerkve ter pionirske pobude posameznikov v
prvi polovici 20. stoletja so obrodile svoj sad in se prelile v duha in sklepe 2. vatikanskega koncila, ki je ekumensko gibanje priznal kot milostno delovanje Svetega
Duha. Cerkev se je gibanju pridružila v skladu s svojim samorazumevanjem. Navzočnost in sodelovanje nekatoliških opazovalcev sta prispevala svoje k ekumenski
usmerjenosti koncila, ki jo povzema Odlok o ekumenizmu (21. 11. 1964), »magna
charta« ekumenskega gibanja in načrt poti za Cerkev v 21. stoletju. Dan pred sklepom koncila (7. 12. 1965) sta papež Pavel VI. in carigrajski patriarh Atenagora v
skupni izjavi preklicala medsebojno izobčenje (med predstavniki zahodne in vzhodne Cerkve) iz leta 1054 in ga »izbrisala iz spomina in iz srca Cerkve«.
Kardinal Walter Kasper, predsednik Papeškega sveta za edinost, je ob 40. obletnici Odloka o ekumenizmu (2004) govoril o trajnem pomenu in nujnosti tega dokumenta. Navajal je večkratno izjavo papeža Janeza Pavla II., da pot ekumenizma
ne pozna vrnitve nazaj in da gre za eno od prvenstvenih pastoralnih nalog njegovega pontifikata. Vendar pa Odlok o ekumenizmu ni padel že narejen z neba, ampak »je del ekumenskega gibanja, ki je nastalo zunaj katoliške Cerkve v 20. stoletju (E, čl. 1; 4) in je doživelo odločilni preboj z nastankom Svetovnega sveta Cerkva
leta 1948. Katoliška Cerkev je na to gibanje dolgo gledala z nezaupanjem. Sprejela ga je na 2. vatikanskem koncilu. Korenine te odločitve pa segajo nazaj v katoliško
teologijo 19. stoletja. Kot predhodnika in pionirja naj omenimo Johanna Adama
Möhlerja in Johna Henryja Newmana. Pot je pripravljal tudi Sveti sedež. Dolgo
pred 2. vatikanskim koncilom so papeži podpirali molitev za edinost in teden molitve za edinost. /… / Zato bi bili v zmoti, če bi spregledali to temeljno neprekinjenost in videli v koncilu radikalen prelom s tradicijo in nastop neke nove Cerkve.«
(Kasper 2004)
Odlok o ekumenizmu nikjer ne govori več o vrnitvi nekatoliških kristjanov pod
okrilje katoliške Cerkve in tudi izraza »vrnitev« ne vsebuje. V tem pogledu je pomenljiv naslov oziroma prvi stavek: Unitatis redintegratio – »Pospeševati obnovitev edinosti med vsemi kristjani, to je eden izmed glavnih ciljev drugega vatikanskega cerkvenega zbora«. (E, čl. 1) Da se je Cerkev dokončno odrekla »ekumenizmu vrnitve«, jasno sledi tudi iz besed kardinala W. Kasperja: »S te eshatološke in
duhovne perspektive cilja ekumenizma ne moremo opisovati preprosto kot vrnitev ›drugih‹ v čredo katoliške Cerkve. Zadnji cilj, ki je popolna edinost, je mogoče
doseči prek spreobrnjenja, po katerem bo Božji Duh spodbudil vse, da se obrnejo
k eni Glavi Cerkve, h Kristusu Jezusu. V tisti meri, v kateri bomo eno s Kristusom,
bomo tudi eno drug z drugim. Tako bomo doživeli notranje katolištvo [tj. vesoljnost] Cerkve v njeni konkretni polnosti. Koncil je ta cilj v teološki govorici opredelil s pojmom občestvena (communio) edinost.« (Kasper 2004)

2.

»Ekumenizem vrnitve« v delih prof. Franca Grivca

Franc Grivec se je že med svojim študijem v Innsbrucku (1902–1905) posvečal
pravoslavju in v svoji doktorski tezi prikazal zgodovinske poskuse zedinjenja s ka-
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toliško Cerkvijo med vzhodnimi Slovani. Neposredno po ustanovitvi ljubljanske
univerze leta 1919, katere ustanovna članica je bila Teološka fakulteta, je bil imenovan za rednega profesorja za osnovno bogoslovje. Izjemno bogata bibliografija
njegovih del priča, kako od blizu je spremljal ekleziološka, medcerkvena in cirilo-metodijska vprašanja. Njegova ljubezen sta bila sveta brata Ciril in Metod in skupaj z njima pravoslavni svet. Tudi drugim profesorjem na fakulteti je predlagal, da
se vsak v svoji stroki ozira na vzhodno teologijo. V odgovornosti do svoje stroke
in bogoslovcev je na slovenska tla prenašal izsledke tujih teologov, predvsem pa
je kot človek, ki je bil globoko vdan in poslušen Cerkvi, spremljal izjave cerkvenega učiteljstva (v njegovem času so rabili izraz »učeništvo«). Zato je razumljivo, da
v njegovih spisih srečujemo prav takšen »ekumenizem vrnitve«, kot smo ga predstavili zgoraj.
V svoji knjigi Pravoslavje iz leta 1918 Grivec piše: »Bogoslovska in svetna znanost priznava, da je cerkveni razkol v veliko nesrečo krščanstvu in sploh človeštvu,
v silno škodo evropski kulturi in slogi med evropskimi narodi. Katoličani in pravoslavni so prepričani, da razkol nasprotuje krščanski edinosti in ljubezni /… / Oboji
se zavedajo, da so dolžni delati za cerkveno zedinjenje.« (Grivec 1918, 106) Katoliški Slovani so po zemljepisni legi, po značaju, rodu in jeziku najbolj sposobni za
to nalogo ter »od Previdnosti poklicani, da tvorijo most med Vzhodom in Zahodom
ter stopijo na čelo velikemu delu za cerkveno zedinjenje« (Grivec 1918, 113). Grivec je bil zagovornik cirilo-metodijske misli, ki je gledala v svetih bratih apostola
vesoljne cerkvene edinosti in predstavnika ene, vesoljne Cerkve iz obdobja pred
razkolom. Zagovarjal je nujnost združitve v duhu prvega tisočletja vesoljne Cerkve
in edinstvene vloge, ki jo ima pri tem rimski škof – »apostolik«.
Edinost pojmuje prvenstveno v funkciji obnovitve vesoljnosti (katolištva), ne pa
kot možnost za medsebojno obogatitev, ko piše: »Katoliška cerkev se je vedno
trudila za obnovitev davnega edinstva med katoliško in med vzhodno (pravoslavno) cerkvijo, da bi še bolj zasijala vesoljnost Kristusove cerkve.« (Grivec 1943, 307)
Že Grivčevo izrazoslovje razodeva iskreno naklonjenost do vzhodnih kristjanov,
ko npr. piše: »Katoliška cerkev je nasproti grško-slovanskim ločenim kristjanom
zelo obzirna. V svoji prijaznosti jih imenuje ločene ali nezedinjene brate; nikoli jim
ne očita krivoverstva.« (Grivec 1928, 47) Priznava jim tudi, da se upravičeno imenujejo »pravoslavni«, »pravoverni«, ker skupaj s katoličani priznavajo sedem cerkvenih zborov pred razkolom. Zato se »ločena vzhodna cerkev od katoliške cerkve
loči samo toliko, kolikor se katoliška cerkev 9. ali 11. stoletja razlikuje od sedanje
katoliške cerkve« (47). Zaradi pomanjkljivosti v verskem življenju (npr. redko prejemanje zakramenta spovedi in obhajila, pomanjkljiv verski pouk) pa je »vzhodna
cerkev v verskem življenju prav tako kakor v verskem nauku podobna odlomljeni
veji« (49).
V knjigi Pravoslavje z veseljem ugotavlja, da nekateri pravoslavni teologi učijo,
»da sta katoliška in pravoslavna cerkev dve pravoverni sestri« in zato »radi poudarjajo potrebo in možnost zedinjenja s katoliško cerkvijo«. Edinost pojmujejo kot
»bratsko edinost v veri in ljubezni« in priznavajo, da »papeštvo ni nepremostljiva
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ovira zedinjenju«. Katoliško bogoslovje podaja roko vzhodnim bogoslovcem, ki s
stališča vzhodnih cerkvenih zborov v 1. tisočletju učijo, da sta ti dve cerkvi »dve
pravoverni sestri, ki ju loči samo nauk o prvenstvu rimskega škofa«. »S tega stališča kliče Benedikt XV. vzhodne narode, naj se zedinijo s katoliško cerkvijo, da obnovijo nekdanjo slavo vzhodne cerkve.« (Grivec 1918, 106–107; 112)
Tako prijazni in spravljivi pa so samo plemenitejši in samostojnejših zastopniki
vzhodne cerkve. Večina njihovih teologov in uradnih zastopnikov pa so »verni
učenci Fotija in Cerularija ter dediči bizantinskega nezaupanja do Zahoda« (108).
Nato se pisec ozre na katoliški Vzhod, k zedinjenim Cerkvam (danes jim rečemo
»vzhodne katoliške Cerkve«), ki so sad t. i. »delnih unij«, in ugotavlja naslednje:
»Katoliška cerkev si je neprestano prizadevala, da obnovi cerkveno edinstvo; ločene brate je ponovno pozivala, naj se vrnejo k edinstvu. Največ uspeha je dosegla
med Slovani in Romuni.« Nadalje omenja rusinsko unijo v Brest-Litovsku (1596), ki
se je ohranila v Ukrajini; unijo na Hrvaškem (po 1610), v Bolgariji (1860/61), v Grčiji (1911) in Romuniji (1697–1701). Katoličani grškega obreda so po Grivcu naravni most za cerkveno zedinjenje grško-slovanskega Vzhoda. (Grivec 1918, 109–110)
Zavzema se tudi za to, da bi se bolj povezalo med seboj katoliško in pravoslavno bogoslovje. V ta namen je papež Benedikt XV. leta 1917 ustanovil inštitut za
vzhodne študije v Rimu, ki ga bodo lahko obiskovali tudi pravoslavni bogoslovci.
Poleg izraza »zedinjenje« rabi Grivec izraz »asimilacija«, ki prav tako spada v miselni okvir »ekumenizma vrnitve« in v današnjem ekumenskem izrazoslovju nima
mesta. Ob koncu knjige optimistično ugotavlja: »Prepad med Vzhodom in Zahodom se zmanjšuje. Vzhod se zbližuje in asimilira z Zapadom. /… / Katoliški Slovani
naj /… / pospešujejo krščansko asimilacijo med Vzhodom in Zapadom v duhu krščanske ljubezni in edinosti.« (115)
Grivec v svojih strokovnih in znanstvenih delih le mestoma omenja metodo vrnitve vzhodnih ločenih kristjanov pod okrilje katoliške Cerkve. Tem pogosteje pa
se ta misel pojavlja v njegovih poljudnih spisih. Kot preučevalec cirilo-metodijskih
vprašanj je namreč postal glavni animator Apostolstva sv. Cirila in Metoda (ACM)
v ljubljanski škofiji. To molitveno družbo je kot Bratovščino sv. Cirila in Metoda leta
1851 ustanovil bl. Anton M. Slomšek in jo je papež Pij IX. potrdil že naslednje leto
(12. maja 1852). Ljubljanski škof Anton B. Jeglič je leta 1909 potrdil Apostolstvo
za svojo škofijo. Pred prvo svetovno vojno se je razširilo po Avstriji, po Moravskem
in Hrvaškem. Že od leta 1910 so začeli izdajati letno poročilo Kraljestvo božje na
Jutrovem s podnaslovom Pobožna misijonska družba za razširjanje katoliške vere
med Slovani in za zedinjenje vzhodne cerkve. V drugem poročilu (1911) je kratko
opisan namen Apostolstva: gre za »miroljubno križarsko vojsko za rešitev jutrovih
dežel iz teme razkola in zmote. Vsi smo prepričani, da Bog hoče, da Bog podpira
in blagoslavlja to delo.« Po prvi svetovni vojni je zlasti po zaslugi prof. Grivca cirilo-metodijska ideja spet oživela in število članov po župnijah je močno naraslo.
Leta 1927 je Grivec s sodelavci začel izdajati glasilo Kraljestvo božje (od 1929 do
1941 je bil mesečnik), ki je postalo glavna opora ACM in je objavljalo veliko Grivčevih strokovnih prispevkov.

Bogdan Dolenc - »Ekumenizem vrnitve« v teologiji in bogoslužnih besedilih...

923

Leta 1918 je ACM izdalo Apostolski molitvenik (1918), nekakšen poljuden katekizem o vzhodnem cerkvenem vprašanju z molitvami za cerkveno edinost, ki so
jih uporabljale predvsem Marijine družbe. Čeprav avtorstvo ni navedeno, ni dvoma, da je glavni pisec bil Franc Grivec. Iz besedil je razvidno, da je bil namen celotne dejavnosti ACM sicer zelo plemenit in nesebičen, vendar v jedru misijonski
in prozelitski, usmerjen k temu, da se posamezniki in Cerkve na Vzhodu pridružijo katoliški Cerkvi, kar je daleč od današnje ekumenske misli. V molitveniku beremo: »Kako neprecenljiva pridobitev bi bila, ako bi se še nepokvarjeni vzhodni narodi zedinili s katoliško cerkvijo! Sveta cerkev bi se silno okrepila za boj proti brezverstvu in poganstvu. Skozi krščanski Vzhod pelje pot v osrčje poganske Azije.«
(Grivec 1928, 13) ACM se je vse od Slomška naprej zatekalo pod zavetje Matere
Božje, ki je »skupna mati krščanskega Vzhoda in Zapada« in jo vseskozi častijo tudi
vzhodni kristjani: »Preblažena Devica nam torej zbuja upanje, da se bodo po njeni mogočni priprošnji vzhodni kristjani povrnili k vesoljni cerkveni edinosti.« (19)

3.

»Ekumenizem vrnitve« v predkoncilskih bogoslužnih
besedilih

Staro liturgično pravilo, ki velja tako v katoliški kot v pravoslavni Cerkvi, se glasi Lex
orandi, lex credendi in pomeni: Cerkev veruje tako, kakor moli, in moli tako, kakor
veruje. Molitve izražajo vsebino vere. Dosledno s tem je bil »ekumenizem vrnitve«
stalnica ne samo v uradnih besedilih cerkvenega učiteljstva in teoloških delih, ampak je bil čvrsto zakoreninjen tudi v liturgičnih besedilih. V Rimskem misalu, ki je
veljal do koncilske liturgične prenove, ga pogosto srečujemo. Najjasneje je izražen
v slovesnih prošnjah ali molitvah vernikov, ki sestavljajo drugi del obredov velikega
petka. V prošnji za edinost Cerkve je rečeno: »Molimo tudi za krivoverce in razkolnike, da jih Bog in naš Gospod iztrga iz vseh zmot in milostno pokliče nazaj k sveti
materi katoliški in apostolski Cerkvi. /… / Vsemogočni, večni Bog, ki vse rešuješ in
za nikogar nočeš, da bi se pogubil: ozri se na duše, zapeljane po satanovi prevari,
da se srca blodečih otresejo vseh krivoverskih zmot, pridejo spet k spoznanju in se
vrnejo k edinosti tvoje resnice.«1 (Rimski misal 1965, 368–369)
V pokoncilskem prenovljenem misalu, ki je pri nas izšel leta 1975, se prošnja
ustrezneje imenuje »za edinost kristjanov« (ne: Cerkve) in izraža nov, teološko
ustreznejši pogled na ločene kristjane: »Molimo tudi za vse brate in sestre, ki verujejo v Kristusa, naj jih Bog in naš Gospod varuje na poti resnice in milostno združi in ohrani v eni svoji Cerkvi. – Vsemogočni večni Bog, ti zbiraš razkropljene in
zbrane ohranjaš. Poglej na vse, ki verujemo v tvojega Sina in nas isti krst posvečuje, naj nas druži tudi neokrnjena vera in vez ljubezni.« (Rimski misal 1992, 120).
1

Zaradi tehtnosti besedila naj navedemo izvirno latinsko molitev: »Oremus et pro haereticis et schismaticis: ut Deus et Dominus noster eruat eos ab erroribus universis, et ad sanctam matrem Ecclesiam
Catholicam atque Apostolicam revocare dignetur. /… / Omnipotens sempiterne Deus, qui salvas omnes,
et neminem vis perire: respice ad animas diabolica fraude deceptas; ut, omni haeretica pravitate deposita, errantium corda resipiscant, et ad veritatis tuae redeant unitatem.« (Missale Romanum 1950,
229–230)
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Med votivnimi mašami (maše po želji) je bila v potridentinskem misalu tudi
»missa ad tollendum schisma«, kar je Metod Turnšek prevedel mileje kot »maša
za cerkveno edinost«. Glavna mašna prošnja se glasi: »O Bog, ki zašle v zmoto
vodiš k resnici, razkropljene zbiraš in zbrane ohranjaš, prosimo te, razlij dobrotljivo na krščansko ljudstvo milost svoje edinosti, da zavrže razkol in ti bo združeno s
pravim pastirjem tvoje Cerkve moglo vredno služiti.«2 (Rimski misal 1965, 1193)
Predkoncilski Rimski misal – tako latinski kot slovenski iz leta 1965 – je vseboval
tudi mašni obrazec za praznik sv. Cirila in Metoda, ki so ga pred koncilom praznovali 7. julija. V mašnih prošnjah ni bilo nobene omembe edinosti kristjanov. V sedaj veljavnem misalu, po katerem se njun god v Sloveniji praznuje kot slovesen
praznik, je vsaj nakazano, da veljata svetnika za zavetnika krščanske edinosti: »Naj
nam ti darovi pomnožijo ljubezen in spoštovanje do bratov po veri in vnemo za
krščansko edinost.« (Rimski misal 1992, 529 [Prošnja nad darovi])
Rimski misal, ki ga je s sodelavci priredil dr. p. Metod Turnšek, prinaša tudi »prošnje za vse potrebe«, kot so bile začasno odobrene. Ena od njih se glasi: »Pokliči
vse, ki so v zmoti, v edinost Cerkve in privedi vse nevernike k luči evangelija.«
(Rimski misal 1965, 591) V pokoncilskem misalu pa veje iz prošnje nov duh: »Združi vse kristjane v medsebojnem spoštovanju in ljubezni v vesoljni Cerkvi.« (Rimski
misal 1992, 936 [Prošnje na praznik Svetega Rešnjega Telesa])
Dotaknimo se kratko še molitve, ki jo velik del katoličanov v Sloveniji še zna na
pamet, saj je zelo bogata in lepa – to je Posvetitev Jezusu Kristusu Kralju. Po naših
cerkvah se moli pred izpostavljenim Najsvetejšim zakramentom po litanijah Srca
Jezusovega ob prvih petkih. Najdemo jo v vseh naših pokoncilskih molitvenikih.
Značilen je tisti odstavek molitve, ki se nanaša na kristjane drugih krščanskih
Cerkva in se glasi: »Kralj bodi tistih, ki jih slepi verska zmota ali loči razkol, in pokliči jih nazaj v zavetje resnice in k edinosti vere, da bo kmalu ena čreda, en pastir.«3
(Kristjan moli 1982, 285) Izraz »slepi verska zmota« se tu nedvomno nanaša na
protestante, izraz »loči razkol« pa na vzhodne kristjane. Namen prošnje se ujema
s teološkimi pogledi ob koncu 19. stoletja, ko je nastala.4 V pokoncilskem času pa
2

Ključni del molitve se v latinščini glasi: »/… /ut, divisione rejecta, vero pastori Ecclesiae tuae se uniens,
tibi digne valeat famulari.« (Missale Romanum 1950, [100]).

3

V latinskem izvirniku se glasi: »Rex esto eorum, quos aut opinionum error deceptos habet, aut discordia
separatos, eosque ad portum veritatis atque ad unitatem fidei revoca, ut brevi fiat unum ovile et unus
pastor.«

4

Vrhunec gibanja za posvetitev Srcu Jezusovemu, ki je bilo živo že v 19. stoletju, je bila posvetitev »človeškega rodu Presvetemu Srcu«, ki jo je izvršil Leon XIII. na praznik Srca Jezusovega (11. junija 1899) in
jo označil kot »najpomembnejše dejanje našega pontifikata«. 25. maja istega leta je izdal okrožnico
Annum Sacrum ter v njej napovedal skorajšnjo posvetitev. Posvetilna molitev je izšla kot dodatek k
okrožnici. Papež je naročil, naj se posvetitev izvrši tisto leto v vseh cerkvah po svetu pred praznikom Srca
Jezusovega. Posvetitev velja za duhovno oporoko papeža Leona XIII., naslovljeno na človeštvo ob zarji
20. stoletja. Za njim je papež Pij X. odredil, naj se obnavlja vsako leto pred izpostavljenim Najsvetejšim
zakramentom na omenjeni praznik. Papež Pij XI. je z okrožnico Quas Primas (11. decembra 1925) vpeljal
praznik Kristusa Kralja in določil, da se odslej na nedeljo Kristusa Kralja – zadnjo v oktobru – v vseh
cerkvah zmoli posvetilna molitev. Besedilo je nekoliko dopolnil, da je podčrtal zadostilni značaj praznika.
Janez Pavel II. je med svojim sedmim apostolskim potovanjem na Poljsko (5.–7. junija 1999) ob stoletnici prve posvetitve napisal pismo, v katerem je potrdil veljavo tega dejanja in priporočil, da se še naprej
obnavlja vsako leto na praznik Srca Jezusovega. (Janez Pavel II., 1999)
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so jo verniki in duhovniki – vsaj v navedenem odstavku – vse bolj doživljali kot
anahronizem. Slovenski ekumenski svet je zato pred časom sestavil novo molitev,
ki se vsebinsko naslanja na obstoječo, a je bolj biblična in ekumenska. Ta prenovljena molitev je vključena tudi v uradni Cerkveni molitvenik, ki ga je odobrila Slovenska škofovska konferenca. Ustrezni odstavek se sedaj glasi: »Zberi v edinost
vse razkropljene otroke. Zedini kristjane v resnici in ljubezni, da bo tudi svet mogel
najti edinost in mir v pravičnosti.« (Cerkveni molitvenik 2007, 249) Koncil je namreč zapisal, da ekumensko gibanje pomeni »na prvem mestu vsa prizadevanja
za odpravo besed, sodb in dejanj, ki ne ustrezajo po pravičnosti in resnici položaju ločenih bratov in ki tako otežujejo medsebojne odnose z njimi« (E, čl. 4). Na
drugem mestu pa priporoča »ljubezen do resnice, dobrohotnost in ponižnost« (čl.
11). Kar predolgo je trajalo, da smo tudi v tej točki izpolnili črko in duha koncila.

4.

Sklep

Profesorju Francu Grivcu ni mogoče očitati, da je vseskozi učil, kar je učila katoliška
Cerkev v njegovem času. Gibalo njegovih misli in neumornega dela je bila iskrena
želja po obnovitvi edinosti in ljubezen do krščanskega Vzhoda. »Ekumenizem vrnitve« je zaznamoval precej dolgo obdobje v zgodovini katoliške Cerkve. V tem
obdobju je veljalo: »Extra ecclesiam nulla salus,« pri čemer je »Ecclesia« pomenila katoliško Cerkev. Na 2. vatikanskem koncilu se je zgodilo nekaj, kar J.-M. R.
Tillard označuje kot »conversion of Rome« namesto dotlej zaželene »conversion
to Rome«. Če je hotel koncil ubrati novo pot naproti edinosti, se je moral posloviti tako od ideje delnih unij, ki so bile razumljiv pojav nekega obdobja, kakor od
»ekumenizma vrnitve«. Izraz je v resnici contradictio in terminis, ker v vrnitvi drugih kristjanov pod okrilje katoliške Cerkve danes skoraj nihče več ne prepoznava
ekumenske perspektive. Po koncilu je nastala obilica del o tem, kako naj bi si predstavljali prihodnje krščanstvo kot »edinost v različnosti« ali – kot se je kot kardinal
izrazil Joseph Ratzinger – kot »edinost prek različnosti« (»Einheit durch Verschiedenheit/Vielheit«). Edinost je »pot, po kateri hodimo skupaj,« je izjavil papež
Frančišek. »Duhovni ekumenizem«, ki je duša vsega ekumenskega gibanja, pomeni neko drugačno »vrnitev«, namreč pristno vrnitev vseh h Kristusu, notranje spreobrnjenje vseh strani in udeležencev.

Kratice
		 ACM – Apostolstvo sv. Cirila in Metoda.
		
E – Koncilski odloki. 1980. [Odlok o ekumenizmu / Unitatis redintegratio].
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