
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Beseda o Božji besedi  
 
Božja Beseda nam v prvem berilu in v 
evangeliju spregovori o človeški 
kvaliteti, ki je v našem okolju prej 
prezirana kot cenjena, o ponižnosti. 
Slovar slovenskega knjižnega jezika 
piše, da je ponižen, kdor "podcenjuje 
svoj pomen, vrednost, kdor kaže do 
ljudi podrejen odnos", v šoli so nam 
dopovedovali, da je Cerkev 
poudarjala ponižnost, da bi laže 
gospodovala na ljudmi. V sodobnih 
dosežkih znanosti in tehnike 
marsikdo vidi pravi posmeh 
ponižnosti. Če je tako, potem se res 
ne kaže potegovati zanjo, saj človeka 
razvrednoti v temeljih njegove 
osebe, jemlje mu pokončnost, 
odločnost, dostojanstvo. Pa vendar jo 
današnja Beseda priporoča, jo hvali, 
ji veliko obeta. Gospod to našo 
vsakdanjost zajame še širše: kdor se 
povišuje, bo ponižan in kdor se 
ponižuje, bo povišan – odločno je 
proti človeški logiki uveljavljanja s 
komolci, ki seveda vedno gre na 
račun drugega in poudarja, da je 
ponižnost, skromnost, majhnost 
tisto, kar človeka nazadnje naredi 
velikega, pred Bogom in prav tako v 
očeh ljudi!          P. Metod Benedik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Svetnika tedna  
 
Sv. Tilen, Egidij, Ilj 
 

Zemeljsko življenje svetega Tilna naj 
bi se začelo okoli leta 640 v Atenah v 
Grčiji. Izročilo govori, da je bil 
bogatega in plemenitega rodu. Po 
zgodnji smrti pobožnih staršev 
Teodora in Pelagije je Tilen svoje 
premoženje razdal med uboge in 
sklenil tudi sam živeti v uboštvu in 
samoti. Vkrcal se je na ladjo, ki naj 
bi ga popeljala v Egipt, pa jih je na 
poti zajel vihar (ki ga je Tilen 
čudežno pomiril), tako da so pristali 
na obali južne Francije. Tilen se je 
umaknil v gozdnato samoto v bližini 
Arlesa, na levem bregu reke Ron, 
pozneje pa se je pomikal vedno više 
in globlje v gozd vse do izvira iste 
reke, kjer se je nato ustalil. Kljub 
želji po samoti in puščavništvu ga 
vedno večje število posnemovalcev 
prisili, da okoli leta 680 pozida 
samostan, sam pa kot opat prevzame 
vodstvo. Ob smrti, 1. septembra 720, 
so ga pokopali v samostanski cerkvi. 
Saint-Gilles, mesto, ki je zraslo ob 
samostanu in cerkvi, je bilo ves 
srednji vek pa tudi pozneje 
znamenita romarska pot. 
Egidij se je, ko so ga ljudje začeli 
slaviti in iskati zaradi čudežev, ki so 
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se ob njem dogajali, umaknil v 
skalnato, z grmovjem zaraščeno 
votlino. Pred njenim vhodom je 
izviral bister vrelec, s katerim si je 
gasil žejo, hranil pa se je z divjimi 
zelišči in koreninami. V hudi zimi mu 
je Bog pošiljal košuto, da ga je 
preživljala s svojim mlekom. Tri leta 
je tako mirno živel, dokler se ni 
zgodilo, da so košuto na lovu izsledili 
psi gotskega kralja Flavija (Vambo). 
Košuta se je zatekla v svetnikovo 
votlino. Ko se je to še dvakrat 
ponovilo, je kralj sklenil, da jo bo 
zasledoval do konca. Lovci so streljali 
za njo v votlino, puščica pa je zadela 
puščavnika. Tilna so našli v krvi, 
košuta je krotko ležala ob njegovih 
nogah. Kralj je prosil puščavnika 
odpuščanja in mu oskrbel rane, ko pa 
se je hotel odkupiti z bogatimi 
darovi, jih Tilen ni sprejel. 
 
Namesto tega je kralj na njegovo 
prošnjo sezidal tam velik samostan. 
Vanj so se zatekli menihi, ki po 
zgledu svetega Tilna, prvega opata, 
živijo po pravilih svetega Benedikta. 
Sredi gozdov se je nekoč izgubil mlad 
pastir. Ni več vedel, ne kod ne kam, 
ko je nenadoma zagledal pred seboj 
veliko košuto. Stala je ter strmela 
vanj z veliki očmi, potem pa se je 
počasi obrnila in šla v goščavo. Vleklo 
ga je za njo, zato ji je sledil. 
Pripeljala ga je pred votlino svetega 
Tilna. Košuta je mirno legla pred 
njegove noge, svetnik pa je pastirja 
nasitil z gozdnimi sadeži in napojil s 
košutinim mlekom. Potem ga je prijel 
za roko in popeljal v hrib, za lučaj 
nad votlino. Tam je slonela ob boku 
gore velika skala, porasla z mahom. 
Videti je bilo, da se skala trese, in ko 

je pastir nanjo položil roko, je 
začutil na dlani oster mraz, kakor da 
bi se mu tisoč igel zabodlo v meso. 
»Povej ljudem,« je dejal svetnik, 
»kar si videl in čutil. Ta skala zapira 
vetrove, slano in mraz. Če jo 
odvalim, bo planil izza nje mrzel 
vihar, tako mrzel, da bodo ljudem, 
živalim in rastlinam zmrznila srca in 
niti sto sonc ne bo moglo več ogreti 
zemlje. Če skala popusti – bo gorje! 
Zapomni si: jaz sam skale ne morem 
zadržati – le moč skupne molitve vseh 
ljudi jo lahko tako pritisne ob goro, 
da more kljubovati viharju. Čimbolj 
peša molitev, tembolj se skala trese, 
vsak dan bolj. Pouči ljudi: Ko bo 
ugasnila molitev na vaših ustnicah, 
bo mraz obdal vaša srca in mrtva 
bodo ter ledena in vaša polja ne bodo 
več rodila…« Pastir se je vrnil med 
ljudi in jim pripovedoval – pa mu niso 
verjeli. 
 
 

Naša oznanila  
  
 Kot ste v preteklih dnevih zasledili 
v nekaterih slovenskih medijih 
(Reporter in Slovenske novice) so se 
za našo župnijo in našo težko 
situacijo začela zanimati tudi 
sredstva javnega obveščanja.  
 
Iskreno smo veseli vsakega človeka in 
ustanove, ki se za nas zanima in nam 
pri tem želi pomagati. Upamo, da je 
tako tudi s slovenskimi mediji in ni v 
ozadju zgolj iskanje medijskega 
pompa in želje po večji branosti in 
nakladi.  
Kakorkoli že, situacija je za našo 
župnijo vsekakor resna že nekaj let. 



Lahko bi rekli, da že kar nekaj 
mesecev po začetku gradnje naše 
cerkve in pravzaprav že vse od 
začetkov delovanja naše župnije, ko 
smo skupaj s pokojnim patrom 
Francijem urejali vse potrebno in 
predvsem kupili zemljišče na 
katerem danes cerkev stoji in je 
izključno last naše župnije.  
 
Problem je v tem hipu še vedno v 
tem kako plačati vrednost del 
gradbenemu podjetju SCT d.d. v 
stečaju, ki je našo cerkev začelo 
graditi in je prenehalo z gradnjo, ker 
je propadlo. Omenjeno podjetje je 
namreč bilo med vsemi drugimi 
izbrano zato, ker je njeno tedanje 
vodstvo javno obljubilo, da bo 
izvedlo gradnjo in sprejelo poplačilo 
del v zemljišču, ki je še danes v lasti 
Nadškofije Maribor. Nadškofija Mb pa 
je obljubila, da bo omenjeno 
zemljišče (danes travnik na južni 
strani naše cerkve) darovalo župniji 
kot pomoč pri gradnji nove cerkve. 
Kot je potrdilo tudi sodišče na Ptuju 
maja 2012 je zemljišče, ki je v lasti 
Nadškofije Mb primerno za poplačilo 
del. Težava je v tem, da so na vseh 
nepremičninah, ki so v lasti 
Nadškofije Mb hipoteke, takega 
zemljišča pa zaenkrat ni mogoče 
uporabiti kot plačilo.  
 
Upamo na najboljše in se vendarle 
zavedajmo, da Cerkev ni zgolj 
občestvo vernih, temveč je med nami 
Bog sam. On v resnici »gradi Cerkev« 
po svojem Svetem Duhu, ki je bil vlit 
v naša srca. Zato je kakršna koli 
panika in zbeganost najbolj 
neprimerna reakcija na zadnje 
dogodke. Kdor zares veruje v Boga, 

se nima ničesar bati. Zato so te 
preizkušnje sedanjega časa še bolj 
priložnost za vso našo župnijo, da se 
povežemo v molitvi in zaupanju, da 
nismo sami, ampak je z nami dobri 
Bog, Božja Mati Marija in naš 
župnijski zavetnik bl. škof Anton 
Martin Slomšek. Korajža velja! 
 
 Zaradi pastoralne povezave, ki jo 
imamo od 1. avgusta 2013 z ţupnijo 
Št. Ilj v Slovenskih goricah, bo s 
prihodnjo nedeljo (8.9.2013) prišlo 
do spremembe ure za nedeljsko sv. 
mašo. Po novem bo sv. maša v 
nedeljo redno ob 9.00 dopoldan. Do 
menjave ure bo s prihodnjo nedeljo 
prišlo tudi v Št. Ilju, kjer bo po 
novem pozna sv. maša namesto ob 
10h, ob pol 11h. Tako bo g. župnik 
lahko v nujnih primerih, ko ne bo 
imel na voljo pomoči, vse maše v 
obeh župnijah opravil sam. Hvala za 
vaše razumevanje.   
 
 Pred nami je mesec september – 
Slomškov mesec. Ker letos obhajamo 
15. letnico naše župnije bo letošnja 
jesen toliko lepša in pisana.  
Zato vas v sklopu tega duhovnega 
dogajanja vabimo na ţupnijsko 
romanje, ko bomo obiskali ţupnije 
dekanije Maribor in sicer: Lovrenc 
na Pohorju, Puščavo, Ruše in 
Limbuš. Romanje bo v soboto 
14.9.2013; avtobus bo pobiral 
romarje po Košaškem dolu, ob 10h 
bo pobral romarje na parkirišču pred 
našo cerkvijo in nato po šentiljski 
cesti nadaljeval svojo pot naprej. 
Cena prevoza je 5 eur, hrana je iz 
nahrbtnika. Prijavite se čim prej v 
zakristiji.   
 



 V ponedeljek 2. septembra 
začenjamo z veroukom v novem 
veroučnem letu 2013/2014. Verouk 
bo potekal v glavnem po istem urniku 
kot lani, ter v isti zasedbi 
veroučiteljev.  Zaenkrat bo verouk še 
vedno redno potekal v Domu 
krajanov. Urnik verouka je torej 
sledeč:   

 
1. in 2. razred imata verouk  
v ponedeljek ob 16h; 
3. razred ima verouk v  
ponedeljek ob 17h. 
(1., 2. in 3. razred poučuje  
gospa katehistinja Marinka Novak) 

 
4., 5. in 6. razred ima verouk v  
petek ob 16h; 
7., 8. in 9. razred ima verouk v  
petek ob 17h 
(4., 5., 6., ter 7., 8. in 9. razred  

poučuje gospod župnik) 
 

Prvošolci naj se vpišejo k verouku po 
sv. maši, pri katehistinji ali pri 
župniku; V Slomškovi knjigarni na 
Slomškovem trgu si prosimo sami 
kupite katekizme in delovne zvezke 
za vse razrede devetletke. 
 

 Prisrčno se danes zahvalimo p. 
Frančku Bertoliniju, ki danes pri nas 
gostuje. Naš g. župnik ima namreč v 
Šentilju »žegnanje« in je zato v 
Košakih odsoten.    
 

 Sv. maše so v  
 Domu krajanov v Košakih   
 
NEDELJA, 1.9., 
prva nedelja v mesecu, 
22. nedelja med letom, 

Egidij (Tilen), opat; 
9.30 + župljani in dobrotniki  
          naše župnije 

 
ČETRTEK, 5.9., prvi v mesecu, 
Mati Terezija, redovna 
ustanoviteljica; 
19.00 + Vlado Miholic  
(darovala družina Mlakar Mirka) 
 
PETEK, 6.9., prvi v mesecu, 
Zaharija, prerok; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 7.9., prva v mesecu, 
Regina, devica, mučenka; 
18.00 – molitvena ura za našo   
            župnijo in nadškofijo  
19.00 + Vlado Miholic (darovali     
           člani Župnijskega sveta) 

 
NEDELJA, 8.9., 
23. nedelja med letom, 
Marijino rojstvo – Mali šmaren; 
9.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 

 
 

 Izdajatelj 
 
 

Ţupnija 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, ţupnijski 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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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