
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beseda v spomin   
+ šentiljskemu župniku  

 

Na Slomškovo nedeljo, 
22.9.2013, smo v naši župniji - 
edini Slomšku posvečeni župniji v 
Nadškofiji Maribor - praznovali 
naš župnijski praznik in obenem 
15. letnico obstoja naše mlade 
župnije.  

Slovesno sv. mašo, ki jo je vodil 
upokojeni g. mariborski škof 
msgr. dr. Jožef Smej, smo 
obhajali kar zunaj na prostoru 
pred našo novo cerkvijo. Bog 
nam je naklonil lepo vreme. Med 
sv. mašo smo bili zelo veseli sv. 
krsta, ki sta ga prejela bratec in 
sestrica, Lan in Ella, ter 
škofovega blagoslova našega 
skupnega prizadevanja pri 
nadaljevanju in dokončanju 
gradnje naše nove cerkve. Pri 
slovesnosti so prepevali naši 
domači cerkveni pevci, skupaj z 
mladimi in otroki, cerkvena  

 

 

 

 

 

 

pevska zbora iz župnij Sv. Jakoba 
v Slovenskih goricah in iz Sv. Petra 
pri Mariboru. 

Ob škofu Smeju sta somaševala 
tudi naš domači dušni pastir, g. 
župnijski upravitelj Igor Novak, in 
upokojeni g. župnik in častni 
kanonik, Janez Horvat, iz župnije 
Št. Ilj v Slovenskih goricah. 
Slovesnost je bila zelo lepa in 
prisrčna. 

Kdo bi si mislil, da bo g. Janez 
Horvat le nekaj dni po tem lepem 
dogodku, ko se je skupaj z nami 
veselil gradnje nove Slomškove 
cerkve v Košakih, sam rojen za 
nebesa. G. Horvat je namreč 
štirinajst dni kasneje na 
Rožnovensko nedeljo 6.10.2013 v 
Gospodu zaspal. 

Naj bo odslej z bl. škofom 
Slomškom priprošnjik tako 
župniji Šentilj v Slovenskih 
goricah, kakor tudi naši župniji 
bl. škofa Antona Martina 
Slomška Maribor-Košaki!     

Leto XV., 
št. 207, 
28. nedelja 
med letom; 

13.10.2013  

 

   28. nedelja med letom  

 Leto XV., 
 št. 207, 
28. nedelja 
med letom; 

 13.10.2013 



Svetnik tedna   
  

Sv. Igancij Antiohijski 

Od kod je bil sveti Ignacij in kakšna 

je bila njegova mladost, ni znano. 

Najstarejša poročila o njem najdemo 

pri Polikarpu iz Smirne in pri Evzebiju 

iz Cezareje. Rojen naj bi bil okoli 

leta 35. Če je bil iz Antiohije, je 

lahko v mladih letih videl apostola 

Petra in Pavla. Po Hieronimovem 

pričevanju naj bi bil celo učenec 

apostola Janeza. Če je bilo tako, 

potem bi ga lahko sam apostol Janez 

postavil za škofa v Antiohiji, v 

današnji Antakya v Turčiji. Bil je 

tretji škof v tej škofiji, če štejemo 

apostola Petra za prvega. Evzebij iz 

Cezareje postavlja Ignacijevo 

škofovanje med prvo leto vladanja 

cesarja Vespazijana (69 -79) in 

deseto leto cesarja Trajana (98 - 

117). 

  

  

 

 

 

 

Med potjo na sojenje v Rim, je 

napisal "sedem svetih pisem", o 

katerih govori Evzebij, ki jih pod 

njegovim imenom tudi izroča naprej. 

Prva štiri so bila napisana v Smirni 

(našnji Izmir v Turčiji) in jih je 

naslovil na Cerkve v Efezu, Magneziji, 

Traciji in Rimu. V Troadi (danes 

ruševine pri Dalyanu) je napisal še 

druga tri pisma, ki so naslovljena na 

preganjane in zaprte kristjane po 

zaporih v Smirni, dalje na cerkvene 

skupnosti v Filadelfiji in Smirni ter na 

svetega Polikarpa, škofa v Smirni. 

Originali teh pisem, žal niso 

ohranjeni, iz 4. stoletja pa izvirajo 

tri zbirke njegovih pisem, v dolgi, 

kratki obliki ter v srednji inačici. 

Pisma so tolažilne in poučne vsebine, 

v katerih vedno znova poudarja 

hrepenenje po bližnjem mučeništvu. 

Njegova pisma so eden 

najpomembnejših dokumentov iz 

časa zgodnje Cerkve. Kritiki 19. 

stoletja so vsa ta pisma označili za 

nepristna. Danes, nasprotno, imamo 

vsaj grška pismo v kratki obliki za 

pristna, za druga, zlasti za poročilo o 

njegovem mučeništvu, pa tega ne 

moremo trditi. 

Ignacij je poudarjal pomembnost 

pravega razumevanja Jezusa Kristusa 

in enotnost cerkvenih skupnosti, 



kakor tudi boj proti krivovercem. 

Zato je potrebna hierarhična 

organiziranost Cerkve, v kateri imajo 

svojo službo in svoje mesto škof, 

duhovnik in diakon, ki na neki način 

predstavljajo sveto Trojico. 

Ignacij zahteva poslušnost škofu v 

vseh zadevah vere in reda, ter 

podrejenost diakonov in laikov 

cerkveni avtoriteti: "Na škofa je 

treba gledati kot na Gospoda samega" 

ali "kdor časti škofa, ga bo počastil 

Bog, kdor kaj dela brez škofa, služi 

hudiču." S poudarjanjem avtoritete 

škofa, je polagal in utrjeval 

organizacijske temelje mlade 

Cerkve. Ignacij je tudi odločilno 

vplival na pojmovanje različnosti 

med laiki in kleriki. Zaradi tega in 

zaradi njegove strastne vere so ga 

imenovali "Theophorus" (tisti, ki nosi 

Boga), ali "Steber Cerkve". 

 Ignacij je bil prvi krščanski pisec, ki 

je poudarjal deviško rojstvo Device 

Marije. Ignacij je bil tudi prvi, ki je 

za Cerkev uporabljal besedo 

"katoliška". Škofu Ignaciju in vodstvo 

Cerkve v Antiohiji sploh, ni bilo 

lahko, saj so v njej živeli kristjani iz 

judovstva, ki so se oklepali 

starozaveznih navad, ter kristjani iz 

poganstva, ki so se zavedali, da jih te 

navade ne vežejo, kar je pogosto 

povzročalo nemire in spore. 

Nove skrbi je Ignaciju prineslo 

preganjanje kristjanov pod cesarjem 

Domicijanom in kasneje pod 

cesarjem Trajanom. 

Takrat so tudi njega prijeli in ga v 

spremstvo desetih vojakov, ki jim je 

sam pravi »leopardi«, odvedli v Rim. 

Boječ se, da bodo rimski kristjani 

preprosili cesarja, naj ga pomilosti, 

jim je vnaprej med drugim pisal: 

»Pustite me, da bom hrana zverem, 

po katerih lahko pridem k Bogu. Zrno 

božje sem in zobje zveri me 

zmeljejo, da bom čist kruh Kristusov 

... Nič mi ne bo koristil ves svet, nič 

kraljestvo tega sveta. Bolje je zame, 

da umrjem v Jezusu Kristusu, kakor 

da kraljujem nad vso zemljo.« 

V Rimu je bil obsojen na smrt. 17. 

oktobra, še pred letom 117 je bil 

vržen med divje zveri v Flavijanovem 

amfiteatru, ki so ga kasneje 

preimenovali v kolosej. Smo pri 

otvoritvi koloseja za časa cesarja 

Tita, so v njem pobili 9000 divjih 

zveri in 2000 gladiatorjev. 

Ignacija tudi v pravoslavni Cerkvi 

častijo kot cerkvenega očeta, v 

zahodni Cerkvi pa je prištet k 



apostolskih očetom. Vsi patriarhi v 

Antiohiji, si njemu na čast, dodajo 

ime Ignacij. Koptska Cerkev v Egiptu 

ga imenuje papeža in Petrovega 

naslednika. Njegove relikvije 

počivajo v cerkvi svetega Klemena v 

Rimu. 

  

Naša oznanila  
  
 V ponedeljek 2. septembra smo 
začeli z veroukom v novem 
veroučnem letu 2013/2014. Urnik 
verouka je 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) 
 
 Jutri v ponedeljek 14.10.2013 
bo ob 19h v Domu krajanov 2. 
redno srečanje ŽPS. Člani vzemite 
vabila v zakristiji. Vabljeni! 
 
 

  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
NEDELJA, 13.10.,  
28. nedelja med letom, 

Gerald, vitez; 
09.00 + starši Fekonja, brata,   
            sestra Črnčec 
 
 
PETEK, 18.10.,  
Luka, evangelist; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 

 
 
SOBOTA, 19.10.,  
Pavel od križa, duhovnik; 
18.00 - molitvena ura za našo 
župnijo in našo nadškofijo 
19.00 - za nove duhovne poklice 
 
 
NEDELJA, 20.10.,  
29. nedelja med letom, 
Misijonska nedelja, 
Rozalina, redovnica; 
09.00 :  
+ starši Rojko in + sorodniki   
    (ob obletnici);  
+ Terezija in Ivan Tašner  
  (darovala družina Škamlec Mirko) 
 
 

 

 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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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