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Slavko Krajnc
Gostoljubje – osebna izkaznica liturgičnega  
in pastoralnega sodelavca1

Hospitality – an identity card of a liturgical and pa-
storal associate

Povzetek: Vsako bogoslužje lahko razumemo kot Kristusovo dejanje Gostitelja in 
Gosta, ki sprejema v ti dve vlogi tudi svoje ljudstvo. Tako se pri maši bogoslužni 
zbor v vlogi gostitelja »v obredih in molitvah« (B, tč. 48) pripravi na sprejem Go-
sta v svetem obhajilu. Ker pa je bogoslužje praznovanje radodarnosti Boga in 
dejanje Kristusa in Cerkve, je prvi gostitelj Bog, ki po Svetem Duhu ponavzočuje 
Božji obisk človeštva. To srečanje z Njim, ki prinaša odrešenje, je izraz največje 
Božje gostoljubnosti. Cerkev pa mora to Božje gostoljubje posedanjati s tem, da 
postaja sama gostitelj za večnega Gosta. Pričujoča razprava prinaša nov pogled 
na liturgične in pastoralne sodelavce – in sicer, kako morajo ti v prostorni gosto-
ljubnosti Božje ljubezni ustvarjati gostoljubje v liturgičnem obhajanju in v moči 
Božje gostoljubnosti utrjevati vero bogoslužnega zbora. Ker je gostoljubnost prvo 
sporočilo gostitelja gostom, ki ustvarja ozračje sprejetosti in veličine srečanja, 
se morajo vsi dejavniki bogoslužnega zbora že pred bogoslužjem osrediniti na 
to Gospodovo držo, jo ponotranjiti – in ustvariti sveto ozračje enosti, svetosti in 
veselja v skupni »hvalni, zahvalni, spravni in zadostilni daritvi« (B, tč. 2). 

Ključne besede: gostoljubnost, bogoslužje, pastoralni in liturgični sodelavci, bogo-
služni zbor

Abstract: All worship can be understood as the action of Christ, the Host and the 
guest, who also accepts his people in these two roles. Thus, at Mass, the congre-
gation in the role of the host »in rituals and payers« (B 48) prepares for the re-
ception of the Guest in Holy Communion. However, since worship is an act of 
Christ and the Church, the first host is God, who through the Holy Spirit makes 
present God’s visit to humanity. This encounter with Him that brings salvation is 
an expression of God’s greatest hospitality. The Church, however, must recall this 

1 Prispevek je nastal kot rezultat dejavnosti v okviru raziskovalnega programa P6-0262 „Judovsko-krščan-
ski viri in razsežnosti pravičnosti“, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije.
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hospitality of God by becoming itself a host for the eternal Guest. This discussion 
brings a new perspective on liturgical and pastoral associates, namely how they, 
in the spatial hospitality of God’s love, must create hospitality in the liturgical 
communion and in the power of God’s hospitality strengthen the faith of the 
congregation. Since hospitality is the first message from the host to the guests 
that creates an atmosphere of acceptance and grandeur of the meeting, all fac-
tors of the congregation must concentrate on this God’s stance before worship, 
internalize it, and create a holy atmosphere of unity, holiness and joy in an com-
mon »praise, thanksgiving, propitiation, and satisfaction sacrifice« (B 2).

Key words: hospitality, worship, liturgical and pastoral associates, congregation

1. Uvod
V zavesti, da je vsak dušni pastir poklican »k skrbi za ljudi, ki so poklicani k odre-
šenju« (Strle 2004, 26), bi bilo prav, da v središče naše pastorale postavimo zlasti 
držo gostoljubnosti. Gre za držo, ki je značilna tako za področje pastoralnega dela, 
to je martyria oziroma oznanjevalni in pričevanjski del, kot za drugo področje, to 
je liturgija ali bogoslužje, predvsem pa za tretje področje, to je diakonija ali služe-
nje in preko služenja koinonia oziroma oblikovanje bratske skupnosti. Gostoljub-
nost mora krasiti slehernega – tako duhovnika kot vernike.

Jezus je dejal Petru: »Odslej boš ljudi lovil.« (Lk 5,10) Po njegovem zgledu mora 
vsak kristjan z besedo in zgledom vabiti ljudi v objem Cerkve in tako na svoj način 
izražati Božje gostoljubje. Gre za gostoljubje, ki vključuje ljudi različnih etničnih, 
rasnih, socialnih in ekonomskih identitet, kar pomeni, da so v Cerkvi dobrodošli vsi. 
Iz gostoljubja pa sledi sreča in radost bivanja, ki se uresničuje v lepoti bogoslužja, 
kajti »umetnost je izraz vsega, kar je globoko človeško, kar je univerzalno in klju-
buje času in prostoru. Človeški spomin ne preneha delovati. Skozi različne dobe in 
kulture se resnična umetnost obrača na vse ljudi. Zbira jih, kakor to dela ljubezen.« 
(Jamnik 2017, 281) Iz tega sledi, da mora biti tako krščansko občestvo kot duhovnik 
– v sklopu bogoslužja ali izven njega – zmeraj v vlogi gostitelja: ustvarja naj takšno 
gostoljubje, kot bi koga povabili k sebi domov. Razlika je v tem, da je ‚farni dom‘ ali 
cerkev tudi Božja hiša, pisarna pa kraj srečevanja z duhovnikom, Božjim poslancem.

Posebna oblika gostoljubnosti je lahko zajeta v raznovrstnih kulturnih, umetni-
ških in športnih dejavnostih, predvsem pa v župnijskem listu, ki bi naj izhajal vsa-
ko nedeljo in sproti obveščal vernike o pastoralni dejavnosti, obenem pa hkrati 
vršil službo kronista. V njem so lahko ob seznamu liturgičnih praznovanj opisani 
tudi pastoralni načrti in dogodki, obnove poslopij in predvsem angažiranost fara-
nov v življenju in delovanju župnije. 

2. Gostoljubnost v Svetem pismu
Že na začetku Svetega pisma beremo, kako je Bog človeku izkazal gostoljubje 
(»zasadil je vrt v Edenu in tja postavil človeka, katerega je bil izoblikoval« (1 Mz 
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2,8)) in mu izročil v živež vse razen drevesa spoznanja. Celo po Adamovem in 
Evinem grehu ju je Gospod oblekel (1 Mz 3,21) in zanju skrbel. To Božje gostolju-
bje je postalo vsesplošna svetopisemska drža. 

Podobno kot je Bog skrbel za prva človeka, je skrbel tudi za izvoljeno ljudstvo, 
dokler ga ni privedel v deželo, »kjer se cedita mleko in med« (5 Mz 26,9). Gosto-
ljubje ljudi je omogočalo ,ljudem na tujem‘, da so se lahko počutili kot doma (1 
Mz 18,1-8; 19,8; Sod 19,23; 2 Mz 22,20; 23,9). Tako na primer Jobova knjiga spo-
roča, da »tujec ni smel prenočevati zunaj« (Job 31,32). Tega se je držal že Abraham, 
ki je v sporočilu neznanih mož pri Mamrejevem hrastu, da bo dobil sina, prepoznal 
Božje oznanilo (1 Mz 18,1-8). Podobno velja za Šunémko, ki je povabila Elizeja na 
kosilo in v njem prepoznala Božjega moža (1 Kr 4,8-10). 

Taka drža gostoljubnosti je prešla v krščanstvo predvsem z zgledom Kristusa, ki 
je namenoma sédel k mizi skupaj »s cestninarji in grešniki« (Mt 9,10-13) in se je 
dal »v odkupnino za mnoge« (Mr 10,45). Na svojih potovanjih je bil deležen go-
stoljubnosti številnih ljudi. Zadnje dni svojega bivanja na zemlji je prebival v domu 
Marije, Marte in Lazarja (Jn 12,1-8) in v razlagi sodbe ob koncu časov razodel, da 
bo gostoljubnost tista, po kateri bomo sojeni, kajti »lačen sem bil in ste mi dali 
jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli /…/« (Mt 
25,34-40). Zato so se prvi kristjani radi družili med seboj, se obiskovali in gojili 
gostoljubnost, predvsem pa »lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim 
in preprostim srcem« (Apd 2,46). K temu jih je spodbujal tudi sv. Pavel z besedami 
»gojite gostoljubje« (Rim 12,13) in jim dajal vedeti, da ne sme nihče postati 
predstojnik Cerkve (škof ali starešina), če ni gostoljuben, prijazen in dobrotljiv 
(Tim 3,3 in Tit 1,8). Na temelju enega krsta (»En Gospod, ena vera, en krst« (Ef 
4,5)) so vsi krščeni deležni ene nove in večne »zaveze, ki jo Cerkev praznuje, 
obnavlja in obhaja z različnim oblikami obredov« (Aracki Rosenfeld 2017, 430). 
Zaradi te nerazvezljive in nove zaveze, ki je kot evharistična daritev »večna, 
univerzalna in kozmična (darovana za vse)« (377), mora biti posebne pozornosti 
in prihodnjega teološkega razmisleka deležno gostoljubje, ki ga bogoslužje izraža 
in omogoča.

3. Gostoljubnost v cerkvenih dokumentih

Presenetljivo je, da temeljni dokument drugega vatikanskega cerkvenega zbora o 
tem, kako naj se prenovi bogoslužje Cerkve, Konstitucija o bogoslužju, temeljne 
drže pri bogoslužju, gostoljubnosti, niti enkrat ne omenja neposredno. Le enkrat 
je omenjena tudi v Katekizmu katoliške Cerkve, in sicer pri razlagi molitve, ko iz-
postavlja kot zgled vere in molitve Abrahamovo gostoljubnost pri Mamrejevem 
hrastu, ko pogosti tri neznane može, ki mu oznanijo, da bo njegova žena kljub 
starosti rodila sina (KKC, tč. 2571; 1 Mz 18,1-15).

Nekaj mimogrede o gostoljubju lahko zasledimo tudi v Splošnih navodilih v 
Rimskem misalu: v razlagi začetnih obredov pri maši je rečeno, da je njihov namen, 
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»da bi verniki, ki so se zbrali, postali občestvo in da bi se pravilno uglasili za po-
slušanje Božje besede ter vredno obhajanje evharistije« (RMu 46). Gostoljubje 
sicer pri tem res ni omenjeno, je pa predpostavljeno, saj lahko bogoslužni zbor 
postane občestvo le, če v njem verniki »sprejemajo drug drugega, kakor je tudi 
Kristus sprejel vas« (Rim 15,7). Medsebojno sprejemanje pomeni sprejemanje 
drugega v vsej njegovi različnosti in drugačnosti. Pri tem je najpomembneje, da 
se posameznik v občestvu ne izgubi – da občestvo ne zabriše individualnosti po-
sameznika, ga ne ukine, temveč vključi v celoto z vsemi njegovimi posebnostmi. 
Posameznik s svojo individualnostjo občestvo bogati, je del občestva, toda še ve-
dno ostaja ,jaz‘ – z občestvom se ne stopi in v občestvu se ne izgubi (Pevec Rozman 
2009, 191).

Še bolj je tema gostoljubja navzoča v opisu liturgičnih služb, ko navodilo omenja 
»tiste, ki ponekod sprejemajo vernike pri cerkvenih vratih in jim odkažejo primerno 
mesto v cerkvi ter urejajo sprevode« (RMu 105 d). Tako so na primer nekatere 
škofije – po vzoru protestantskih Cerkva ali pa na podlagi apostolskega pisma 
papeža Pavla VI., Ministeria quaedam, ki predvideva, da lahko škofovske konference 
ob službi bralca in mašnega pomočnika uvedejo še kakšno službo, kot je služba 
vratarja, eksorcista itd. – to tudi storile. Vprašanje je le, kako službo ,strežnika 
gostoljubja‘ poimenovati in kako oblikovati tiste, ki bi to službo opravljali: naloga 
,strežnika gostoljubja‘ ni le usmerjanje gostov, ampak izražanje gostoljubja, 
dobrodošlice in »sprejemanja, kakor nas je Kristus sprejel« (Rim 15,7). Sicer pa 
katoličani načeloma k bogoslužju nismo vajeni posebej vabiti, saj nam tretja Božja 
in prva cerkvena zapoved naročata, naj posvečujemo Gospodov dan in se 
udeležujemo svete maše (Kompendij 2006, 220). Mnogi verniki se po teh zapove-
dih ravnajo, po drugih razlogih pa se ne sprašujejo. Zato se danes marsikateri mla-
di v cerkvi ne počuti dobrodošlega. Starši namreč pogosto ukažejo – »moraš iti k 
maši«, namesto da bi svojo družino z držo gostoljubnosti k maši povabili. Maša je 
v prvi vrsti dejanje Cerkve, to je nekaj, kar počnemo skupaj in prostovoljno. Duhov-
nik ne opravlja ,svojih stvari‘, ne recitira svojih molitev, ampak predseduje, uskla-
juje in vodi občestvo k »zavestnemu, dejavnemu in sadupolnemu sodelovanju« 
(RMu 18; B, tč. 14). Šele po prehodu od razumevanja maše kot posameznikovega 
zasebnega dejanja k razumevanju maše kot dejanju skupnosti bomo stopili na pot 
gostoljubja, dobrodošlice in soobhajanja v »duhu in resnici« (Jn 4,23). Kajti 

»beseda, s katero je Bog ustvaril svet, je bila pesem. To je rdeča nit, ki se pre-
pleta skozi vse naše izročilo, od psalmista, ki je skozi vse stvarstvo opeval Boga, do 
srednjeveških teorij o glasbi zvezd, ter do sodobnih godalnih teorij o snovi in nje-
ni harmoniji. Vesolje je lahko simfonija teh zvenečih strun, Božji um, o katerem je 
pisal Einstein, Božji um pa je lahko kozmična glasba. In tako s glasbo izražamo naše 
upanje o prostoru, v katerem, kot je rekel J Donne, ne bo ne hrupa ne tišine, pač 
pa ena sama glasba /.../ in bo ena sama skupnost in istovetnost, ne bo ne konca 
ne začetka, pač pa ena sama večnost.« (Jamnik, 2018, 301)
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4. Gostoljubnost pastoralnih sodelavcev
Ker so »duhovnikove pastoralne dejavnosti mnogotere, in so duhovniki izposta-
vljeni nevarnosti za razpršenost v množico raznovrstnih nalog« (CE, tč. 31), je prav, 
da z držo gostoljubnosti k pastoralnemu sodelovanju pritegnejo laike. Tako so na 
primer ameriški škofje poudarili, da »isti Bog, ki je v prvem stoletju poklical Prisko 
in Ákvila za sodelavca sv. Pavla (Rim 16,3), kliče tudi danes tisoče mož in žena, da 
bi služili v naši Cerkvi enaindvajsetega stoletja« (US Conference 2005, 66). 

Ker je »župnija svetišče, v katero žejni prihajajo pit, da bi nadaljevali pot« (VE, 
tč. 28), je toliko pomembneje, da za to ‚svetišče vrelcev žive vode‘ vsi skrbimo in 
delimo vodo Božjih skrivnosti vsakemu, ki po njej hrepeni. Kot Jezus pri Jakobovem 
vodnjaku, kjer je dal Samarijanki živo vodo spoznanja, da je on Mesija (Jn 4,26), 
ostaja Cerkev tudi danes gostoljubna – in s tem kraj, »kjer se lahko vsi čutijo lju-
bljene in sprejete, kjer morejo izkusiti odpuščanje in začutiti spodbudo ter živeti 
v skladu z evangelijem« (VE, tč. 114).

4.1 Gostoljubnost članov župnijskega pastoralnega sveta

Odlok o laiškem apostolatu pravi, da je »v cerkvenih skupnostih dejavnost laikov 
nujna in da brez nje tudi apostolat pastirjev Cerkve večidel ne more imeti pravega 
uspeha« (LA, tč. 10). Tako je vsak kristjan povabljen, da v Cerkvi in svetu izpolni svoj 
delež naloge. To še toliko bolj velja za člane ŽPS, ki so povabljeni, da skupaj z dušnim 
pastirjem gojijo čut za župnijsko skupnost, »proučujejo, načrtujejo, usklajujejo, spre-
mljajo in preverjajo izvajanje pastoralnega dela v župniji« (Statut ŽPS, čl. 1). 

Gostoljubnost je v prvi vrsti nekaj, kar prihaja od znotraj, iz srca in duše, zato 
je prav, da ustvarja dialog tako navznoter kot navzven: navznoter, ko se oblikujemo 
pri Gostitelju, Kristusu, navzven pa, ko Ga oznanjamo in vabimo na »Jagnjetovo 
gostijo« (Raz 19,9). To pomeni, da se gostoljubnost člana ŽPS kaže najprej v nje-
govi krščanski drži in skrbi za osebno, pa tudi občestveno duhovno rast župljanov. 
Ker izkazovanje naklonjenosti ne obsega le prijaznosti, ampak tudi odgovornost, 
se gostoljubje člana ŽPS kaže tudi v zavzetem izpolnjevanju njegovih nalog – ko 
na primer 

»odkriva in spodbuja ‚katehetske‘ karizme in službe v župniji in dekaniji, 
spremlja oblikovanje posameznikov in skupin, ki so v službi oznanjevanja, 
išče nove možnosti oblikovanja odraslih v župniji, skrbi za povezavo z mi-
sijoni po svetu in doma, utrjuje misijonsko zavest, pomaga oblikovati javno 
mnenje, odkriva in spodbuja karizme in določa službe, ki so v župniji opo-
ra za urejeno, lepo in doživeto bogoslužje, skrbi za uvajanje posameznikov 
in družin v občestveno bogoslužno in zasebno – meditativno molitev.« 
(Statut ŽPS, čl. 18) 

4.2 Gostoljubnost katehetov, katehistinj in animatorjev 

Čeprav je zlasti »družina šola za bogatitev človečnosti« (CS, tč. 52) in s tem prva 
šola krščanskega življenja, si morajo ob njej tudi kateheti, katehistinje in animatorji 



494 Bogoslovni vestnik 80 (2020) • 3

prizadevati privzgojiti otrokom duha človečnosti, gostoljubnosti ter vrednot vere, 
upanja in ljubezni. Pri tem je prav, da upoštevajo tri cilje: spoznavnega, da otroci 
spoznajo, da je tudi gostoljubnost ena izmed krščanskih vrednot, ki nam pomaga 
postajati vse bolj človeški in božji; doživljajskega, ki nam pomaga gostoljubje 
bližnjih doživeti, ga ponotranjiti in prevzeti kot slog življenja; dejavnostnega, ki 
nam pomaga biti gostoljuben v vsakdanjem življenju. Zato je pomembno, kot je 
zapisal papež Frančišek, da znajo kateheti in katehistinje »mladim potrpežljivo 
prisluhniti, razumeti njihove skrbi in njihove zahteve ter se naučiti z njimi govoriti 
jezik, ki ga razumejo« (VE, tč. 105). Cerkev duhovnikom še posebej naroča, naj »z 
vsemi ravnajo ljudomilo« (D, tč. 6), naj k vsakemu pristopajo prijazno, dobrohotno 
in blago – saj je Bog v Jezusu Kristusu razodel svojo ljudomilost (Tit 3,4) oziroma 
svojo gostoljubnost.

Med drže gostoljubnosti lahko (ob redni katehezi) uvrstimo tudi mnogo dogod-
kov in aktivnosti, ki vodijo k uresničitvi zgoraj navedenih ciljev in so izraz gosto-
ljubnosti katehetov ter vsega župnijskega občestva. To so: doživeta bogoslužja, 
duhovne vaje, mesečni ali letni oratorij, ure ali vikendi intenzivnih pevskih vaj za 
otroke, miklavževanje, šmarnice in nato romanje v ,čarno jezero‘ na Rakovnik, pi-
kniki, sodelovanje pri Slomškovem bralnem priznanju, svetopisemske urice za 
predšolske otroke, obdarovanje otrok na nedeljo Svete Družine, različni koncerti, 
dobrodelne dejavnosti itd. Vse te oblike gostoljubja župnijskega občestva lahko 
otrokom vzbudijo čut odgovornosti za krščansko življenje, jih navdušijo za bogo-
služje in oznanjevanje, za dialog ad extra in jih vključijo v dejavno sodelovanje pri 
graditvi svoje identitete ter identitete župnije. 

Zelo pomembno je, da duhovnik posebno pozornost posveti mladini, ki je Bož-
je darilo župniji in Božje gostoljubje za prihodnost – saj so mladi neizmeren Božji 
dar in zagotovilo prihodnje Cerkve. Naučiti jih je treba Božje gostoljubnosti in 
ukoreninjenosti v Kristusu, jih pritegniti in obdariti z izkušnjo srečanja s Kristusom 
– jim pomagati rasti v občestvu, živeti kot bratje in sestre, si med seboj pomagati, 
biti blizu ubogim, predvsem pa prebuditi v njih zavest, da so ljubljeni in da smo z 
njimi zaradi njih. Gostoljubnost do mladih se kaže v občutljivosti in pozornosti do 
njih. Papež Frančišek izpostavlja to vrlino, ko pravi: 

»Poskušajmo poslušati drugega, ki se nam daje in ki daje v svojih besedah 
samega sebe /…/ da drugi čuti, da je moj čas njegov /…/. Čutiti mora, da 
ga poslušam brezpogojno, brez užaljenosti, ne da bi se pohujšal, ne da bi 
me kaj motilo, ne da bi se utrudil. To je poslušanje, ki ga Gospod nakloni 
učencema iz Emavsa, ko se jima pridruži in hodi z njima ter ju dolgo spre-
mlja na poti, ki pelje v nasprotno smer od tiste prave (gl. Lk 24,13-35). Ko 
se Jezus pripravlja na odhod, kakor da bo nadaljeval pot, saj sta onadva 
prišla domov, tedaj razumeta, da jima je bil darovan svoj čas, zato tedaj 
onadva njemu darujeta svoj čas in mu ponudita gostoljubje.« (KŽ, tč. 292)

Tako vidimo, kako je Jezusovo gostoljubje v njunih srcih ustvarilo ustrezno raz-
položenje, da sta ga prepoznala. Podobno lahko naše gostoljubje do mladih odpre 
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njihova srca za prepoznavanje in izkušnjo Boga ter spreminja njihova zemeljska 
potovanja v romanje ali posvečeno pot k Očetu.

5. Gostoljubnost bogoslužnih sodelavcev
Vsako bogoslužje je dejanje Kristusa in Cerkve. Že za molitveno bogoslužje tako 
velja, da »Kristus moli za nas kot naš duhovnik, v nas kot naša glava in mi ga mo-
limo kot svojega Boga« (MB, tč. 7). To, da je prvi liturg in gostitelj Kristus, še po-
sebej velja za zakramentalna bogoslužja, ki so »opravila Kristusa in po stopnjah 
urejenega božjega ljudstva« (RMu 16). Bogoslužni zbor je vidno znamenje Cerkve, 
»Kristusovega mističnega telesa« (C, tč. 7).

Gostoljubje mora prežemati vse, še posebej pa liturgične sodelavce. Ker je vsaka 
cerkev kraj, kjer »prebiva božja družina« (C, tč. 6), je zelo primerno, da se v njej – še 
posebej pri bogoslužju – izkazuje družinska naklonjenost in gostoljubje, kot jo izraža 
sv. Pavel ko pravi: »Ne želim vas obiskati le mimogrede, saj upam, da bom nekaj časa 
ostal pri vas, če bo Gospod dovolil.« (1 Kor 16,7) Tudi bogoslužni sodelavec ni le nek-
do, ki se pojavi v določenem trenutku bogoslužja in se nato kot igralec umakne za 
kulise ter čaka, da bo spet vstopil na prizorišče dogajanja, ampak tisti, ki je duhovno 
dejaven med celotnim bogoslužjem in vedno navzoč pri skrivnosti, ki se obhaja.

5.1 Gostoljubnost predsedujočega (duhovnika ali diakona)

Voditelj bogoslužja – duhovnik – vodi bogoslužni zbor, mu predseduje v Kristuso-
vem imenu, daruje evharistijo in deli zakramente. Kot pastir zaupanega mu ljud-
stva je v vseh bogoslužnih opravilih v vlogi predsedujočega, »še posebej pa pri 
obhajanju evharistije« (RMu 22).

Ker je »Kristus resnično navzoč v svetem zboru, ki se je zbral v njegovem imenu, 
v osebi duhovnika, v svoji besedi ter podstatno in trajno pod evharističnima po-
dobama« (RMu 27; B, tč. 7), je zelo pomembno, kako mašnik bogoslužnemu zbo-
ru predseduje, kako in koliko pričuje o Kristusovi gostoljubnosti in navzočnosti, 
kako združuje srca vernikov za pazljivo poslušanje Božje besede, za spreobrnjenje, 
za hvalo in prošnjo in za poslanstvo, ki ga je treba v bogoslužju odkriti, sprejeti in 
uresničiti v življenju. Zato je prav, da si po koncu bogoslužja zastavi vprašanje: se 
bodo gostje – verniki še vrnili? Res je, da ni vse odvisno od duhovnika, vendar pa 
njegovo vedênje, poudarki, kretnje, drža, odprtost pred Bogom in bogoslužnim 
zborom – vse to razodeva gostoljubje ter omogoča globlje doživljanje in soobha-
janje Božjih skrivnosti. Zato v ustvarjanju občestva predsedujoči ne sme kazati 
znamenj avtoritarnosti ali subjektivnosti, saj bogoslužje ni kraj, kjer bi posredova-
li svoja mnenja in svoje nazore, temveč to, kar Bog želi povedati ljudstvu. Zato se 
mora duhovnik v služenju predati delovanju Svetega Duha, Božji gostoljubnosti, 
njegovem zastonjskem dajanju v Božji besedi, evharistiji in drugih zakramentih. 
To Božjo naklonjenost ali gostoljubnost mora najprej doživljati sam in jo šele nato 
posredovati vernikom. Posredovanja Božje gostoljubnosti vernikom se mora zme-
raj veseliti, saj molimo v drugi evharistični molitvi: »Zahvaljujemo se ti, da smemo 
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biti tu pred teboj in ti služiti«. Biti pred Gospodom pomeni čutiti Božjo gostoljub-
nost na način, da postane vir lastnega posvečenja (Krajnc 2019, 139–140).

Eno izmed zgovornejših znamenj gostoljubnosti in svetega navdušenja vodite-
lja bogoslužja je obred sprejema vernikov pri cerkvenih vratih. Tako je na primer 
v obredniku za krst rečeno, naj voditelj bogoslužja pred krstom sprejme starše in 
botre z otroki pri cerkvenih vratih (Sveti krst 2014, 35), za sveto birmo, da naj bodo 
birmanci razvrščeni na primernem kraju pred škofom (Sveta birma 1972, 21), v 
poročnem obredniku, da naj zaročence sprejme na pragu svetišča (Sveti zakon 
2005, 45), v obredniku za pogreb pa, da naj pri vratih cerkve pokropi pokojnega 
(krsto ali žaro) in pozdravi svojce ter jih povabi v cerkev k maši (Krščanski pogreb 
2006, 55). Tako vidimo, da je obred sprejema ,obred gostoljubnosti‘, obred s ka-
terim predsedujoči naredi bogoslužje bolj domače in družinsko, z naklonjenostjo 
odprto za vsakega in s tem povezovalno. Gre za obred, s katerim predsedujoči 
odstrani morebitno brezimnost in oddaljenost, vernikom pa tako omogoči, da se 
lahko udeležijo bogoslužja bolj »zavestno, dejavno in plodovito« (B, tč. 11).

Posebej gostoljubno ozračje lahko ustvari predsedujoči s svojim načinom ozna-
njevanja. Papež Frančišek pravi, da izraža pridigar gostoljubje s toplino tona svo-
jega glasu, z milino sloga stavkov, z veseljem svojih kretenj ter z materinsko-cer-
kvenim duhom – to je tista drža, s katero poveže ljudstvo z Gospodom in jih obe-
nem tudi očara z vzvišenimi Gospodovimi nauki. Tako je gostoljubnost pridigarja 
v tem, da združi srca, ki se med sabo ljubijo: Gospodovo srce in srce njegovega 
ljudstva (VE, tč. 140–143). Z oznanjevanjem mora pridigar navdušiti poslušalce za 
vse lepo, plemenito, sveto in Božje. To pa lahko stori le, če je njegova pridiga pol-
na pozitivne govorice – s poudarkom na tem, kaj lahko storimo bolje. In Frančišek 
pravi, da »takšna pozitivna pridiga vedno prinaša upanje, usmerja v prihodnost in 
nas ne vklepa v negativno« (VE, tč. 159). Gostoljubnost oznanjevalca se kaže tudi 
tako, da pridigar s svojo držo izraža, da je »oznanjevanje nekaj lepega, nekaj kar 
more celo sredi preizkušenj napolniti življenje z novim sijajem in globoko srečo« 
(VE, tč. 167). Žal se pri posredovanju pravega čuta za oznanjevanje, pričevanje in 
obhajanje bogoslužja pogosto pojavljajo negostoljubne drže. Zato so italijanski 
škofje zapisali, da je primerno le tisto oznanjevanje in bogoslužje, »ki v celoti gle-
dano, poteka dostojanstveno, obenem pa je preprosto in lepo. Le takšna liturgija 
bo lahko posrednik skrivnosti. Obenem pa bo ostala razumljiva, zmožna govoriti 
o večni zavezi Boga z ljudmi.« (CD 2002, 49)

5.2 Gostoljubnost bogoslužnega zbora

Sv. Pavel nam predstavlja bogoslužni zbor predvsem z dvema svetopisemskima 
podobama –Cerkev kot Kristusova nevesta (Raz 19,7; 21,2.9; 22,17; Kol 1,15-18) 
in Cerkev kot Kristusovo skrivnostno telo (1 Kor 12,12.27). Kristus ljubi svojo Cer-
kev, ker je njegovo telo in njegova polnost (Ef. 1,22-23). Za večno jo je obsul z ne-
beškimi darovi, jo neprestano »hrani in neguje« (Ef 5,29), dokler se ne bo s svojim 
Ženinom prikazala v slavi (Kol 3,1-4). Ljubi jo kot svojo nevesto ter ji izraža svojo 
gostoljubnost in naklonjenost. Postal je zgled moža, ki ljubi svojo ženo kakor svo-
je telo (Ef 5,25-28). V tem telesu se razliva Kristusovo življenje v verujoče, izkazu-



497Slavko Krajnc - Gostoljubje

je se jim največja Božja gostoljubnost, prav tako se upodabljajo po Njem, dokler 
se On ne oblikuje v njih (Gal 4,19) (C, tč. 6–7). V bogoslužnem zboru se izvršuje 
dialog med Ženinom in nevesto; uresničuje se harmonija njihovih src in glasov v 
glas Cerkve, Kristusove neveste – v dialog, v katerem se glasova včasih zamenjata, 
in tedaj po ustih Cerkve govori sam Kristus. Tako postaneta Ženin in nevesta, Cer-
kev, dva v enem samem bitju, saj je »Kristus vedno navzoč v svoji Cerkvi, zlasti v 
bogoslužnih opravilih« (B, tč. 7). To Božjo navzočnost in gostoljubnost na zgovoren 
način ponazarjajo menihi, redovniki in kleriki v korni molitvi, ko so vedno obrnje-
ni drug k drugemu. Tako simbolično iščejo in izkazujejo Gospodovo navzočnost in 
gostoljubnost v molitvenem zboru – kar je gotovo navdihnilo Cerkev, da je naro-
čila, da naj bo »oltar postavljen stran od stene /…/ in da lahko na njem mašujemo 
obrnjeni k ljudem« (RMu 299).

V splošni ureditvi rimskega misala je še rečeno, da je »Božje ljudstvo poklicano, da 
se pod vodstvom duhovnika, Kristusovega zastopnika, zbira v občestvo k maši, Go-
spodovi večerji, da bi obhajalo Gospodov spomin, evharistično daritev« (RMu 27). 
Zato je bogoslužje delo bogoslužnega zbora Cerkve, kajti »nobeno krščansko občestvo 
ne raste, če nima svojih korenin in svojega središča v obhajanju svete evharistije; tu 
se mora začeti vsaka vzgoja občestvenega duha« (D, tč. 6). Ta občestveni duh Cerkve 
izraža že sama gr. beseda ekklesía ali lat. ecclésia, ki pomeni zborovanje, kar je tudi 
bistveno znamenje Cerkve – da se shaja kot evharistični zbor gr. synaxis, 1 Kor 11,16). 
Da je lahko ta zbor gostoljuben, se mora sleherni vernik zavedati, da je pri bogosluž-
ju zato, da moli kot občestvo, poje kot občestvo, odgovarja in se udeležuje evharisti-
je kot občestvo (communio, ki prihaja iz besed cum + unio = ,zedinjenje z‘).

Vsak bogoslužni zbor, naj bo velik ali majhen, reden ali priložnosten, sestavljen 
iz starejših ali mlajših, ima dušo, ki jo je treba odkriti, zbuditi, poživiti in spodbu-
diti k duhovni živahnosti. Ni torej cilj dati bogoslužnemu zboru dušo, ampak omo-
gočiti duši bogoslužnega zbora, da se izrazi v Gospodovi gostoljubnosti. K temu 
lahko veliko pripomore gostoljubno pripravljen liturgični prostor (očiščen, ogret, 
urejen in okrašen) ter dobro pripravljeno dejavno sodelovanje, pri katerem »vsak 
dela samo tisto in vse tisto, kar mu gre po naravi stvari in po liturgičnih pravilih« 
(B 28). Z doslednim upoštevanjem tega pravila morejo verniki »v obilju črpati bož-
je življenje ter ga, ko postanejo Kristusov kvas in sol zemlje, še drugim oznanjati 
in posredovati« (1. Nv. 8). 

Prava gostoljubnost bogoslužnega zbora se kaže tako z notranjim dejavnim so-
delovanjem, to je da obhajamo z novim duhom, novim žarom, novo vero in vedno 
novo izročitvijo Gospodu, kot tudi z zunanjim dejavnim sodelovanjem, ko skupaj 
pojemo in glasno odgovarjamo, pozorno poslušamo Božjo besedo, spremljamo 
darovanje in evharistično molitev ter s ponosom pristopamo k Gostitelju, ki nas z 
največjo mero gostoljubnosti obdari s svojim najsvetejšim zakramentom (Rich-
statter 2004). Da bi tako dejavno sodelovanje lahko bilo izraz Božjega gostoljubja, 
predsedujoči prosi v epiklezi nad ljudstvom, »naj nas Sveti Duh po prejemu Kri-
stusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno« (RM 1992, 406). Biti eno 
pomeni ustvariti takšno gostoljubnost v odnosu do bližnjega in do Boga, da lahko 
skupaj s sv. Pavlom vzkliknemo: »Ne živim več jaz, v meni živi Kristus« (Gal 2,20). 
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Šele ko lahko izrečemo to ,v duhu in resnici‘, dejansko, na najvišji možni način, 
poosebljamo Gospodovo gostoljubnost.

5.3 Gostoljubnost mašnega pomočnika (akolita) ter izrednega 
delivca obhajila

»Mašni pomočnik je postavljen za strežbo pri oltarju in v pomoč mašniku in dia-
konu« (RMu 98). Gre za službo izražanja gostoljubnosti, strežbe – ne le s strežbo, 
ampak tudi z deljenjem svetega obhajila kot izredni delivec, izpostavljanjem Naj-
svetejšega v javno češčenje in njegovim shranjevanjem v tabernakelj, vodenjem 
drugih liturgičnih sodelavcev ter dajanjem zgleda pobožnega sooblikovalca bogo-
služja s spoštljivim vedenjem. Ker je mašni pomočnik na poseben način soudele-
žen pri službi Cerkve, je poklican, da ljubi in povezuje Božje ljudstvo, se trudi glo-
blje živeti iz evharistije in se izročati Bogu v duhovni dar. Ob tem je poklican, da 
na podlagi Kristusove zapovedi ljubezni svojo gostoljubnost še posebej namenja 
slabotnim in bolnim (Rimski pontifikal 1979, 13).

Izredni delivci obhajila so lahko tudi drugi laiki, ki niso na poti k duhovništvu. 
Tudi za njih velja pravilo, da so izredni in da je njihovo služenje privilegij, ki pred-
postavlja hvaležnost za blagoslov, da so bili poklicani in smejo služiti kot delivci 
Kristusovega telesa in krvi. Izredni delivec rednih delivcev (škofa, duhovnika in 
diakona) ne more zamenjati, ampak jim je v določenih pastoralnih okoliščinah in 
zahtevah lahko le v pomoč. Zato lahko vidimo njegovo gostoljubnost tudi v tem, 
da kakor gost dopusti gostitelju, da mu postreže in ga obdari, tako mora tudi izre-
dni delivec obhajila dopustiti duhovniku, da ga obhaja (ne obhaja se sam).

5.4 Gostoljubnost bralcev Božje besede ter razlagalcev bogoslužja

»Bralec ima pri obhajanju evharistije svojo lastno službo, ki jo mora sam opravlja-
ti« (RMu 99), čeprav so navzoči posvečeni služabniki. Je tisti, ki postreže gostom 
z Božjim darom, njegovo besedo; posoja svoj glas, da slišijo, kaj jim gostitelj, to je 
Bog, želi v danem bogoslužju povedati. Zato bi moral bralec vselej obleči albo (RMu 
194, 339), da bi poudaril, da ta beseda ni njegova ali vsakdanja, ampak Božja, da 
je on le služabnik te besede, da je le v službi gostitelja, ki je Bog. Ker je bralec v 
vlogi strežnika gostom, mora biti vsak njegov stavek kot predlog ali poseben dar 
gostu – ki ga bo sprejel, vanj privolil, ga odklonil ali zavrnil.

Med bralce Božje besede spada tudi »služba razlagalca bogoslužja, ki vernikom 
razlaga in jih uvaja v sveto opravilo, da ga bolje razumejo« (RMu 105b). Kakor go-
stitelj vodi gosta v notranjost doma, tako razlagalec bogoslužja vodi vernike v no-
tranjost ali svetišče bogoslužja ter jih z držo gostoljubnosti uvaja v dejavno sode-
lovanje in srečanje z Gospodom. Že tridentinski koncil je duhovnikom naročil, naj 
med bogoslužjem, ki ga je obhajal mašnik v latinščini, drugi duhovnik razlaga v 
domačem jeziku. Danes pa razlagalec ne prevaja več v domači jezik, saj v njem 
poteka bogoslužje. Zato je njegova naloga, da s kratkimi razlagami uvede vernike 
v težje razumljive odlomke Božje besede, vzbudi pozornost ali »strah Gospodov« 
in povabi vernike, da se osredotočijo na evharistično molitev in skrivnost, ki se bo 
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obhajala, ter z drugimi razlagami vodi vernike k vrednejšemu srečanju z Gospo-
dom pod podobo evharističnega kruha. Če za gostitelja, še bolj pa za strežnika ni 
primerno, da gosta obsipa z mnogimi besedami, enako velja tudi za razlagalca 
bogoslužja – če hoče biti resnično gostoljuben in »vršiti svoje opravilo s tisto is-
kreno pobožnostjo in urejenostjo, ki taki službi pristoji in kakor jo božje ljudstvo 
od njega po pravici zahteva« (B, tč. 29), morajo biti njegove razlage kratke, jasne 
in trezne (PNL 57), naj jih bo raje manj kot več, predvsem pa naj bodo izraz gosto-
ljubnosti s poudarkom na gostitelju, Kristusu.

5.5 Gostoljubnost psalmista, organista, pevovodja in pevskega 
zbora

Pesem izraža veselje, navdušenje, prijetno gostoljubnost in sprejetost; zbrane ver-
nike povezuje v občestvo, uglašuje njihova srca v skrivnost liturgičnega časa ali 
praznika in jih pripravlja na dejavnejše obhajanje bogoslužja (RMu 47). Gre za po-
seben Božji dar in slišno podobo Božje neslišnosti (Ferenčak 2003, 29). 

Petje lahko rodi raznovrstne sadove. Jože Vesenjak jih je naštel takole: »Če ho-
češ preprečiti prepir, začni peti; če želiš iz odtujenih in hladnih duš doseči soglas-
je razumevajočih se src, začni peti; če želiš pregnati dolg čas, bo to dosegla pesem; 
če želiš, da si kaj zapomnijo, bo filozofiranje zelo malo pomagalo, pesem pa vedno, 
če je le prava.« (1969, 110) K tej misli pa gre dobro še naslednja: »če hočeš ustva-
riti gostoljubje, začni peti!« Tako je tudi pri bogoslužju. 

Petje je izraz skupne molitve in daritve, skupne hvale, zahvale in prošnje, sku-
pnega prizadevanja za svetost in milost pravega srečanja z bližnjim in Bogom. Zato 
mora biti liturgična pesem, ki želi izraziti gostoljubnost in povezati vernike v skriv-
nost, ki se obhaja, v soglasju z bogoslužnim trenutkom – kajti »če tromba zveni 
zmedeno, kdo se bo pripravil na boj?« (1 Kor 14,8). To velja tudi za pesem: če pe-
sem ni liturgična, ne more izraziti gostoljubnosti Gostitelja. Pomembno pa je tudi, 
da pojemo iz notranjosti, iz globine, kjer nas nagovarja Gostitelj, ki pravi: »Moje 
gostoljubje ni od tega sveta!« Tako tudi psalmist, organist, pevovodja in pevski 
zbor izražajo svoje pravo gostoljubje vernikom s tem, da pojejo iz globin in jih vo-
dijo v globino skrivnosti, da pojejo pesem o odrešenju in da s pesmijo oznanjajo, 
da je v Kristusu svet odrešen. Kajti službe, ki jih opravljajo, vršijo najprej zaradi 
darov, ki so jih prejeli od Boga. Prejeli pa so jih, da bi mogli služiti in sodelovati pri 
najsvetejših Božjih dejanjih.

Papež Benedikt XVI. je o tej nalogi razmišljal takole: »To ne pomeni, da si človek 
nekaj izmisli in to potem zapoje, ampak prejme spev od angelov in mora svoje 
srce povzdigniti navzgor, da bi bilo v sozvočju s temi zvoki, ki prihajajo k njemu. 
/…/ Bogoslužje je namreč vstop v vedno že dogajajoče se bogoslužje nebes.« 
(2009, 44) »Prejeti spev od angelov« pomeni sprejeti Božjo gostoljubnost. In v 
moči te Božje gostoljubnosti se cerkveno petje združuje z nenehno hvalnico pred 
Božjim prestolom. Ob tem je zanimiva misel Leona Kernela, ki pravi: »Hrast bo 
spomladi spet ozelenel. Vendar listi ne bodo več isti. Med njegovimi vejami bodo 
prepevale druge ptice. Ne meni, ne tebi, morda drugim. Vselej pa v čast Njemu, 
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na katerega dlaneh so zapisana naša imena. To nam daje moč, da pojemo pesem, 
ki jo On piše za našo pot.« (2003, 6) Gotovo to Božje pisanje spevov in prepevanje, 
pa če ga poustvarja še tako preprost pevec, organist ali psalmist, ustvarja odsev 
Božjega gostoljubja pri vernikih, vzbuja duhovno veselje in jih vodi v mogočen 
amen »sedečemu na prestolu in Jagnjetu« (Raz 7,10).

5.6 Gostoljubnost ministrantov, zakristana, vratarja, krasilk in 
pobiralcev darov

Cerkev spodbuja vernike, naj se »nikar ne branijo z veseljem služiti božjemu ljud-
stvu, kadar so naprošeni, da bi pri svetem opravilu izvrševali kakšno posebno služ-
bo« (RMu 97).

Ker je bogoslužje praznovanje velikih Božjih del, spada k njemu tudi bogastvo 
liturgičnih služb in opravil. Tako ministranti ali strežniki s svojo liturgično službo 
uresničujejo skupno duhovništvo (C, tč. 10–11) in podpirajo dejavno sodelovanje 
vernikov pri bogoslužju. Z navzočnostjo okrog oltarja vidno razodevajo občestve-
ni in hierarhični značaj bogoslužja in dajejo svetim opravilom praznični značaj. S 
spoštljivim vedenjem in pobožno držo, predvsem pa z glasnim odgovarjanjem, 
omogočajo vernikom, da lažje doživijo lepoto in veličino bogoslužja. Vse to pa 
lahko uresničujejo, če so točni, zvesti, pošteni, zbrani, pobožni in spoštljivi do sve-
tih skrivnosti, kajti le iz urejenega bogoslužja in njegovih sodelavcev diha »pleme-
nita lepota« (B, tč. 124), prazničnost in gostoljubje.

Ker bogoslužje nagovarja človeka v njegovi telesno-duhovni razsežnosti, lahko 
v njem začutimo gostoljubnost v vsem, kar vidimo in otipamo, kar slišimo in go-
vorimo, kar delamo, čutimo in izražamo. Tudi ministranti s svojo držo in kretnjami 
izražajo notranje stanje svoje duše, povezanost z bogoslužjem in odnos do skriv-
nosti, ki se obhajajo. Dostojanstven odnos liturgičnih strežnikov, njihova zbranost 
in pozornost lahko pomagajo vernikom ozavestiti sakrosanktnost bogoslužnega 
dogajanja.

Zakristan ali cerkovnik je tisti, ki »skrbno pripravlja liturgične knjige, oblačila in 
kar je potrebno za bogoslužje« (RMu 105a). Je tisti, ki je med bogoslužjem nevi-
den, kot mati, ki je pripravila kosilo, a gostom ostala nevidna. Zakristanova gosto-
ljubnost se po eni strani kaže v pripravi vsega, kar je potrebno za bogoslužje, po 
drugi strani pa v tem, da nevidno bdi nad potekom bogoslužja – tudi nepredvide-
nimi zahtevami bogoslužnega zbora.

Gostoljubje se izraža že s pozdravom, ki ni preprost pozdrav, ampak vabilo k 
svetosti, saj pravi sv. Pavel: »Pozdravite se med seboj s svetim poljubom.« (1 Kor 
16,20) To ,sveto pozdravljanje‘ naj bi bilo posebna cerkvena služba ,pozdravljavca‘ 
ali vratarja – to je tistega, ki ob prihodu vernike pozdravi, nagovori, jim izrazi go-
stoljubje, zaželi dobrodošlico in jih razveseli. Vstopiti v bogoslužni zbor namreč 
pomeni biti sprejet od bratov in sester. Te gostoljubnosti bi moral biti pri bogo-
služju deležen vsak – še posebej pa invalidi, oddaljeni, popotniki in mimoidoči. 
Zelo pomemben je že prvi izraz gostoljubnosti – pozdrav še pred vstopom v cerkev. 
Toda ta pozdrav ne sme biti iz navade, ampak resničen in iz srca. In ko vstopimo v 
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cerkev, ne sedemo na začetek klopi, ampak se pomaknemo proti sredini, da bo 
lahko tisti, ki bo prišel kasneje, prisedel brez težav in ustvarjanja slabega razpolo-
ženja – tako se bo počutil počaščen in dobrodošel. Se pa gostoljubje izrazi tudi s 
tem, da ‚osebe, ki prevzamejo odgovornost za sprejem‘, v bogoslužnem prostoru 
poskrbijo za tihoto, ki omogoča, da se duhovno zberemo, povežemo in da je vse 
že prej dogovorjeno.

Zanimivo je, da se služba krasilcev bogoslužnega prostora, ki je podobna službi 
cerkovnika, v naštevanju liturgičnih služb ne omenja (glej RMu 105). Se pa omenja 
krasitev oltarja, in sicer, da »stari oltar naj ne bo posebej okrašen, da ne bo ljudi 
odvračal od pozornosti k novemu oltarju« (RMu 303), da naj bo okrasitev zmerna, 
še posebej v adventnem času, medtem ko je krašenje oltarja v postnem času pre-
povedano – razen na 4. postno nedeljo, slovesne praznike in praznike (RMu 305). 
Vse to razodeva, da imajo rože in okrasitev bogoslužnega prostora sploh veliko 
duhovno moč, ki lahko ob nepravilnem liturgičnem času ljudi raztrese in jih odvr-
ne od pomena liturgičnega časa, ob pravem liturgičnem času pa nagovori in pri-
speva k še globljemu doživljanju skrivnosti. Zato »cvetlični aranžmaji, lončnice in 
cvetje ne smejo biti nikoli postavljeni na mesto, kjer bi motili bogoslužno dogaja-
nje /…/ ali bi ovirali nemoteno gibanje v prezbiteriju« (Nežič 2003, 55).

Okrasitev bogoslužnega prostora razlaga skrivnost praznika, liturgičnega obha-
janja in vernikom pomaga, da lažje začutijo, da je liturgični prostor sveti kraj, ,sve-
ta zemlja‘ (2 Mz 3,5) – kraj hierofanije ali stičišče Božjega in človeškega, kraj teo-
fanije oziroma razodetja Boga, s tem pa tudi kraj največje Božje gostoljubnosti. 
Zato mora biti ta kraj ustrezno okrašen, in sicer tako, da ne odvrača pozornosti 
vernikov od skrivnosti, ampak jo poudarja in povzdiguje za globlje doživetje Božje 
naklonjenosti in navzočnosti v besedi in daritvi. Zato je ključnega pomena, da sta 
ti dve ‚mizi‘, seveda poleg kraja stalnega češčenja, tabernaklja, vedno okrašeni. 
Da ima lahko cvetlično okrasje ob dimenziji gostoljubnosti tudi vlogo razlagalca 
liturgičnega leta in bogoslužja, je treba poznati pomen liturgičnih barv paramen-
tov in okrasje z njimi usklajevati. Če vzamemo za primer praznik Svete Trojice, vi-
dimo, da se obhaja v času med letom (liturgična barva je zelena). Ker pa gre za 
praznik skrivnosti Boga, v katerem ni teme, ampak ena sama luč, je na ta dan li-
turgična barva bela, cvetlično okrasje pa v svetlih barvah (predvsem beli ali zlati), 
brez temin – kar izraža skrivnost Boga, ki je »luč od luči« in »resnična luč, ki raz-
svetljuje vsakega človeka« (Jn 1,9). Tako je skrivnost praznika vir navdiha za litur-
gično barvo tako paramentov kot tudi cvetličnih okrasov. 

»Liturgično službo opravljajo tudi tisti, ki po cerkvi pobirajo darove.« (RMu 
105c) To so tisti, ki omogočajo vernikom izvrševanje dobrodelnosti, saj je dar vez 
s tistimi, ki jim darujemo. Z darom se predstavimo pred Bogom in bližnjim ter v 
obliki darov izročimo del svoje dobrote. Da je lahko ta služba izraz prave 
gostoljubnosti, mora biti izvršena diskretno – tako da lahko tisti, ki daje, s 
pogledom vrača hvaležnost za možnost darovanja, obenem pa tisti, ki pobira, ne 
gleda na to, kaj drugi daje, ampak na to, da je tisti, ki daje, privzet v držo ljubezni 
in edinosti v skrbi za Cerkev. 
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6. Sklep
Kristjan je vedno v šoli človečnosti in gostoljubja, kar je ena izmed temeljnih vrlin 
Cerkve (Mt 25,34-35), ki jo mora vsak liturgični in pastoralni sodelavec poseda-
njati. Držo gostoljubja je razodel in ,uzakonil‘ sam Jezus s tem, da se je učlovečil, 
nas odrešil, v nas živi in posvečuje v svetem bogoslužju. Prav v tem se kaže speci-
fičnost religioznega razmerja – da gre za čisto podarjenost, za zastonjski dar člo-
veku. Ni človek tisti, ki bi ustvaril religiozno razmerje, temveč je človek v to raz-
merje povabljen (Pevec Rozman 2017, 300). Je povabljenec, je gost, ki se od svo-
jega Učitelja uči gostoljubja in gradnje občestva. 

Ni dovolj, da si prizadevamo graditi občestvo Cerkve s posebnim poudarkom 
na revnih in obrobnih kristjanih. Še pomembneje je, da na vsakega (revnega ali 
manj revnega) gledamo v njegovem jedru in ga bogatimo s svojim gostoljubjem. 
Moramo se zavedati, da če velja, kot je nekoč pripomnil papež Janez XXIII, »da 
smo kristjani osmi zakrament in edini zakrament, ki ga lahko prejmejo tudi never-
niki« (Searle 2006, 83), smo dolžni, da se pri bogoslužju in v življenju spominjamo 
doživetega, kakovostno izkazanega in podarjenega gostoljubja. Pri tem pa ne sme-
mo pozabiti: tudi gostoljubni ljudje potrebujejo gostoljubje!

Krajšave
 1 Nv – Kongregacija svetih obredov 1967 [Prvo navodilo za pravilno izvajanje 

konstitucije o svetem bogoslužju].
 B – Drugi vatikanski vesoljni Cerkveni zbor 2004a [O svetem bogoslužju].
 C – Drugi vatikanski vesoljni Cerkveni zbor 2004b [O Cerkvi].
 CE – Janez Pavel II. 2003 [Cerkev iz evharistije].
 KKC – Katekizem katoliške Cerkve 2006.
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 MB – Molitveno bogoslužje: Navodila za molitev prenovljenega brevirja 1972.
 PNL – Kongregacija za bogočastje 1992 [Berila in evangeliji za nedelje in pra-
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 RMu – Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov 2002 [Splošna ure-

ditev Rimskega misala].
 VE – Frančišek 2014 [Veselje evangelija].
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