
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

V evangeliju beremo: »Tisti čas je 
Jezus rekel svojim učencem: Če 
tvoj brat greši, 
pojdi in ga posvári na štiri oči. 
Če te posluša, si pridobil svojega 
brata.« Morda bo kdo vzkliknil: 
končno nam evangelij spregovori 
o nečem, kar je lahko izpolnjevati 
in nam ugaja! Dajati kritične 
pripombe, kritizirati, nekomu v 
obraz povedati njegove napake: 
ali ni to ena od stvari, ki so nam 
naravno prirojene in jih v 
ţivljenju tako radi počnemo? 
Toda resnica je prav nasprotna. 
Pristen bratski opomin, za razliko 
od opravljivosti, je ena od stvari, 
ki zahteva veliko notranje 
svobode in zrelosti in je prav zato 
precej redka na tem svetu. Zakaj 
pravi Jezus: »Opomni ga na štiri 
oči«? Predvsem zaradi 
spoštovanja bratovega dobrega 
imena, zaradi njegovega 
dostojanstva. Najslabše bi bilo, če 
bi hoteli opomniti moţa v 

 

 

 

 

 
 

navzočnosti njegove ţene ali pa 
ţeno v navzočnosti moţa, očeta 
pred njegovimi otroki, učitelja 
pred učenci ali pa predstojnika 
pred podrejenimi. Skratka v 
navzočnosti ljudi, med katerimi 
mora opominjana oseba prav na 
poseben način uţivati 
spoštovanje. Stvar bi se takoj 
spremenila v javni proces; in ta 
človek bi to le steţka sprejel kot 
dobronamerni opomin; njegovo 
dostojanstvo bi bilo okrnjeno. 
Medsebojno opominjanje, 
opravljeno v evangeljskem duhu, 
je ena najlepših prednosti 
ţivljenja v skupnosti. Ko si lahko z 
vso svobodo povemo vse, kar 
noben drug ne bi upal reči: to 
pomeni dragoceni dar in dejavnik 
rasti v medsebojni edinosti. O 
nekaterih velikih osebnostih 
beremo, da so plačevale človeka, 
ki naj bi jih vedno spremljal in jih 
opozarjal na vsako njihovo 
najmanjšo napako. Spodbujajmo 
torej drug drugega k osebni rasti! 
                         R. Cantalamessa 
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Sv. Egidij - Tilen 
 

Sveti Egidij. Kdo še ni slišal 
zanj? Težko, bi danes našel 
človeka, ki bi vedel, kdo je to 
bil. Marsikdo še tega ne ve, da 
je Egidij zavetnik Tilna. 
Kakorkoli že, Egidijev doprinos v 
zaklad krščanstva je 
velik. O Tilnu povedo bolj ali 
manj zanesljiva dejstva, sicer pa 
je njegovo življenje zelo bogato 
opisano v različnih poučnih 
legendah. 
 
Zemeljsko ţivljenje 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 poboţnih 
staršev Teodora in Pelagije je 
Tilen svoje premoţenje razdal 
med uboge in sklenil tudi sam 
ţiveti 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 
čudeţno pomiril), tako da so 
pristali na obali juţne Francije. 
Tilen se je umaknil v gozdnato 
samoto v bliţini 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 ţelji 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 čudeţev, ki 
so se ob njem dogajali, umaknil v 
skalnato, z grmovjem zaraščeno 
votlino. Pred njenim vhodom je 
izviral bister vrelec, s katerim si 
je gasil ţejo, hranil pa se je z 
divjimi zelišči in koreninami. V 
hudi zimi mu je Bog pošiljal 
košuto, da ga je preţivljala s 
svojim mlekom. Tri leta je tako 
mirno ţivel, 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 
leţala 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, ţivijo 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 sadeţi 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 poloţil 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, ţivalim 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 
zadrţati – 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 
 
 Prihodnjo nedeljo 14. 9. 2014  
bo sv. maša ob 9h na prostoru 
pred našo cerkvijo, vabljeni! 
 
 Današnja nedelja je prva v 
mesecu, ko se vam še posebej 
zahvalimo za vaše darove za 
ţupnijsko cerkev. 
 
  Začeli smo z veroukom, 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! 
 
 Jutri, v ponedeljek, 8.9.2014 
po večerni sv. maši (ob 19.30h) bo 
prvo srečanje ŢPS v novem 
pastoralnem letu 2014/2015. 
Člani prisrčno vabljeni! 
 
 
 

  Sv. maše so v domu    
 krajanov v Košakih  

 
 
23. NEDELJA MED LETOM, 7.9, 
prva v mesecu septembru;  
09.00 + starši Kriţanec, + brat in 
sestri, + sorodniki, + starši Kopše  

 
 
PONEDELJEK, 8.9., 
Marijino rojstvo – mali šmaren; 
19.00 + Janko Muhič 
 
 
TOREK, 9.9.,  
Peter Klaver, jezuit, misijonar; 
19.00 + Milan Robar (daroval g. 
F. Štrakl) 
 
 
 
 

SREDA, 10.9.,  
Nikolaj Tolentinski, spokornik; 
19.00 + Andrej Nikitenko 
 
ČETRTEK,  11.9., Prot in 
Hijacint, mučenca; 
19.00 – za domovino 
 
PETEK, 12.9., Marijino ime;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 
 
SOBOTA , 13.9.,  
Janez Zlatousti, škof,  
cerkveni učitelj;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Bračko Henrik in + starši 
Strmšek in Bračko 
 
 
24. NEDELJA MED LETOM, 
14.9.,Povišanje sv. Križa; 
09.00 + Koţuh Franc in Frančiška 
 
 

 
 

 

 

 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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