
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Naša oznanila 
 
 Danes je prva nedelja v 
mesecu septembru, ko se vam 
prisrčno zahvalimo za vaš 
prvonedeljski dar.   
 
 Vstopili smo v Slomškov mesec 
september. Letošnji ţupnijski 
praznik bo v nedeljo 27.9.2015. 
Naj bo vsa naša priprava in 
praznovanje Slomškove nedelje 
zares  duhu molitve za našo 
ţupnijo in rešitev naše nove 
Slomškove cerkve!   
 
 Jutri začenjamo s Slomškovo 
devetdnevnico za rešitev naše 
ţupnijske cerkve. Zbirali se bomo 
k sv. mašam vsak večer ob 19h, 
devetdnevnico bomo končali v 
torek 15.9.2015. Bog daj da nas bi 
molitev za našo cerkev in ţupnijo 
med seboj povezala in utrdila v 
veri, upanju in ljubezni! 
 
 Jutri v ponedeljek 7.9.2015 po 
večerni sv. maši bo v atriju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ţupnijskega doma prvo srečanje 
Ţupnijskega pastoralnega sveta v 
novem pastoralnem letu 
2015/2016. Člani, pričakujemo 
vašo udeleţbo! 

 V tem tednu spet začenjamo z 
rednim veroukom, ki bo zaenkrat 
še vedno potekal v  Domu 
krajanov v Košakih. Urnik verouka 
je letos sledeč:  

v ponedeljek ima verouk gospa 
katehistinja Marinka Novak: 

1.r.: 15.30-16.15 
 

2.r.: 16.15-17.00 

3.r.: 17.00-17.45 

v petek ima verouk gospod 
župnik Igor Novak: 

4. in 5.r.: 15.00-15.45 
 

6. in 7.r.: 15.45-16.30 

8. in 9.r.: 16.30-17.15 

Leto XVII., 
št. 309, 
23. nedelja   
med letom; 

6.9.2015  

 

23. nedelja med letom – prva v mesecu 

  Leto XVII., 
  št. 309, 
 23. nedelja   
 med letom; 

 6.9.2015 



K verouku vabljeni vsi, posebej 
prvošolci, ki se prijavijo k 

verouku na prvem veroučnem 
srečanju.  

 V torek je praznik Marijinega 
rojstva ali Mali šmaren. Sosednja 
ţupnija Sv. Peter pri Mariboru nas 
vabi k slovenski sv. maši, ki bo v 
torek 8.9.2015 ob 10h na Gorci. 
Vabljeni! 

 Svetnik tedna – sv. Ilj 
 
Legenda o svetem Egidiju, o 
svetem Tilnu, pripoveduje 
klasično zgodbo, ki je precej 
podobna vsem ţivljenjskih 
zgodbam svetnikov tistega časa. 
Bil je sin premoţnih in plemenitih 
staršev. Po njuni smrti je razdal 
premoţenje ubogih, se v Atenah 
vkrcal na ladjo, ki naj bi ga 
odpeljala v Egipt. Toda kot vedno 
Bog človeku prekriţa načrte, 
pošlje vihar, ki ladjo odplakne na 
obalo juţne Francije.  Egidij, 
popolnoma vdan Boţji 
previdnosti, se umakne v gozdno 
samoto v bliţini Arlesa.  
 
Tam začne ţiveti puščavniško 
ţivljenje. Ţivljenje, ki diši po 
svetosti, nikoli ne ostane 
neopaţeno. Zato se kaj kmalu 
okoli njega začno zbirati 
privrţenci, posnemovalci, pa tudi 
kakšen prevarant se najde, ki bi 
se rad okoristil z dobrim glasom 
dobrega puščavnika. Skratka, 

Egidij, čeprav ţeljan samote in 
puščavništva, ustanovi samostan, 
katerega opat je do trenutka 
svoje smrti, na današnji dan leta 
720. Kmalu po njegovi smrti so se 
ljudje zgrinjali na njegov grob, 
kjer je bilo veliko čudeţev in 
uslišanj.  
 
Njegovo ţivljenje je bilo zelo 
bogato in ena izmed legend, 
anekdot pripoveduje, da je bilo 
Egidijevo samotišče, nekakšen 
azil, za gozdne ţivali, ki so se tam 
umaknile pred krvoločnimi lovci. 
Vsakokrat, ko je bliţnji kralj začel 
lov, so se divje ţivali umaknile k 
svetemu Egidiju. Noben lovec ali 
lovski pes pa ni mogel prestopiti 
nevidne meje, ki je ločevala 
Egidija od preostale sveta.  
Seveda, nihče ni vedel zakaj se 
dogajajo tako čudne stvari, da 
nenadoma lovci in njihovi psi ne 
morejo iti več naprej.  
 
Nekoč pa je kralju prekipelo in je 
ţelel na vso silo vstopiti tja, 
kamor ni imel vstopa. In je 
Egidijevo samotišče zasul s 
puščicami. Ena izmed puščic pa je 
zadela sv. Egidija. Ko je kralj 
uvidel, kaj je storil, se je zbal, 
puščavnika prosil odpuščanja in se 
mu ţelel odkupiti z bogatimi 
darovi. Egidij jih je seveda 
zavrnil.  Egidijievo samotišče je 
bil svet kraj, kamor ljudje z 
slabimi nameni nimajo vstopa. 
Ţivljenje vsakega izmed nas je 



svet kraj, kamor nepovabljeni 
ljudje, s sebičnimi in slabimi 
nameni nimajo pravice vstopiti. 
Sveti Egidij je danes pomemben 
zato, ker nas uči postavljati 
meje.  
 
Danes, ko ţivimo v eni sami veliki 
globalni vasi, ko ni več nobenih 
meja. Potujemo lahko od Kolpe 
do severnega morja, ne da bi se 
enkrat ustavili. In tudi v 
medsebojnih odnosih ni več 
nobenih meja, ljudje se čedalje 
manj spoštujemo in čedalje bolj 
vdiramo v intimni prostor vsakega 
posameznika. Ker ljudje ne 
poznamo več svojih meja, svojih 
omejitev, svojih zmoţnosti, 
dopuščamo, da drugi ljudje stalo 
vdirajo v naš svet intimni prostor 
in nas ranijo. 
  
Danes je ogromno nezadovoljstva, 
ogromno godrnjanja, ogromno 
pritoţevanja drug nad drugim, 
kako nas izkoriščajo, kako nas 
zlorabljajo. Vse to kaţe na to, da 
drugim dopuščamo, da vstopajo 
na naša sveta tla in jih 
oskrunjajo. Da smo v imenu 
modernizacije in napredka 
porušili in zbrisali vse meje in da 
rohnimo po tem svetu kakor tisti 
krvoločni lovci iz legende. In ker 
nismo sposobni odpuščati, kakor 
sveti Egidij, tudi mi napadamo 
meje in vstopamo v intimne 
prostore svojih bliţnjih. In 
začaran krog se nadaljuje. Sedaj 

pa se vprašajmo: kako je to, da je 
bilo Egidijevo samotišče tako svet 
kraj, ki je privlačil ne samo ţivali, 
temveč ljudi, da je moral zgraditi 
celo samostan. Vzrok svetništva 
svetega Egidija je Jezus 
Kristus. Egidij je molil in s tem ko 
je molil je ustvaril okoli sebe 
nekakšen neviden ščit, ki ga je 
varoval pred nevarnostmi okolja.  
Tudi nevarne in divje ţivali so 
postale v njegovem okolju mirne 
in krotke, ker so pri njem iskale 
zavetja. Ljudje s slabimi nameni, 
to je kralj in njegovi lovci, pa na 
njegovo območje niso imeli 
vstopa. Egidij je bil puščavnik 
zaradi Jezusa Kristusa in ne zaradi 
sebe. Molitev, premišljevanje, 
kontemplacija mu je omogočila, 
da je postal svet, da je njegovo 
ţivljenje postalo zatočišče.  
 
Molitev mu je omogočila ustvariti 
meje, jih spoštovati in opravljati 
dobra dela. Edino Jezus Kristus, 
nas lahko varuje pred pogubnimi 
vplivi ţivljenja. Edino Jezus 
Kristusa nas lahko varuje pred 
slabimi nameni drugih ljudi. In 
edino Jezus Kristus, nas lahko 
varuje pred samim seboj in nas 
uči ljubiti samega sebe, da bi 
lahko ljubili svoje bliţnje. Ko 
bomo začeli spoštovati svoje 
omejitve, ko bomo začeli ljubiti 
sami sebe, ko bomo začeli 
varovati svoje meje, bomo ljubili 
tudi svojega bliţnjega, ga 
spoštovali in sprejemali takšnega 



kot je. Bolj kot vse ostalo je sveti 
Egidij molil. In molimo tudi mi, da 
bomo na priprošnjo svetega 
Egidija bili sposobni ljubiti sami 
sebe, da bomo lahko ljubili tudi 
svojega bliţnjega. 
 

  Sv. maše pred nami 
 

 

 
23. NEDELJA MED LETOM, 6.9,  
Zaharija, prerok, prva v mesecu; 
09.00 – za zdravje in v zahvalo za 
80. let ţivljenja 
 
PONEDELJEK, 7.9., 
Regina, devica, mučenka; 
19.00 – začetek Slomškove 
devetdnevnice za rešitev naše 
nove cerkve; + Stane Gamser  
 
TOREK, 8.9.,  
Marijino rojstvo - mali šmaren; 
19.00 – za Lojzetovo ozdravitev 
 
SREDA, 9.9.,  
Peter Klaver, jezuit, misijonar; 
19.00 + Katarina Jaunik 
 
ČETRTEK, 10.9.,  
Nikolaj Tolentinski, spokornik; 
19.00 ţivi in + sorodniki Lorber 
 
PETEK, 11.9.,  
Bernard in Bonaventura, 
redovnika;  
19.00 + Matjaţ Cerar (osmina) 
 
SOBOTA, 12.9.,  Marijino ime; 
18.30 – molitvena ura 

19.00 + babica Ivana Škofič 
(darovala Andreja)  
24. NEDELJA MED LETOM, 13.9., 
Janez Zlatousti; 
09.00 + Milan Robar 
 
 

V Bogu je zaspal  
 

Matjaž Cerar,  
roj. 26.7.1948 v Mariboru, 
stanujoč Blatnikova ul 3,  

2000 Maribor. 
Pogreb je bil v petek, 4.9.2015 

na pokopališču na Pobreţju. 
 

Gospod, daj mu večni pokoj in 
večna luč naj mu sveti;  

naj počiva v miru, amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

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

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
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