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Homilija apostolskega nuncija msgr. dr. Santosa Abrila y Castella ob 
umestitvi novega škofa v Murski Soboti

Na besedilo velja embargo do nedelje, 10. januarja 2010, do 15.45.

Spoštovana škofa monsinjor Peter Štumpf in monsinjor Marjan Turnšek, spoštovani sobratje v 
škofovski  službi,  dragi  duhovniki,  redovniki  in  redovnice,  spoštovani  predstavniki 
političnega, družbenega in vojaškega življenja, dragi bratje in sestre ter vsi, ki nas spremljate 
preko radia ali televizije.

1. Danes je dan veselja za nas, ki smo se zbrali v tej stolnici in za vse kristjane škofije Murska 
Sobota. Besede, ki jih je Gospod pred dva tisoč leti izrekel Petru: »Pasi moje ovce,« se bodo 
danes uresničile v Cerkvi na Slovenskem in na poseben način v tej škofiji. Danes smo namreč 
pri tej sv. maši priče, kako oba škofa s svojo besedo in svojim življenjem izpričujeta skrb, 
ljubezen in odrešenjsko prisotnost Jezusa Kristusa za to konkretno katoliško skupnost, ki živi 
v tem delu slovenske zemlje.

2.  Njegova ekscelenca monsinjor Marjan Turnšek,  prvi murskosoboški škof,  nam je – po 
približno  treh  letih  in  pol  gorečega,  modrega  in  rodovitnega  pastoralnega  dela  –  pravkar 
izrekel  svoje  besede  slovesa.  Zasluži  si  iskreno  priznanje  za  vse,  kar  je  storil  s  toliko 
ljubeznijo in tudi žrtvijo za to škofijo. Kot predstavnik svetega očeta v Sloveniji mu za to 
izrekam globoko zahvalo za vsa njegova prizadevanja, predanost in sposobnost pastoralnega 
vodenja. Prepričan sem, da bo tudi v velikih odgovornostih, ki so mu bile zaupane sedaj v 
Mariboru, služil Cerkvi z isto zvestobo. Za to bomo prosili Gospoda.

Istočasno  pa  danes  prevzema  vodstvo  –  kot  novi  oče  in  pastir  te  iste  škofije  –  njegova 
ekscelenca monsinjor Peter Štumpf. V evharistični daritvi, ki jo obhajamo, bomo na poseben 
način molili zanj, da bi ga Gospod spremljal in razsvetljeval v vsakem trenutku, da bi v svoji 
škofovski službi čim popolneje posnemal Dobrega Pastirja, ki skrbi za svojo čredo in se zanjo 
žrtvuje.  V ta  namen  skupaj  molimo,  da  bi  se  v  tej  krajevni  Cerkvi  v  polnosti  uresničila 
starodavna molitev: »Gospod, podeli nam milost, da bi med nami nikoli ne ugasnili marljivost  
pastirja ter spoštovanje, sodelovanje in pokorščina črede.«

3. Cerkev obhaja danes praznik Jezusovega krsta, ki zaključuje obdobje božičnih praznikov. 
Današnja mašna berila, ki smo jih pravkar slišali, vsebujejo zelo primerne spodbude za naše 
osebno in skupno življenje. Potem ko smo v preteklih tednih častili  Boga z nami, Emanuela 
Božjega Sina, ki je prišel med nas in postal človek kot mi, ne da bi nehal obstajati tudi kot 
Bog, vidimo danes Jezusa, Gospoda, ki se približa Janezu Krstniku, da bi ponižno sprejel krst 
pokore. Njemu se ni bilo potrebno kesati lastnih grehov, toda ker je prišel, da bi nas rešil 
naših  grehov,  se  ponižno  približa  tistemu,  ki  je  vabil,  da  bi  »pripravili  Gospodu  pot« s 
spreobrnjenjem in poboljšanjem svojega življenja. Tako je začel uvajati svoje kraljestvo na 
zemlji, kraljestvo utemeljeno na novem načinu življenja, na poštenju, kjer bi bil Bog vedno 
prisoten kot navdihujoča moč sveta, ki je osvobojen od zla in usmerjen k dobremu tega sveta, 
v pričakovanju dokončnega kraljestva in Božjega plačila za vsakogar, ki je v svojem življenju 
delal dobro. In prav zato nas je sv. Pavel v Pismu Titu, ki smo ga slišali malo prej, vabil, »naj  
se odpovemo brezbožnosti in posvetnim poželenjem ter razumno, pravično in res pobožno  
živimo v sedanjem veku,  ko pričakujemo,  da se bosta uresničila  blaženo upanje in  se bo 
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razodela slava vélikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa, ki je dal sam sebe za  
nas, da bi nas odkupil iz vse grešnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, ki je vneto za  
dobra dela« (Tit 2,11–14).

4. Današnji evangelij  nam predstavi izreden dogodek. Medtem ko Jezus po krstu moli,  se 
odpre nebo in se nadenj spusti Sveti Duh, in z neba zasliši glas: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad 
teboj imam veselje« (Lk 3,15–16; 21–22). To je bil Očetov glas, ki nam predstavi Jezusa kot 
svojega ljubljenega Sina, ki ga nadvse ljubi. To je temeljno besedilo razodetja, ki nam ga 
posreduje Sveto pismo. Jasno nas uči, da Jezus ni samo prerok, ampak je Božji Sin, ki ga Oče 
neizmerno  ljubi,  in  ta  vzajemna  ljubezen  je  Sveti  Duh.  Zato  ta  trinitarična  predstava 
božanskosti tvori bistveno prvino naše vere. Papež Benedikt XVI. zelo lepo navaja te prvine v 
svoji knjigi Jezus iz Nazareta (str. 29–45). Isti Očetov glas slišimo v nekem drugem trenutku 
Jezusovega življenja: ob njegovi spremenitvi, ko je dodan velelnik: »Njega poslušajte!« (Mt 
17,5).  To je vabilo,  ki  ga v svojem življenju noben kristjan ne sme pozabiti,  ker  pomeni 
poslušati Božjega Sina, čigar naloga je bila priti  na svet, da bi nam razodel svoje skrivno 
bistvo in svojo voljo v odnosu do nas.

5. Toda obhajanje praznika Jezusovega krsta ima za vsakega izmed nas poseben pomen in 
odgovornost. Nekega dne smo bili krščeni v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Vstopili smo 
v  skupnost  življenja  Presvete  Trojice  in  sprejeli  njeno  ljubezen  v  svoja  srca.  S  tem 
zakramentom se je nebo odprlo tudi za nas. Smemo stopiti v Božje svetišče in to v zavesti, da 
smo prejeli neskončen dar: postali smo Božji otroci, dediči nebeškega kraljestva. (Tit 3,7). 
Sveti Ciril Jeruzalemski piše v tem smislu: »Če si prizadevaš, da bi dostojno živel, bo prišel  
nadte Sveti Duh. Tudi ti boš lahko slišal Očeta, ki ti pravi: ''Ta ni bil moj sin, ampak po krstu  
je postal moj sin'' (Kateheze III, krst, 14). 

Krst nas je rešil grehov, odprl nam je pot v nebo in pustil v nas Božje seme, ki nas bo privedlo 
do vstajenja s Kristusom, četudi se bomo morali vedno boriti z zlom. Papež Benedikt XVI. je 
zato zapisal: »Krst, ki ga Jezusovi učenci delijo od tistega trenutka dalje, je vstop v Jezusov 
krst,  vstop v stvarnost,  ki  jo je On s svojim krstom anticipiral.  Tako se postane kristjan« 
(Jezus iz Nazareta, str. 44).

To pa zahteva od nas, da v svojem konkretnem življenju pokažemo, da smo novi ljudje. Zato 
nas je sv. Pavel vabil, da bi posnemali Jezusa, »ki je hodil iz kraja v kraj ter delal dobra dela«  
(Apd 10, 38). To bi se moralo odražati tudi v našem vsakdanjem delu, v trenutkih oddiha, in 
takrat,  ko želimo pomagati  družinam ali  skupnostim.  Na ta način bomo pokazali,  da smo 
dosledni in odgovorni kristjani. 

6. Dragi bratje in sestre: Nikakor ne morem zaključiti tega svojega nagovora, ne da bi izrazil 
svoje globoko spoštovanje do vseh članov Cerkve, ki živi na tem lepem koščku Slovenije, ki 
je dala doslej toliko sadov krščanskega življenja. Živa vera njenih prebivalcev se je izražala v 
življenju družin, v številnih duhovniških ali redovniških poklicih in v bogastvu tolikih lepih 
družbenih običajev, javnih ali zasebnih. Spodbujam vas, da ohranite in utrdite to dragoceno 
dediščino, ki ste jo prejeli. Prav tako sem prepričan – in to prosim Gospoda – da boste vsi vi, 
družine, duhovniki, redovniki in redovnice ter dejavni laiki, s škofovo pomočjo vam, in z vašo 
pomočjo njemu, znali ljubiti in ohranjati vaše najboljše vrednote, z vso potrebno odprtostjo za 
vesoljnost Cerkve in za vrednote drugih. Tako bomo, združeni v Kristusovi ljubezni, lahko 
nadaljevali izgrajevanje civilizacije ljubezni, ki jo še danes tako zelo potrebujejo Slovenija, 
Evropa in svet. 

2



Marija, Mati Cerkve in Mati vseh naj nam pomaga na naši poti. Amen.

msgr. dr. Santos Abril y Castelló
apostolski nuncij v Republiki Sloveniji 
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