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Voščilo Benedikta XVI.

Častitemu bratu  
Santosu Abrilu y Castellóju

naslovnemu tamadenškemu nadškofu
apostolskemu nunciju v Sloveniji

in nekdanji jugoslovanski Republiki Makedoniji

tebi, častiti brat, ki boš na bližnji slovesni praznik sv. Jo
žefa, ženina blažene Device marije, obhajal zlati duhovniški 
jubilej, ki mu sledi petindvajsetletnica tvojega škofovstva, 
pošiljamo to pismo, da ti, kot da bi bili sami navzoči, izroči
mo voščila in obenem izrazimo svojo naklonjenost zaradi 
nemajhnih in številnih služb, ki jih vse doslej opravljaš, 
zlasti kot služabnik kristusa in Svetega sedeža ter poslanec 
rimskega papeža.

ko si bil postavljen za duhovnika in si postal delivec 
Božje milosti, besede, ljubezni in usmiljenja, potem ko si 
dosegel doktorat iz družbenih ved in kanonskega prava, si 
najprej vešče in marljivo služil v apostolskih poslaništvih 
v Pakistanu in turčiji ter pri našem državnem tajništvu.

Leta 1985 te je naš predhodnik Janez Pavel II., blagega 
spomina, ko se je ozrl na tvoje izjemne darove in sposob
nosti, na vestno služenje pa tudi na potrjeno veščino v 
cerkvenih zadevah, ki si jo dosegel, povzdignil v škofovski 
red in dostojanstvo in te imenoval za apostolskega nuncija v 
Boliviji; ni še preteklo petletje, ko si bil poslan kot pronuncij 
v kamerun, Gabon in ekvatorialno Gvinejo. Potem si sprejel 
vodenje apostolskih poslaništev v Zvezni republiki Jugosla
viji, potem v Argentini in slednjič v Sloveniji, Bosni in Her
cegovini in nekdanji jugoslovanski republiki makedoniji.
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Voščilo slovenskih škofov

Apostolski nuncij in dekan diplomatskega zbora v repu
bliki Sloveniji mons. ddr. Santos Abril y Castelló je obhajal 
na praznik sv. Jožefa, 19. marca 2010, zlatomašni jubilej 
– petdeset let duhovništva, 16. junija pa 25 let škofovstva. 
Z njim se v letu duhovništva Cerkev na Slovenskem, na 
poseben način povezana z vesoljno Cerkvijo, zahvaljuje 
Bogu za dar duhovništva in škofovstva. 

Papež Benedikt XvI. je še kot kardinal nekoč dejal: »Če 
je duhovnik prijatelj Jezusa kristusa, ga bodo ljudje, zlasti 
verniki, sprejemali ne samo kot prijatelja in sopotnika v 
življenju, ampak tudi kot pastirja v evangeljskem pomenu 
besede.« Naš nuncij izžareva prav to: povezanost s kri
stusom, velikim duhovnikom, na eni strani in prijateljsko 
bližino ljudem na drugi. Ni le uradnik in spreten diplo
mat, temveč tudi duhovnik, pastir in prijatelj slovenskega 
ljudstva. to smo v Sloveniji spoznali kmalu po njegovem 
prihodu. Svojo diplomatsko službo je vselej plemenitil s 
pastoralno. rad prihaja med slovenska verna občestva, se 
veseli z veselimi in sočustvuje z žalostnimi. Njegovo diplo
matsko delo je sicer v prvi vrsti v tem, da predstavlja Sveti 
sedež v državi, v katero je poslan, in je po pravilu tam tudi 
dekan diplomatskega zbora. Za verne in vse ljudi dobre 
volje v tisti državi pa je tudi glas svetega očeta. Sam je de
jal, da mora kot nuncij ohranjati edinost Cerkve v deželi, 
kamor je poslan, in biti vez edinosti s svetim očetom. ob 
nastopu službe v Sloveniji je povedal: »moje poslanstvo je, 
da predstavljam svetega očeta, da bosta njegova beseda in 
zgled vodila in razsvetljevala življenje krajevne Cerkve.« v 
sedmih letih bivanja  pri nas je Cerkev na Slovenskem s 
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Ne pozabimo utrjevati žive Cerkve

Pogovor z apostolskim nuncijem  
Santosom Abrilom y Castellójem

Apostolski nuncij dr. Santos Abril y Castelló že se-
dem let opravlja diplomatsko službo v Sloveniji. Za njim 
so številna odgovorna opravila nuncija v naši državi 
in Cerkvi. Med najbolj pomembnimi so prav škofovska 
imenovanja (tudi zadnje imenovanje novega celjskega 
škofa) in nova ureditev v naši Cerkvi – tri nove škofije. 
Letos obhaja kar tri življenjske mejnike: 21. septembra 
bo dopolnil 75 let. 16. junija bo obhajal srebrni jubilej, 
25 let škofovskega posvečenja; prihodnje dni, 19. marca, 
na praznik sv. Jožefa, pa zlato mašo oz. 50 let mašništva. 
Teh treh jubilejev se hočemo spomniti tudi v Družini, zato 
smo ga prosili za pogovor. Načrtno smo se ognili vsem 
vprašanjem, ki so sicer povezani z njegovo diplomatsko 
službo. V letu duhovništva smo mu zastavili vprašanja, 
povezana z mašništvom. Sedanji nuncij ima sicer, kot je 
zapisal nadškof Stres v svojem voščilu, »v svoji diplomat-
ski torbi dosežke in vrhunce, kakršne ima le ma lokdo: 
bil je sodelavec številnih znanih osebnosti in kar štirih 
papežev. Eden izmed njih, božji služabnik Janez Pavel 
II., ga je celo javno imenoval ‘moj profesor španščine’. 
V njegovem služenju pa bolj kakor vsi karierni dosežki 
izstopata trdna vera in zvestoba Cerkvi.« V knjižici, ki 
jo je ob tej pri ložnosti izdala Družina, sledimo njegovim 
življenjskim postajam in odkrivamo njegovo bližino 
človeku.
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Premagati moramo strah

Na škofijskem evharističnem dnevu v Novem mestu,  
18. aprila 2010

»Sedečemu na prestolu in Jagnjetu 
hvala in čast, slava in mogočnost 

na veke vekov.« Amen.
(Raz 5,13)

Spoštovani gospod škof, spoštovani duhovniki, redov
niki, redovnice, bogoslovci, člani in članice župnijskih pa
storalnih svetov, člani duhovnih gibanj, ministranti, drage 
sestre in bratje.

v Cerkvi na Slovenskem se že več kot dve leti pripravljate 
na slovenski evharistični kongres, ki bo trinajstega junija 
letos v Celju. S pripravami na različnih ravneh želite po
globiti svojo vero v kristusovo resnično navzočnost med 
nami, utrditi upanje v njegovo pomoč na naših življenjskih 
poteh in vsem kazati veselje, ki ga prinaša življenje z Je
zusom. krona in vrhunec našega prizadevanja bo veliko 
evharistično slavje v Celju. Slovesno somaševanje kardi
nalov, škofov in duhovnikov bo vodil posebni papežev 
odposlanec iz rima. evharistija, Božji dar za življenje, je 
vodilna misel kongresa, ki naj vse udeležence poveže v 
hvaležnosti Bogu za Božji kruh, za kristusa, ki se za nas 
daruje in se nam daje v hrano, da bi mi imeli življenje, da 
bi ga imeli v obilju in da bi ga prinašali tudi drugim. 

Božja previdnost je tako hotela, da bomo na evhari
stičnem kongresu v Celju priče še enemu velikemu in 
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Obnovimo ljubezen do Marije

Ob razglasitvi bazilike na Ptujski Gori, 16. maja 2010

Spoštovani gospod nadškof in metropolit mons. Franc 
kramberger in nadškof pomočnik mons. marjan turnšek, 
spoštovani vsi drugi škofje, spoštovani provincialni mi
nister p. milan kos in vsi drugi duhovniki in redovnice, 
spoštovani vsi predstavniki civilne družbe, dragi romarji 
in prijatelji Ptujske Gore, dragi bratje in sestre.

1. Zares nekaj posebnega, čudovitega in čudežnega se je 
moralo zgoditi, da so vaši predniki na obronku Haloz sezi
dali tako veličastno svetišče. vsem vam je poznana vsebina 
ljudskega izročila o nastanku cerkve – pripoved o slepi 
deklici iz vurberškega gradu in o tem, kako je na marijino 
prošnjo spregledala in pokazala kraj, kjer je zagledala luč.

 Cerkev je bila že prvotno grajena kot romarska . A nasta
nek marijinega svetišča na Ptujski Gori je še vedno zakrit s 
tančico skrivnosti, in to kljub nekaterim novim odkritjem, ki 
se nanašajo na čas izgradnje cerkve in potrjujejo, da je bila 
cerkev na Gori leta 1410 gotovo že zgrajena in posvečena. 

v veliko čast si lahko štejete, da je marija prav med vami 
izbrala svoj milostni kraj, kjer naj jo častijo verni ljudje tega 
dela slovenske zemlje. Že kmalu po pozidavi cerkve se je kraj 
imenoval Mons Gratiarum – Gora milosti, kar pomeni, da je 
marija že na samem začetku tukaj obilno delila svoje milosti. 

Pa vendar v vseh 600 letih verni na tej gori še nismo bili 
priča dogodku, ki se bo zgodil danes. Častitljivo marijino 
svetišče na Ptujski Gori, to svetinjo vaše vere, ki jo je papež 
Benedikt XvI. 8. decembra lani že povišal v baziliko, bom 
v njegovem imenu slovesno in javno razglasil za baziliko. 
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