
Spoštovani novomašnik Gašper! 
 
Prisrčno in z velikim veseljem te pozdravlja vsa župnija! V skupnost, v kateri si odraščal, se zdaj prvič 
vračaš kot duhovnik. Dobri Bog je uslišal vztrajne molitve za duhovne poklice.  
 
Najprej ti moramo čestitati za tvoj pogum. V času in družbi, ki pogosto prav išče načine, kako še ponižati 
duhovniški poklic, si stopil na pot kot Kristusov sodelavec.  
Če Kristus za nas ni živ, naša vera nima smisla, nas je pretresel letošnji misijon. Tebe je Jezus tako 
prepričal, da nanj staviš ne samo svoje poklicne poti, temveč svoje celotno življenje.  
 
S teboj se veselijo otroci - že oni so ali bodo kmalu doživeli lepoto prijateljstva z Jezusom v prvem 
svetem obhajilu. Kot iz vodnjaka si z daritvene mize v naši cerkvi zajemal leta in leta in odločitev je 
dozorela. 
 
Nate so ponosni strežniki. Vloga mašnega strežnika omogoča drugačen pogled na evharistično 
skrivnost. Ti si jo vzel tako zares, kot je najbolj mogoče. Da bi bil obkrožen z zavzetimi strežniki, ki ti 
bodo pomagali, ko boš maševal! 
 
Zate se veselijo mladi. V  njihovih letih se išče ideale. Ideale, za katere bi bilo vredno živeti in usmeriti 
vanje ves svoj mladostni zagon. Ti si svoj zaklad že odkril, v Kristusu. Tvoja mladost naj bo tvoja 
prednost pri spremljanju mladih. 
 
S teboj in tvojo družino čutimo tudi družine. Spremljati ob sebi rast duhovniškega poklica. Kakšen izziv 
in milost, pa verjamemo, tudi šola ponižnosti. Bog kliče marsikje. Naj tvoj odločni "Da" Kristusu 
spodbuja naprej in odpre vrata še katerega srca v naši župniji.  
 
Nate že čakajo starejši. Kakšna uteha, blagoslov, je prinašanje Kristusa v teži ter preizkušnjah starosti 
in bolezni!  
 
Bodi goreč oznanjevalec Kristusove vesele novice o božji ljubezni do čisto vsakega človeka! Ali ne 
hrepeni vsakdo po tem, da bi bil brezpogojno ljubljen, takšen kot je? Zato ste duhovniki tako potrebni 
današnji potrošniški družbi. Bogu smo hvaležni, da vas imamo. 
 
Ko se v teh dneh tudi na zunaj vse veseli s teboj, ti župnijska skupnost obljublja še dvoje: 
- najprej, da nate ne bomo pozabili. Še naprej bomo molili zate in za vse duhovnike iz naše župnije. Naj 
te molitev domače župnije krepi v trenutkih preizkušenj, ki bodo zagotovo prišle. Bodisi od zunaj ali kot 
notranji boji. 
In drugo: tvoja popolna, brezpogojna odločitev za Kristusa je vsakomur od nas spodbuda. Spodbuda, 
da se trudimo, kot pravi Sveti Janez Pavel II., za svetost. Vsak na svojem mestu, vsak v svojem položaju, 
vsak dan. Trudili se bomo biti kristjani brez hinavščine, ki jo je Jezus tako preziral.  
 
Pri tej sveti daritvi bomo položili na oltar vse pristno veselje, ki ga je v župnijo prinesel tvoj novi duhovni 
poklic. Izročili bomo svoje želje in obljube novomašniku. Hkrati pa bo vsak od nas, zavedajoč se svoje 
nepopolnosti, lahko s teboj, dragi novomašnik Gašper, prosil: Jezus, Davidov sin, usmili se me. 
 


