
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

V evangeliju današnje nedelje 
slišimo Jezusa, ki pravi: »Če hoče 
kdo iti za menoj, naj se odpove 
sebi in vzame svoj križ ter hodi 
za menoj.Kdor namreč hoče rešiti 
svoje življenje, ga bo izgubil; 
kdor pa izgubi svoje življenje 
zaradi mene, ga bo našel.« 
»Odpovedati se samemu sebi, 
vzeti svoj kriţ.« Kako naj bi 
prepričal ljudi, ki od jutra do 
večera ne delajo drugega, kot 
poveličujejo uspešnost in 
uveljavljanje samega sebe, da bi 
sprejeli besede, kot so današnje? 
Krščanska pot odrešenja je v 
»hoji za Jezusom« in hoja za 
Jezusom je v »odpovedovanju 
samemu sebi in v sprejemanju 
lastnega križa«.  Dodajmo 
primer, vzet iz kmečkega 
ţivljenja. V tem poletnem času so 
naše trte polne grozdja, ki na 
soncu začenja zoreti in naznanja 
bliţnjo trgatev. Vprašajmo se, 
kako je mogoče, da so na trti 
začele zoreti grozdne jagode? Ker 

 

 

 

 

 

 
je pustila, da jo 
obreţejo, ker je odvrgla odvečne 
mladike. Pravimo, da trta »joka«, 
ko jo obrezujejo, kajti iz nje 
resnično tečejo kaplje soka, 
podobne solzam, toda pozneje – 
če bi mogla spregovoriti – bi 
blagoslavljala roko, ki jo je 
obrezala. Na vse to nas opozarja 
Jezusova beseda: »Jaz sem 
resnična vinska trta in moj Oče je 
vinogradnik. Vsako mladiko na 
meni, ki rodi sad, očiščuje, da 
rodi še več sadu« (Jn 15,1).  
»Odpovedati se« pomeni »reči 
ne«. Preprosto gre za to, da se 
naučimo reči »ne«. Recimo: na 
televiziji je nasilna ali razvratna 
oddaja; tvoja radovednost ti 
govori: »Daj, oglej si jo, saj si 
vendar odrasel, ne več otrok, saj 
ti ne more škoditi!« Toda ti si 
rečeš: »Ne, zakaj bi si moral 
umazati srce in oči?« Odpovedal si 
se samemu sebi. Naj bo torej 
odpoved samemu sebi kakor 
zdravilo, ki je običajno grenko, 
a oživljajoče! 
                         R. Cantalamessa 
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Sv. Egidij - Tilen 
 
Egidij je med moškimi imeni v 
Sloveniji na 558. mestu. Po 
podatkih Statističnega urada RS je 
bilo konec leta 2008 s tem 
imenom poimenovanih 120 (1971: 
234; 1994: 168) oseb. Podatki 
kaţejo, da se zanimanje za ime 
Egidij zelo zmanjšuje. Zelo redke 
so bile njegove skrajšane oblike 
Egi, Egid, Egidi, Ilj (9) ter Tili, 
Till, Tillen, Tiln, Til Egidij, redka 
Til (46), zelo v modi pa različica 
Tilen (1994: 1145; 2008: 3159). 
Ţenske oblika imena Egidij so 
Egidia, Egidija (31), Egidija Tilka, 
Tilka (118). 

 

Ime Egidij izhaja iz latinskega 
imena Aegidius, to pa iz grškega 
Aigídios. To ime razlagajo z grško 
besedo aigís, v rodilniku aigídos v 
pomenih 'usnjen ščit' in 'kozja 
koţa'. Iz tega je izraz egída 'v 
starogrški mitologiji Zevsov in 
Atenin ščit, simbol zaščite bogov', 
preneseno 'zaščita, varstvo', npr. 
vera v napredek človeštva pod 
egido znanosti. 

Slovensko ime Tilen je pisna 
različica za narečne oblike imena 
Egidij: Ilj, Tilj, Tiljən in Tilih. Te 
so nastale iz bavarskih ustreznic 
latinske različice Aegilius: Gil, 
Gilje, Gilj, Gilg, Gidl, Gilh, Jilh, 
Jiljen, Jilgen. V slovenščini je to 

dalo Ilj, npr. krajevno ime Šentilj 
v Slovenskih goricah, tudi Ilih, 
npr. krajevno ime Sveti Tilih na 
Krasu in ime Tilih. Oblika Tiljən 
je nastala prek Jiljen, Ílən iz 
šənt-ílən. Podobno še Tilj. Ţenska 
oblika Tilka je lahko nastala tudi 
po krajšanju imen Matilda in 
Otilija. Z imenom Tilka je Simon 
Jenko namensko poimenoval 
naslovnega junaka novele Tilka. 

 

 

Egidij je ime več svetnikov. 
Februarski (tj. 7. februarja) je sv. 
Egidij od Joţefa, italijanski 
redovnik (u. 1812). Najbolj znan 
pa je sv. Egidij (Tilen), Grk iz 
Aten, ki je ţivel kot puščavnik v 
Provansi v Franciji (god 1. 
septembra). Ustanovil je 
benediktinski samostan, kjer je 
kot opat umrl leta 725. Mesto, 
kjer je samostan, se imenuje po 
njem Saint-Gilles in je postalo 
znamenita boţja pot. Sv. Egidij 
spada med pomočnike v sili. 
Postal je zavetnik Koroške in 
Štajerske in ga je kasneje 
zamenjal sv. Joţef. Med drugim 
je bil zavetnik beračev. V 
Sloveniji je 12 cerkva sv. Egidija, 
4 cerkve sv. Tilna in dve sv. Ilja. 
Po teh cerkvah se imenujejo kraji 
Št. Ilj in Šentilj. 

 



 Naša oznanila 
 
 Prihodnjo nedeljo 7. 9. 2014  
bo sv. maša ob 9h na prostoru 
pred našo cerkvijo, vabljeni! 
 
 V ponedeljek 18.8.2014 je na 
Okrajnem sodišču v Mariboru bila 
še tretja in zaenkrat tudi zadnja 
draţba za našo cerkev. Naše 
molitve, da bi tudi tokrat draţba 
bila neuspešna so bile uslišane.  
 
Zelo blizu je čas, ki bo pripeljal 
do pametne rešitve tega velikega 
problema ne le za našo ţupnijo, 
ampak tudi za Cerkev na 
Slovenskem.  
 
Postopek izvršbe je tako za nas 
zaenkrat zaključen in kljub 
nekaterim informacijam iz 
medijev, da bo SCT v stečaju 
predlagal novo izvršbo (postopek 
nove izvršbe lahko spet traja dve 
leti in se konča z novimi 
draţbami), intenzivno delamo na 
tem, da do ponovne izvršbe ne bo 
prišlo in bomo v bliţnjih 
pogajanjih z gospodom stečajnim 
upraviteljem dosegli čim bolj 
ugoden dogovor o rešitvi naše 
nove cerkve. 
 
Naj naša skupna plemenita 
prizadevanja obilno spremlja 
priprošnja našega župnijskega 
zavetnika bl. škofa A.M.Slomška 
in Božji blagoslov! 

 Jutri vstopamo v mesec 
september, ki je na poseben 
način Slomškov mesec. V pripravi 
na naš ţupnijski praznik bomo 
imeli ves mesec sv. maše vsak 
dan.  
Teden, ki je pred nami je prvi v 
mesecu, poboţnost prvega 
četrtka, petka in sobote bomo 
obhajali kot običajno. Nedelja je 
prva v mesecu, ko se vam še 
posebej zahvalimo za vaše darove 
za ţupnijsko cerkev. 
 
  Jutri je 1. september, ko se 
začenja novo šolsko in veroučno 
leto. Urnik verouka bo enak kot 
lansko leto, torej:  
 

1. in 2. razred imata verouk 
v ponedeljek ob 16h; 

3. razred ima verouk v 
ponedeljek ob 17h. 

(poučuje gospa katehistinja ) 

——————— 

4., 5. in 6. razred ima verouk v 
petek ob 16h; 

7., 8. in 9. razred ima verouk v 
petek ob 17h 

(poučuje gospod župnik) 

 

Dobrodošli in  
Bog Vas blagoslovi! 

 
 



 V sklopu duhovne priprave na 
župnijski praznik, bo naša 
župnija organizirala romanje na 
Brezje k Mariji Pomagaj. 
Romanje bo dan pred ţupnijskim 
praznikom in sicer v soboto 
27.9.2014. Čim prej se prijavite 
pri g. ţupniku. Vabljeni! 
 
 
 

  Sv. maše so v domu    
 krajanov v Košakih  

 
 
22. NEDELJA MED LETOM, 
31.8.,Nikodem, Jezusov 
učenec; 
09.00 + Anton in Milan Robar 
(darovala gospa Marica Robar)  

 
 
PONEDELJEK, 1.9., 
Egidij (Tilen), opat; 
19.00 + Janko Muhič (darovala 
družina Jagačič) 
 
TOREK, 2.9.,  
Antonin, mučenec; 
19.00 + iz druţine Kaučič in 
Perko 
 
SREDA, 3.9.,  
Gregor Veliki, papež, 
cerkveni učitelj; 
19.00 + Milan Robar  
(daroval gospod Franc Štrakl) 
 
 
 

ČETRTEK,  4.9., prvi v mesecu, 
Mojzes, prerok; 
19.00 – za nove duhovne poklice 
 
PETEK, 5.9., prvi v mesecu, 
Mati Terezija, redovnica,  
redovna ustanoviteljica;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije  
 
SOBOTA , 6.9., prva v mesecu,  
Zaharija, prerok;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Stane Gamser 
 
 
23. NEDELJA MED LETOM, 7.9, 
prva v mesecu septembru;  
09.00 + starši Kriţanec, + brat in 
sestri, + sorodniki, + starši Kopše  
 
 
 
 

 

 

 

 Izdajatelj 
 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
Igor Novak, župnijski upravitelj:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, ţupnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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