
Homilija ob mašniškem posvečenju g. Marjana Rističa, Maribor – stolnica, 

27.6. 2015 

Dragi g. škof, dragi sobratje duhovniki, redovniki in redovnice, diakoni, 
bogoslovci, ministranti, dragi bratje in sestre. Še posebej pozdrav tebi g. 
Marjan Ristič, ki boš po Božji dobroti postal duhovnik, pozdrav tvoji mami, 
sorodnikom in prijateljem! 

Obred mašniškega posvečenja je za nas priložnost, da skupaj razmišljamo o 
duhovništvu, brez katerega ne bi mogli biti deležni »velikih stvari«, ki nam jih Bog 
poklanja po obhajanju svete daritve in drugih zakramentov. Sveti Arški župnik Janez 
Marija Vianney je zato dejal, da je »duhovnik neizmerno velik dar božjemu ljudstvu«. 

Izvor poklica je oseben Kristusov klic, ki ga vsak začuti v globini svojega srca. Eden, 
ga začuti v trenutku in je tako močan in glasen, da človek naj takoj odgovori. Drugi 
potrebuje daljši čas, da v njem odgovor dozori. Eni pa ne najdejo poguma in moči, 

da bi se nanj odzvali.  

Duhovnik živi z zavestjo, da je  izbran in poklican ter poslan da v moči svetega reda, 
predstavlja sredi tega sveta in sredi tolikih izzivov Kristusa in njegov evangelij. To je 
»drzen projekt«, ki zahteva moč in  ljubezen do Kristusa, saj gre za nadaljevanje 

njegovega dela v današnjem prostoru in času. 

Če duhovnik želi biti oznanjevalec Kristusovega evangelija, mora imeti v svojem srcu 
Kristusa, biti mora Božji človek. Drugače ne bo mogel tega, kar oznanja, narediti 
vidno in otipljivo. Ljudje danes poleg besed želijo videti konkretna znamenja, dejanja, 

ki odražajo Boga. 

Vsak novomašnik je na začetku poln žara in zanosa. Sem prebiral v novomašni 
številki Družine to, kar so zapisali letošnji novomašniki, tudi naš g. Marjan. Človek z 
veseljem bere te vrstice, kajti takoj začutiš vnemo in željo, pa tudi vero, ki se skriva v 

vsakem od njih. 

Toda sčasoma, včasih zelo hitro, pridejo težave, neuspehi, lahko razočaranje ali pa 
naveličanost. Tu se človek lahko hitro naveže na kaj minljivega, najsi bodo to 
materialne dobrine ali ljudje,… . Potrebno je sprejeti križ, kot sestavni del naše poti.  

Jezus pravi:«Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden!« 
Jezus še posebej poudari »za menoj«, kajti naša skušnjava je, da mi odločamo, kaj 
je dobro, namesto, da iščemo, kaj je Božja volja, kaj nam Duh govori. Jezus s tem 
noče reči, da nas nujno čaka na poti trpljenje, ampak nas vabi, da svoje življenje 
darujemo Bogu, darovati pa pomeni v očeh tega sveta »izgubiti«. Jezus nas vabi, da 
svoje življenje zaživimo, kot odgovor na dar, ki smo ga prejeli, kot odgovor na 

ljubezen. 

Sprejeti križ pa tudi pomeni, da sprejmem tudi svojo krhkost, slabost, neuspehe.  Vse 
to pa je možno, če sem trdno zasidran v Bogu, če sem človek pristne molitve, če 
redno berem in premišljujem Božjo Besedo, samo tako dobivam potrebnih moči in 

samo tako lahko prepoznam, kaj Bog od mene pričakuje. 



Papež Frančišek je v četrtek 11. junija 2015 med jutranjo sv. mašo govoril o učencu, 
ki je poklican od Gospoda, da bi služil ter zastonj oznanjal evangelij. Tri besede je 

papež postavil v ospredje: hoja, služenje in zastonjskost.  

Jezus svoje učence pošlje na pot, ki pa ni nek sprehod, pošlje jih z napotilom, naj 
oznanjajo evangelij, naj gredo ven, pomeni, da oni iščejo ljudi, da jim  ponesejo  
evangelij zveličanja. 

Zanimivo, da papež opozori, da iti na pot ne pomeni iti samo navzven, k ljudem, ne 
pomeni samo aktivizma. Ostaja še druga pot, ki je prav tako pomembna: »to je 

notranja pot, pot k sebi, pot iskanja Gospoda vse dni v molitvi in meditaciji« 

Drugi vidik, ki ga papež izpostavi je SLUŽENJE in uporabi zelo močne besede: »Če 
učenec ne hodi, da bi služil, ta hoja ničemur ne služi«. Z drugo besedo ni pričevalen, 
ne nagovarja ljudi. Papež tudi pokaže, kje naj bi bilo to služenje: »služiti Jezusu v 

bolniku, trpečemu, potrtemu, izgubljenemu, ranjenemu…« 

Tretji vidik je ZASTONJSKOST – Papež jasno pove, da odrešenje ne prihaja od 
materialnega bogastva in človeške moči, je čisti zastonjski Božji dar, ki smo prejeli 
zato, da ga posredujemo naprej. 

Še nekaj je zelo pomembno, namreč da ima duhovnik vedno pred očmi: da ne 
prihaja v svojem imenu. Nismo si mi izmislili tega odgovornega poslanstva, da z 
besedo in vzgledom pričujemo za Njega, ki nas pošilja. Bolj, ko bomo povezani z 
Njim, bolj nam bodo ljudje verjeli. Kar je rekel Jezus: »Kdor vidi mene, vidi Očeta«, 
to velja tudi za vsakega duhovnika: Kdor vidi nas, vidi Jezusa. Če iz našega življenja 
ne seva Gospod, se bodo ljudje ustavljali ob nas le kot ob človeku.  Hvalili in kritizirali 

nas bodo, kaj več od tega pa se ne bo zgodilo. 

Mnogim se danes zdi, da duhovnik postaja vedno manj potreben, saj je vedno manj 
ljudi, ki ga iščejo. Po drugi strani pa ga nihče ne more nadomestiti, ne pri obhajanju 
evharistije in ne pri podeljevanju zakramenta sprave. Središče vsakega občestva je 
prav evharistija in zato so tista občestva, kjer je duhovnik vedno prisoten, kjer se 
vsak dan obhaja evharistija, bolj živa in dejavnejša od tistih, kjer duhovnik prijaha in 

ostane tam morda samo za nekaj ur. 

 Res je, da zakramenti delujejo sami  po sebi in po Kristusovem delovanju, ko on sam 
deluje po njih. Ima pa pri tem svoj delež tudi naša svetost, oziroma vera duhovnika, 
ki pripomore, da so zakramenti še bolj rodovitni in po njih prihaja še več milosti 
vernikom. Iskrenost v služenju, prežeta z ljubeznijo, usmiljenjem in dobroto je tisto, 

kar ljudi danes najbolj nagovori.  

In kakšno je plačilo duhovnika? Tukaj ne mislim na materialno temveč predvsem 
duhovno plačilo. Če v meni ljudje prepoznajo Božjega moža, Božjega poslanca, če 
sprejmejo  Božjo besedo, kot besedo Boga, potem je plačilo duhovnika veselje in mir, 

pa tudi sreča. 

Vsak od nas je slaboten, omejen, ali ni plačilo tudi v tem, da kljub moji slabosti in 

omejenosti, se vendarle razodeva Božja moč in ljubezen. 



Dragi g. Marjan, po polaganju rok in po maziljenju boš postal Kristusov duhovnik in 
mož evharistije - mašnik. Umevaj to, kar boš delal in ravnaj se po tem, kar boš 
opravljal. Tako boš ti sam postajal »daritev« za ljudi, katerim boš poslan. Postajal 
boš znamenje evangeljskih vrednot in Božje bližine. In prav to je tisto, kar današnji 
človek najbolj potrebuje. 

Vas dragi bratje in sestre prosim, da za g. Marjana molite. Veliko podpore bo 
potreboval ne samo pri svojih prvih duhovniških korakih, ampak tudi pozneje, da bo 

ohranil svoje navdušenje in veselje, da bo lahko vztrajal in ostal zvest do konca.  

Naloga vsakega krščanskega občestva ni samo v tem, da moli za nove duhovne 
poklice, temveč tudi za svetost in vztrajnost vseh, ko smo že v Božjem vinogradu, da 
jih orkan sekularizacije ne bi odnesel vstran od občestva, na pota, ki niso v duhu 

evangelija in poslanstva. 

Kraljica, Mati duhovnikov, sprejmi v svoje varstvo našega novomašnika Marjana in ti 
blaženi A. M. Slomšek, ki si toliko skrb vedno posvečal duhovni rasti svojih 
duhovnikov, bodi našemu novomašniku vzornik in priprošnjik. Amen 

msgr. Alojzij Cvikl DJ 

nadškof metropolit 


