NOVA MAŠA NA KOKRICI
RAZLAGA SIMBOLA:
»Marija
je z
besedami:
"Zgodi se mi po tvoji
besedi" svobodno odgovorila
na Božji klic, postala Božja
Mati in svetu prinesla
Kristusa. Tako se tudi
duhovnik pri vsaki sveti maši
spomni svojega klica v
duhovniško službo in po moči
posvečenja svetu vedno
znova prinaša Kristusa.«

Dragi bratje in sestre, spoštovani župljani!
Z veliko hvaležnostjo Bogu ter vsem, ki ste me tekom moje
priprave na duhovniško posvečenje spremljali z molitvijo in
žrtvami, vsakega izmed vas vabim na slovesnost nove maše in
dogodke ob njej. Vesel in hvaležen sem Bogu, da se je ozrl na
našo župnijo in v meni prebudil duhovniški poklic. Nova maša
je priložnost, da kot občestvo bratov in sester, ki se imajo med
seboj radi, stopimo skupaj ter se Bogu zahvalimo za dar
duhovniškega poklica. S posvečenjem celotna Cerkev dobi
novih duhovnikov, ki s svojim življenjem in delovanjem
ponavzočujejo Kristusa med tistimi ljudmi, h katerimi so
poslani. Posvečenje je velik zastonjski dar, ne le za tistega, ki ga
prejme, temveč za vso Cerkev, škofijo, predvsem pa domačo

župnijo. V tem duhu bi rad tudi sam praznoval novo mašo ter
se skupaj s celotno kokrško župnijo, v kateri sem odraščal in
katera mi je zelo ljuba, veselil in zahvaljeval Bogu za veliko
milost, ki nam jo je vsem skupaj izkazal. Zato res iz srca vsakega
povabim, da se skupaj z mano ter vso Cerkvijo zberete pri
Gospodovem oltarju ob najsvetejši daritvi.
Odločitev za duhovništvo
Novomašnik Anže Cunk pravi
o svojem poklicu: »Da me
Gospod kliče in vabi naj
hodim za Njim, sem začutil že
v ranem otroštvu, a sem
nekako to željo opuščal in
potiskal v svojo notranjost. Že
kot otrok sem v svoji sobi,
tako kot mnogi fantje, »maševal«, pri tej »maši« pa sta bila
navzoča moja sestra in bratranec. Redno sem hodil tudi k
verouku, ministrirati pa nisem mogel. V najstniških letih sem
obiskoval mladinski verouk in sodeloval na oratoriju ter bil
vedno na voljo in pomoč župniku. V Bogoslovno semenišče sem
vstopil šele po končani fakulteti, ko se je v meni zopet prebujal
klic, naj hodim za Njim. V zadnjem letniku Teološke fakultete
sem veliko premišljeval in molil, kakšna bo moja nadaljnja
življenjska pot. Po temeljitem premisleku in znamenjih, ki mi
jih je naklonil Gospod, sem vendarle zbral pogum in odgovoril
na klic po Marijinih besedah: »Zgodi se mi po tvoji besedi.« (Lk
1,38) Ko sem se odločil, sem našel notranji mir in se tako
pomirjen s še večjim veseljem podal na pot za Gospodom, saj
vem da je to tisto pravo izpopolnjeno življenje po katerem
hrepeni vsak izmed nas.«

Beseda caeremonierja
Vsi gotovo poznamo velikokrat izrečeno misel, da je duhovnik
vzet izmed ljudi in postavljen za ljudi. Pred petimi leti je na Božji
klic odgovoril fant iz vaše srede, vaš sofaran Anže Cunk. Lani je
na diakonskem posvečenju pred občestvom vernikov izrekel
svoj »hočem« Bogu, da mu bo zvesto služil v diakonski službi.
Letos pa bo to pripravljenost še enkrat potrdil pri mašniškem
posvečenju, ki se bo zgodilo na praznik apostolov Petra in Pavla
v ljubljanski stolnici ob 9.00. Pri izpolnjevanju te svete in
odgovorne službe, pa se človek ne sme zanašati le na svoje
sposobnosti. Pri obredu mašniškega posvečenja bo Anže
skupaj s svojimi sobrati izrazil pripravljenost, da bo posvečeval
ljudstvo, ki mu bo zaupano, z vzklikom »hočem, z Božjo
pomočjo«. S tem novoposvečeni duhovniki prosijo Božjega
blagoslova in pomoči pri izpolnjevanju tega čudovitega,
pomembnega, včasih pa tudi težkega poslanstva, za katerega
ga je določil Bog. Da pa bi vedno in povsod izpolnjevali Božjo
voljo in načrt, ki ga je zanje pripravil Bog, so bila potrebna leta
priprave na poslanstvo, da bo vodil vse ljudi k Bogu. Skozi šest
let se kandidat oblikuje v božjega moža, ki se zgleduje po
Jezusovem srcu, da bi mu postajal vedno bolj podoben. Ko pa
pride trenutek, ko je kandidat dovolj zrel in sposoben za
duhovniško službo in ga Cerkev prepozna kot vrednega, ga
vrhovni pastir škofije posveti za mašnika. Tudi mi smo se preko
celega leta pripravljali na ta slovesen dan, ko bo Anže posvečen
za duhovnika. S pripravljalnim odborom smo se trudili, da bi
kar se da lepo pripravili sprejem in prvo mašo v domači župniji.
Vendar pa je tudi prav in potrebno, da se kot celotna župnija
pripravimo na slovesnost nove maše. Tako najprej vse
spodbujam, da izkoristimo priložnost za sveto spoved, za
duhovno pripravo, ki bo potekala v obliki tridnevnice pred

praznovanjem. Tako nas bodo v tednu pred novo mašo
nagovorili trije duhovniki. V sredo nas bo pri sveti maši
nagovoril gospod Blaž Lapanja, v četrtek gospod Jure Koželj, v
petek pa gospod Primož Meglič. Pred in med sveto mašo bo
možnost za prejem zakramenta svete spovedi. Naj nam bo ta
priprava na slovesnost nove maše v duhovno korist, da se
umirimo ter lepo pripravimo na to, da Anže prvič v vaši župniji
obhajal sveto mašo ter tako po njegovih rokah prinašal Jezusa
ljudem izmed katerih je bil izbran in jim je poslan.
Janez Pavel Šuštar
Dogodki ob slovesnosti nove maše
Ponedeljek, 29. 6. 2020
•

Ob 9.00 bo slovesnost mašniškega posvečenja v ljubljanski
stolnici.

Sobota, 4. 7. 2020
•

Ob 19.00 bo sprejem v domači župnijski cerkvi svetega
Lovrenca; po sveti maši ste vsi lepo povabljeni k programu
in pogostitvi.

Nedelja, 5. 7. 2020
•

•

Ob 10.00 bo slovesnost nove maše v župnijski cerkvi
svetega Lovrenca; po slovesnosti ste vsi povabljeni na
pogostitev pred cerkvijo,
ob 17.00 bodo v cerkvi slovesne litanije Matere Božje.

