
 

UMESTITEV 

NOVEGA ŽUPNIKA V SLUBO NA ŽUPNIJI 

Novega župnika umesti v službo po nadškofovem pooblastilu arhidiakon, če ni drugače 
določeno. Ta naj z novim župnikom somašuje, vendar je voditelj somaševanja novi župnik. Želi 
se, da tudi drugi duhovniki somašujejo z njim. V mašna oblačila se oblečejo v župnišču ali v 
zakristiji. 
Ko pride sprevod v cerkev, naj igrajo orgle, pevci naj zapojejo primerno pesem, npr. »Novi 
župnik, bod' pozdravljen...«. 
Mašni formular je lahko nedeljski (prazniški), lahko pa je tudi iz Rimskega misala na str. 772 - 
774 (Duhovnik sam zase) ali 775 - 776 (za tiste, ki v Cerkvi opravljajo kakšno službo). 
Po poljubu oltarja začne sv. mašo s križem in pozdravom arhidiakon. Novi župnik in
arhidiakon še stojita pred oltarjem. 

ARHIDIAKON po pozdravu nagovori ljudstvo približno takole: Z veseljem smo se danes zbrali 
k temu, za vašo župnijo tako pomembnemu slavju. V imenu našega nadškofa in z njegovim 
pooblastilom bom umestil vašega novega župnika I. v njegovo novo službo. V imenu nadškofa 
pozdravljam vse farane, posebno pa še novega župnika. Vaš novi župnik je dobil odlok našega 
nadškofa, s katerim ga postavlja za rednega dušnega pastirja in župnika vaši župniji. Ta odlok 
vam bom sedaj prebral. 

Ko je prebral odlok, ARHIDIAKON nadaljuje: Zdaj se vsi obrnimo k Svetemu Duhu in ga 
prosimo, naj da novemu župniku razsvetljenja, moči in pomoči pri odgovorni službi, ki jo 
nastopa. To bomo najlepše storili, če zapojemo: »S skupno pesmijo prosimo...« 

Po pesmi spregovori ARHIDIAKON: Dragi sobrat! Po naročilu in pooblastilu našega 
nadškofa Ti sedaj izročam župnijo sv. ....... v ......v posest. Izročam Ti skrb za zveličanje ljudi v 
tej župniji. Skupno z vsemi navzočimi Ti želim Božje milosti in blagoslova. Bog naj Ti podeli 
vse potrebne darove Svetega Duha, zdravja in moči, da boš mogel z veselim srcem služiti temu 
ljudstvu. 

ŽUPNIK: V zaupanju v Boga, vsemogočnega Očeta, in v Jezusa Kristusa, pastirja vseh ljudi, 
prevzemam v moči Svetega Duha službo in skrb za zveličanje vseh ljudi v tej župniji. Zahvalim 
se gospodu nadškofu za zaupanje, vse župljane pa lepo pozdravljam in prosim, naj mi bodo 
pomočniki pri moji odgovorni službi z molitvijo in sodelovanjem. 

ARHIDIAKON: Dragi sobrat, pospremil Te bom na sedež, s katerega boš odslej predsedoval v 
Kristusovem imenu bogoslužju in vodil molitev Božjega ljudstva. 
(Arhidiakon pelje župnika na sedež.) 

ŽUPNIK zapoje mašno Slavo. 

BERILA naj berejo primerni bralci. Lahko vzamemo katero izmed naslednjih beril: Apd 2,42-
47; 1 Kor 3,9-13; Ef 1,3-14; Ef 4,11-16; Heb 4,14-5,4; 1 Pet 2,1-10. 



 

EVANGELIJ naj prebere novi župnik - lahko je dnevni ali pa: Mt 5,13-15; Mt 7,24-27; Mr 
10,35-45; Lk 8,12-21; Lk 22,24-30; Jn 10,11-18. 

Pred evangelijem nagovori ARHIDIAKON župnika: Dragi sobrat, Jezus Kristus nam je zapustil 
naročilo: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina 
in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal« (Mt 28,19). Tako 
sedaj tudi Ti svoji župnijski družini oznanjaj Božjo besedo. To naročilo boš opravljal s svojimi 
pridigami, s poučevanjem otrok, mladine, staršev, zaročencev in ob vseh možnih priložnostih. V 
znamenje te Tvoje učiteljske službe Te sedaj pospremim na kraj oznanjevanja Božje besede v 
vaši župnijski cerkvi. 

Homilijo naj ima arhidiakon, ki naj vzame snov iz Š 30. Tako bo lahko predstavil novega 
župnika kot škofovega sodelavca v njegovi trojni službi: učiteljski, posvečevalni in pastirski. 

Po homiliji reče ARHIDIAKON: Vsako nedeljo in slovesen praznik na tem mestu skupno 
izpovemo vero. Danes bo vero slovesno pred nami izpovedal novi župnik kot znamenje, da bo to 
vero, ki jo sam sprejema in trdno veruje, učil tudi vas. V tihoti in stoje sedaj poslušajmo 
njegovo izpoved vere. 

Ko izpove vero, reče ARHIDIAKON: Sedaj bo novi župnik prisegel zvestobo. 

Po prošnjah za vse potrebe reče ARHIDIAKON: Dragi sobrat, skupaj s svojo farno družino 
začni izpolnjevati Gospodovo naročilo: To delajte v moj spomin! Pristopi k oltarju in začni
službo njemu, ki je naš veliki Duhovnik in daritveno Jagnje. 

Po prošnji po obhajilu reče ARHIDIAKON: Ko si prvikrat slovesno daroval s svojimi novimi
farani sveto daritev, si začel svojo pastirsko službo v tej župniji in boš po zgledu našega 
Odrešenika začel iskati, kar je izgubljenega, in reševati (Lk 19,18). Očetovsko skrbi za vse, 
posebno še za bolne, trpeče, ostarele in uboge. Vodi to župnijo v bratskem sodelovanju z vsemi, 
posebno še s člani župnijskega pastoralnega sveta. Zavzemaj se za pravo edinost in širjenje 
Božjega kraljestva. Vas, dragi bratje in sestre, pa vljudno prosim, stojte novemu župniku ob 
strani z molitvijo in sodelovanjem, saj ni prišel iskat tega, kar je vaše, ampak vas. Pomagajte 
mu nositi njegovo breme. 

Tu lahko pozdravi župnika član ŽPS (če tega ni storil že na začetku sv. maše). 

ŽUPNIK naj odgovori tako ali drugače: Dragi bratje in sestre, z Božjo in vašo pomočjo bi rad 
uspešno opravljal svojo službo učitelja v veri, službo Kristusovega duhovnika in zvestega 
pastirja. Sedaj sem na poseben način vaš in vi ste na poseben način zaupani meni. Sprejmite me 
v Kristusovi ljubezni in pomagajmo drug drugemu nositi bremena. Molimo drug za drugega in 
pomagajmo si med seboj v Kristusovi ljubezni. 

Nato se zapoje pesem TEBE BOGA HVALIMO.

Po odpeti zahvalni pesmi (verzikli in prošnja se opustijo) naj da novi župnik slovesen trojni 
blagoslov (nedeljski ali praznični). 



 

PROŠNJE ZA VSE POTREBE  
 
 

pri umestitvi novega župnika v službo ,na župniji

ŽUPNIK: Gospod Jezus Kristus, večni veliki Duhovnik, hotel si, da postanem župnik te župnije. 
Prosim te, napolni me z darovi tvojega Svetega Duha, da ti bom z zaupanim mi 
ljudstvom mogel služiti v zvestobi, edinosti in ljubezni. 

BRALEC: 
1. Gospod Jezus, blagoslavljaj delo svetega očeta, naših škofov in duhovnikov. 
2. Blagoslavljaj našega novega župnika in spremljaj njegovo delo z obilnimi

 milostmi. 
3. Daj, da bo naša župnija napredovala v veri in ljubezni. 
4. Varuj naše bolnike in ostarele, naše starše in otroke in podpiraj vse mlade, ki iščejo 
smisel življenja. 
5. Spomni se vseh naših rajnih dušnih pastirjev in vseh rajnih faranov in jim podeli  
večno plačilo. 

ŽUPNIK: Nebeški Oče, tvoja so nebesa in tvoja je zemlja in nobena stvar se ne more upreti 
tvoji silni moči. Daj nam, da bomo vedno iskali le tisto, kar je tebi v čast, in bomo 
na zemlji gradili kraljestvo tvojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. 


