
Št. 004/010
Murska Sobota, 10. januar 2010

Nagovor murskosoboškega škofa msgr. dr. Petra Štumpfa ob umestitvi 
Na besedilo velja embargo do nedelje, 10. januarja 2010, do 16.15.

Spoštovani vsi navzoči v murskosoboški stolnici in ob televizijskih ter radijskih sprejemnikih!

1)  Te  dni  me  mnogi  sprašujejo:  »Škofijo  prevzemaš  v  težkih  gospodarskih  in  socialnih  
razmerah.  Ali  boš  temu področju posvečal  več  pozornosti?  Statistike  župnij  za leto  2009 
opozarjajo, da je še naprej več pogrebov kot rojstev.  Kako torej Prlekom in Prekmurcem 
vrniti veselje do življenja, saj ima regija v Sloveniji najnižjo nataliteto? Kaj lahko pri tem  
naredi Cerkev?«

Nihče  ne  more  napovedati  naše  prihodnosti.  Človekovo upanje ne  gradi  na  gospodarskih 
napovedih, čeprav so pomembne. Upoštevati je treba človekovo ustvarjalnost, nadarjenost in 
sposobnost vplivanja na okolje. Do gospodarske krize lani ni prišlo samo zaradi pohlepa, prej 
zaradi  zanikanja  človeškega  življenja,  kar  vodi  do  padca  natalitete.  Težko  bomo  cenili 
življenje,  če  ne cenimo družine,  če  v imenu napredka zagovarjamo prekinitev  nezaželeno 
spočetega življenja, če je cilj le tekmovalnost, uspeh in oblast. Miselnost odločilno vpliva na 
družino. Družina vzgaja z besedo, zgledom, odločitvami, s tem, kako živi. Mladi potrebujejo 
kaj več od programov,  učnih načrtov, štipendij  in še česa. Potrebujejo očeta in mater!  Za 
mnoge zakonce je to naporno. Toda ne gre drugače. Ne bežijo mladi iz družin, družine bežijo 
od mladih. Družine naj se vrnejo k mladim in jim odpirajo smisel za prihodnost. Družina je 
prvenstveno okolje za obrambo in pospeševanje življenja. 

V družini se zrcali Cerkev. Pravijo, da je družina Cerkev v malem. Dovolite mi, da se zato 
najprej ozrem na mojo, domačo družino, kjer sem doma. 

2) Dragi oče Jožef in mama Genovefa, dragi sestri Doroteja in Monika, svaka Drago in Dani, 
nečakinje Damijana, Patricija, Dominika, Ema in Ana. V Beltincih je moj dom, tam sem začel 
živeti,  tam me je Bog poklical  na pot duhovnega poklica.  V družini,  ki sta si jo ustvarila 
vidva, oče in mama, sem zaslišal Jezusov klic: »Hodi za menoj.« Za dar življenja, za ljubezen 
in za molitve, ki mi jih namenjate, dragi moji domači – »Boug vam plati!«

3) Molto stimata Eccellenza Reverendissima il Nunzio Apostolico nella Repubblica Slovenia,  
Santos Abril y Castelló; ob mojem imenovanju za škofa ordinarija v Murski Soboti in obljubi 
molitve, sem ponovno občutil Vašo bratsko bližino. Zahvaljujem se Vam za naklonjenost in 
zagotavljam  sodelovanje  v  vsem,  kar  bo  v  blagoslov  Cerkev  na  Slovenskem.  V  novem 
poslanstvu me opogumlja sveti oče Benedikt XVI. Papeževa pričevalna ljubezen do Jezusa 
Kristusa in  njegove Cerkve me navdihuje,  njegova modrost  mi  razsvetljuje  pot  in  njegov 
pogum mi krepi dušo. Lietamente Le esprimo la mia obbedienza filiale, la fedeltà inconcussa 
e unità assoluta!

4) Spoštovani gospod nadškof metropolit dr. Franc Kramberger! Pred več kot tremi leti ste me 
posvetili  za  škofa.  Potrpežljivo  in  blagohotno  ste  me  sprejeli  za  sodelavca.  Tri  leta  v 
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mariborski nadškofiji mi pomenijo poseben čas milosti, novih spoznanj in izkušenj pri delu v 
vodstvu Cerkve. Skupaj s škofom dr. Jožefom Smejem in kanoniki mariborskega stolnega 
kapitlja  ste  mi  podarjali  družinskega duha,  ki  ga  je  krepila  Vaša  očetovska  naklonjenost, 
zaupanje, svetovanje in pomoč. »Bog vam povrni!«

5) Spoštovani gospod nadškof pomočnik,  dosedanji soboški škof dr. Marjan Turnšek! Kot 
prvi tukajšnji škof ste vzeli nase jarem in se učili od Jezusa, ki je krotak in v srcu ponižen. 
Vsak začetek je težek,  vi ste ta napor vzeli nase z ljubeznijo. Vaša skrb je bila, kako naj 
škofija postane pomenljivo navzoča v pokrajini  ob Muri.  V ospredje ste postavili  družino 
Božjih otrok, ki daje prednost osebam in ne strukturam. Bili ste Jezusova luč prekmurskim in 
prleškim vernikom. Naj Vam Bog bogato poplača! 

6) Zahvaljujem se vam navzoči spoštovani nadškofje in škofje za bratsko bližino. Zbornost v 
Cerkvi  je  vesoljna,  zato  sem  vesel  navzočnosti  beograjskega  nadškofa  metropolita  mag. 
Stanislava  Hočevarja  in  sombotelskega  škofa  dr.  Andrasa  Veresa.  Poseben  pozdrav  velja 
zastopniku škofa iz sosednje škofije v Varaždinu. 

7) Že od davnih dni je duhovništvo ljudem ob Muri pomenilo vez med zemljo in nebesi, bilo 
je  znamenje  Božje  naklonjenosti,  pomoč  pri  ohranjevanju  slovenske  ali  pa  madžarske 
identitete,  edini glas pred oblastniki,  vir učenosti,  celo pomoč pri  boju za vsakdanji kruh. 
Duhovništvo je bilo duša in življenje Prekmurja in Prlekije. Dragi sobratje duhovniki, diakon 
ter škofijska in salezijanska bogoslovca, vi ste v svetu, ki meni, da ne potrebuje Boga, zelo 
jasno znamenje Kristusove navzočnosti med nami. Naša skupna pot naj pomeni vsem ljudem 
razodetje  moči  Boga  Očeta,  drznosti  Božjega  Sina  in  ognja  Svetega  Duha.  Nikar  se  ne 
utrudimo in ne omagajmo. S pogumom in vedrino opravljajmo svoje poslanstvo. Naše delo z 
družinami naj  spremlja  skrb za nove duhovne poklice.  Če naša škofija izgubi  duhovniško 
dušo, izgubi vse. Duhovniki ste prihodnost škofije! Hvala vam, da ste z menoj, dragi sobratje, 
saj ste moj pogum in moja moč! 

8) V svet, ki meni, da ne potrebuje Boga, vstopate dragi kapucini, salezijanci, sestre hčere 
Marije Pomočnice,  frančiškanke brezmadežnega spočetja in križniške sestre kot pričevalci 
poglobljene vere. Ohranjajte zdravo samozavest, ki naj se odraža tudi v vašem življenju in 
delovanju.  Srčno  se  še  naprej  odzivajte  na  verske  potrebe  ljudi,  ki  pričakujejo  od  vas 
duhovnosti in modrosti. Kristus naj vam pomeni edini navdih za razmišljanje, odločanje in 
delovanje.  Pozdravljam vas,  redovni  predstojniki  in  predstojnice redov, ki  delujejo v naši 
škofiji.  Pozdravljen  predsednik  Konference  redovnih  ustanov  Slovenije in  provincial 
slovenskih  minoritov  p.  Milan  Kos.  Pozdravljen  inšpektor  mojih  sobratov  salezijancev 
akademik prof. dr. Alojzij Slavko Snoj. 

9) Tudi vsem laiškim sodelavcem in sodelavkam na škofiji in po župnijah se zahvaljujem za 
razpoložljivost oznanjevanja in pričevanja. V moči krsta vršite svoje poslanstvo. V vaših srcih 
naj vedno odmeva Božja radost: Moj ljubljeni sin si, moja ljubljena hči, zelo sem te vesel!

10) Kristjani v Prekmurju in Prlekiji nismo razdeljeni, ampak različni. Svojo vero v Jezusa 
Kristusa izpovedujemo kot katoličani, evangeličani, binkoštniki, kalvinci in adventisti. O sebi 
bi lahko rekli, da smo kot rozeta ali barvno okno na veliki stavbi Cerkve. Skozi to okno sijejo 
žarki darov Svetega Duha in v Kristusovi Cerkvi ustvarjajo mavrično svetlobo, ki se je ljudje 
lahko  veselijo,  jo  občudujejo  in  po  njej  hrepenijo.  Počaščen  sem  ob  navzočnosti 
predstavnikov vseh teh krščanskih skupnosti. Gospod evangeličanskih škof mag. Geza Erniša, 
z Vami sem se prvič srečal lani v eni od soboških trgovin; Vi ste nakupovali za svojo družino, 
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jaz pa za moje nečakinje. Otroci so naju združili. Hvala vam, da skupaj z vašimi duhovniki, 
duhovnicami  ter  drugimi  sodelavci  in  verniki  evangeličanske  Cerkve  prinašate  v  skupno 
dobro svojo karizmo, vero in duhovnost. Življenje nas bo klicalo k skupnemu delu v dobro 
naših ljudi. Hvala za navzočnost tudi vam spoštovani predstavniki binkoštne,  kalvinske in 
adventistične skupnosti.  Zelo si  bom prizadeval,  da bi  si  mi,  ki  verujemo v Kristusa,  bili 
resnično med seboj dobri. 

11) Pozdravljam vas, bratje in sestre po krvi in jeziku v Porabju. Čeprav živite v drugi državi 
in v drugi škofiji, ste moje veselje in moja posebna skrb.

12) Pozdrav in zahvala za navzočnost vam, spoštovani murskosoboški župan gospod Anton 
Štihec; župan moje domače občine gospod Milan Kerman ter drugi gospodje župani občin 
naše škofije ali njihovi zastopniki. Hvala tudi Vam spoštovana predsednica  Nove Slovenije 
gospa Ljudmila  Novak. Prav tako pozdrav in zahvala  za navzočnost  vsem predstavnikom 
kulturnih,  izobraževalnih  in  gospodarskih  ustanov.  Hvala  vam  gospod  dr.  Drago  Čepar, 
nekdanji direktor Urada za verske skupnosti za vse, kar ste dobrega naredili v tej službi. Vesel 
sem Vaše  navzočnost  vršilec  dolžnosti  direktorja  Krajinskega  parka  Goričko dr.  Bernard 
Goršak. Naj bo blaginja naših ljudi naša skupna skrb in poslanstvo. 

13) Iskrena zahvala vsem, ki ste pripravljali in oblikovali današnji praznik umestitve novega 
murskosoboškega  škofa.  Najprej  stolnemu  župniku  gospodu  Ivanu  Krajncu,  generalnemu 
vikarju naše škofije gospodu msgr. Francu Režonji, voditelju Pastoralne službe gospodu dr. 
Karlu Bedernjaku, škofijskemu ekonomu gospodu Andreju Zrimu, dekanom gospodu Martinu 
Vöröšu,  gospodu Lojzetu Kozarju in  gospodu Jožetu Vehovarju.  Bog povrni  vsem,  ki  ste 
pripravili lepo bogoslužje, še posebej ceremoniarju p. dr. Slavku Krajncu in maestru gospodu 
Marjanu Potočniku s stolnim in razkriškim pevskim zborom ter ministrantom. Hvala. Vaše 
delo je počastilo Boga, naša srca pa napolnilo z veseljem. 

14) Hvala Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče, mariborskemu TV studiu, radiu Murski val in 
Kanalu As za prenos tega bogoslužne slavja. Tudi ljudje doma in po svetu so lahko doživeli ta 
slavnostni trenutek krajevne Cerkve. 

15)  Hvala  vsem,  ki  ste  prišli  v  tolikšnem  številu.  Tudi  na  tak  način  ste  pokazali  svojo 
pripadnost  škofiji.  Iz  moje  domače  župnije  Beltinci  ste  nekateri  priromali  celo  peš.  Vaš 
romarski  korak sprejemam kot duhovni dar za blagoslov mojega poslanstva.  Vsem, ki ste 
darovali dobrote, da si bomo po tem slavju še izmenjali pozdrave in dobre želje s kozarčkom 
in prigrizkom, iskrena hvala. 

16)  Dragi  verniki  murskosoboške  škofije!  Vlogo  vašega  škofa  sem  sprejel  samo  zaradi 
spoštljive pokorščine svetemu očetu Benediktu XVI. Že ob škofovskem imenovanju se mi je 
pred apostolskim nuncijem postavilo  vprašanje:  Sprejeti  ali  zavrniti?!  Pa mi  je  apostolski 
nuncij dejal nekako takole: »Ne mislite, da se vaše življenje pričenja šele sedaj. Pri svetem 
krstu ste že sklenili  zavezo z Bogom, z redovnimi zaobljubami ste jo utrdili,  z diakonskim  
posvečenjem  ste  se  zakramentalno  vključili  v  služenje  Bogu  in  ljudem,  z  duhovniškim 
posvečenjem zavezo iz dneva v dan obnavljate pri sveti evharistiji.« Tako zame ni vprašanje 
sprejeti  ali  zavrniti,  ampak,  kako  ostati  zvest  in  se  posvetiti,  to  je  sedaj  vprašanje  (po 
Hamletu). Med vas zato prihajam z veseljem z veseljem in veliko ljubeznijo.

Z  vami  danes  sklepam  zavezo,  zaradi  katere  sem  bil  rojen  in  krščen.  Med  dva  stebra, 
evharistijo in Marijo, je zasidrana naša škofija. Iz pobožnosti do evharističnega Jezusa in do 
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Matere  Marije  lahko  črpamo  smisel  za  življenje.  V  škofiji  si  moramo  prizadevati  za 
ohranjanje  in  razvoj  krščanske  družine,  nove  duhovne  poklice,  za  bratsko  ljubezen  med 
kristjani različnih skupnosti ter skupaj s civilnimi ustanovami iskati načine pospeševanja za 
blagor vseh ljudi. Edino v tem vidim prihodnost dežele ob Muri. 

Prekmurje  in Prlekija nista samo raznoliki  v izpovedovanju krščanske vere,  ampak tudi  v 
narodnostih. 

Hvaležne sem vam, spoštovani madžarsko govoreči verniki, da ste škofijo sprejeli za svojo in 
jo bogatite z izpovedovanjem vere, žlahtnim jezikom in kulturo. Tako nas vse opominjate na 
vitalni pomen narodnih korenin. (Kedves magyar ajkú hivek, hálás köszönet nektek, hogy a  
Muraszombati  püspökséget  elfogadtátok,  mint  saját  egyházmegyéteket  és  ezt  a  Krisztusi  
közösséget  gazdagítjátok  hitetekkel,  nemes anyanyelvetekkel  és  a  magyarkultúrával.  Ezzel  
hívjátok fel figyelmünket a nemzeti gyökerek éltető fontosságár).

Hvaležen sem tudi vam hrvaško govoreči verniki. Sorodnost jezika pomeni tudi bližino v veri 
in krščanskim izročilom. (Zahvalan sam i vama hrvatska braćo u vjeri. Srodnost jezika znači  
i bliskost u krščanskom nauku i vjeri). 

Dragi Romi, kjer ste vi, tam je življenje. Vaša preprostost in trdoživost nas opominjata, da je 
Bog gospodar življenja in da je jutrišnji dan njegov dar. (Kedvéšne mré Roma, kâj san tumén 
odoj hi u živlenje. Tumáro preprosto življenje mén sâko dij spôtinel hot hi amaro réj u Del, te  
sâko dij so menge lé dél, hi léskri vója).

Dragi  bolniki,  ostareli  in  osamljeni!  S  trpljenjem  in  onemoglostjo  ste  najbolj  podobni 
Božjemu  služabniku,  mučencu  Danijelu  Halásu.  Skupaj  z  njim  ste  simbol  vseh,  ki  si 
prizadevamo svoje življenje nasloniti na Jezusa. Ponižno vas prosim, da rosite kaplje svojih 
molitev na našo škofijo. Naj ji bo Gospod Bog zato naklonjen. 

Vso svojo vero, ljubezen in zaupanje tudi v tem slovesnem trenutku stavimo v prošnjo: S 
teboj, Mati Marija!

msgr. dr. Peter Štumpf
murskosoboški škof
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