
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naša oznanila  
  
 Za nami je 9. nedelja med letom in 
s tem tudi slovesnost sv. birme. Med 
nami je bil g. nadškof metropolit dr. 
Marjan Turnšek, ko nas je najprej 
obiskal v petek 31. maja 2013. Od 17. 
do 18. ure je v naši ţupnijski pisarni 
opravil kanonično vizitacijo, ko je torej 
pregledal vse matične knjige naše 
ţupnije, ţupnijsko kroniko, delovodnik, 
knjigo romarjev, knjigo 
prvoobhajancev in birmancev. Od 18h 
do 19h se je srečal z našimi birmanci, 
starši in botri in v pogovoru z njimi 
odkril, da so dovolj pripravljeni na 
prejem zakramenta sv. birme. Nato je 
bila sv. maša ob 19h, ko je nadškof 
med sv. mašo spovedoval. Po sv. maši 
je bilo srečanj g. nadškofa z 
Ţupnijskim pastoralnim svetom in s 
ključarji. Srečanje je bilo spodbudno, 
g. nadškof nas je opogumil pri vseh 
naših prizadevanjih za rast naše 
ţupnije. V nedeljo 2. 6. 2013 ob 9.30h 
je bila slovesnost sv. birme, ko je 
zakrament sv. birme prejelo 41 
birmancev in sicer veroučenci 7, 8, 9, 
razredov in 1. letnika naše veroučne 
šole. Še enkrat se res prisrčno 
zahvalimo vsem, ki ste kakorkoli 
pomagali, da je vse potekalo tako 
lepo. Brez dvoma, večjega dogodka ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 15 letih delovanja naše ţupnije, ne 
kadarkoli prej v našem kraju še ni bilo. 
Bogu hvala! 
 
 Včeraj je bilo ţupnijsko romanje v 
Celje in okolico. Romanja se je 
udeleţilo 44 romarjev in smo skupaj 
preţiveli nepozaben dan.  
 
 Pred nami so ţe skoraj počitnice, a 
tik pred koncem veroučne šole čaka 
naše otroke še nekaj poslastic. Kakor 
vsako leto, bo tudi letos oratorij in 
sicer od 20. do 22. junija v 
popoldanskem času od 14h do 18h in 
sicer v Domu krajanov. Prijavite v 
zakristiji ali pri verouku. Veroučna 
šola bo tako trajala še do nedelje 23. 
junija, ko bo za sklep veroučnega 
leta še lutkovna predstava »Kdo je 
sešil Vidku srajčico« in sicer ob 16h. 
Predstavo bodo izvedli člani Kulturno 
umetniškega društva Nedeljska šola.  
Zberemo se pred glavnim vhodom v 
našo cerkev. Po predstavi dobite vsi 
svoja veroučenci spričevala. Se vidimo! 
 
 V ponedeljek 10.6.2013 ob 19h bo v 
Domu krajanov še zadnja seja ŢPS v 
pastoralnem letu 2012/2013. Vabila 
vzemite v zakristiji. Vabljeni! 
  
 Nabirka 9. nedelje med letom:  
         1700 eur; Bog vam povrni! 

Leto XIV., 
št. 188, 
9. nedelja 
med letom; 

2.6.2013  

 

   10. nedelja med letom 

 Leto XII., 
 št. 189, 
10. nedelja 
med letom; 

 9.6.2013 



 Sv. maše so v cerkvi   
 
 
ČETRTEK, 13.6, 
Anton Padovanski, redovnik, 
cerkveni učitelj; 
19.00 -  sv. maša za domovino 

 
PETEK, 14.6.,  
Rihard, opat;  
19.00  + ţupljani in dobrotniki naše   
            ţupnije  

 
SOBOTA, 15.6.,  
Vid, mučenec; 
19.00 + Zdravko Tanasić  
           (darovala druţina Novak) 

 
NEDELJA, 16.6., 
11. nedelja med letom, 
Marija Terezija Scherer, 
redovnica; 
9.30 + Joţef Čeh (obletnica smrti) 
 

 
 

 K Bogu je odšla 
 

 
Draga mama, oma in tašča  

ERIKA ŽVORC  
iz Blatnikove ulice 18.  

Od nje se bomo poslovili v 
ponedeljek, 10. junija 2013, ob 11.30 

na pobreškem pokopališču. 
 Ţalujoči: sin Marjan z ţeno Darinko, 

vnuk Mitja ter ostalo sorodstvo. 
 

Gospod daj ji večni pokoj, 
in večna luč naj ji sveti; 
naj počiva v miru, amen. 

 
 

 Molitev tedna 
 

 
O pridi, stvarnik, Sveti Duh, 
obišči nas, ki tvoji smo, 
napolni s svojo milostjo 
srce po tebi ustvarjeno. 
 
Ime je tvoje Tolaţnik 
in dar Boga najvišjega, 
ljubezen, ogenj, ţivi vir, 
posvečevalec vseh stvari. 
 
Razsvetli z lučjo nam razum, 
ljubezen v naša srca vlij, 
v telesni bedi nas krepčaj, 
v slabosti vsaki moč nam daj. 
 
Odţeni proč sovraţnika 
in daj nam stanoviten mir, 
pred nami hodi, vodi nas 
in zla nas varuj vsakega. 
 
Po tebi naj spoznavamo 
Očeta in Sina Boţjega, 
in v tebe trdno vérujemo, 
ki izhajaš večno iz obeh. 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, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
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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