
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naša oznanila  
  
 V sredo 19.6. naš gospod župnik 
obhaja svoj 33. rojstni dan. Ob tej 
priložnosti mu čestitamo in želimo 
obilo božjega blagoslova. Kulturno 
umetniško društvo Nedeljska šola s 
sodelavci, vas vse zato vabi v četrtek, 
20. junija ob 16h v atrij našega 
župnijskega doma na praznovanje 
rojstnega dneva našega dušnega 
pastirja. Najprej bo med nami 
»čarodej«, ki bo vse - posebno pa še 
najmlajše razveselil s svojimi 
rokohitrskimi presenečenji. Nato se 
bomo skupaj poveselili z dobro kapljico 
in pecivom. Naprošamo pridne 
gospodinje, da spečete in s seboj 
prinesete pecivo. Vabljeni vsi v čim 
večjem številu. Po druţenju bomo 
obhajali še večerno sv. mašo v 
zahvalo Bogu in vsem dobrim ljudem.    
 
 Veroučna šola bo trajala še do 
nedelje 23. junija, ko bo za sklep 
veroučnega leta še lutkovna predstava 
»Kdo je sešil Vidku srajčico« in sicer 
v nedeljo 23. 6. ob 18h. Najprej 
bosta dve delavnici za otroke nato 
omenjena lutkovna predstava. 
Predstavo in obe delavnici bodo 
izvedli člani Kulturno umetniškega 
društva Nedeljska šola.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zberemo se pred glavnim vhodom v 
našo cerkev.  
Po predstavi dobite vsi veroučenci 
svoja spričevala. Se vidimo! 
 
 Kakor vsako leto, bo tudi letos 
oratorij.  
Prvi dan oratorija – 25.6.2013 bomo 
skupaj s starši, otroki in animatorji 
imeli izlet na Veliko planino.    
V sredo in četrtek 26. in 27. junija se 
ob oratoriju od 10h do 16h zbiramo v 
Domu krajanov.Prijavite v zakristiji ali 
pri verouku.  
 
 V petek 28.6. 2013 bo ob 19h v 
naši cerkvi premierni dobrodelni 
koncert v organizaciji KUD-a 
Nedeljska šola. Nastopili bodo:  
Ženski pevski zbor društva upokojencev 
Malečnik, Cerkveni mešani pevski zbor 
sv. Jakob v Slovenskih goricah, vsi 
pevci iz Košakov – od najmlajših do 
najstarejših. Prisrčno vabljeni!  
 
 Hvala g. duhovnemu pomočniku iz 
stolnice Janezu Wagnerju, ki je danes 
med nami. Naš g. župnik namreč danes 
v stolnici prosi za duhovno in 
materialno pomoč za našo župnijo.  
 
 Nabirka 10. nedelje med letom:  
         240 eur; Bog vam povrni! 

Leto XIV., 
št. 190, 
11. nedelja 
med letom; 

16.6.2013  

 

   11. nedelja med letom 

 Leto XII., 
 št. 190, 
11. nedelja 
med letom; 

 16.6.2013 



 Sv. maše so v cerkvi   
 

NEDELJA, 16.6., 
11. nedelja med letom, 
Marija Terezija Scherer, 
redovnica; 
9.30 + Jožef Čeh (obl. smrti) 
 
ČETRTEK, 20.6, 
Adalbert, škof; 
19.00 -  v zahvalo 

 
PETEK, 21.6.,  
Alojzij Gonzaga, redovnik;  
19.00  + župljani in dobrotniki 
            naše župnije  

 
SOBOTA, 22.6.,  
Pavlin iz Nole; 
18.30 -  molitev rožnega venca 
 
NEDELJA, 23.6., 
12. nedelja med letom,  
Edeltruda, opatinja; 
9.30 – za našo birmanko  
         (darovala družina Buzuk) 

 

 Od nas so se poslovili  
 

ERIKA ŢVORC roj. ROŠKER,  
nazadnje stanujoča na  

Blatnikovi ulici 18, Maribor.  
Pogreb je bil v  ponedeljek, 10. 

junija 2013, ob 11.30 na pobreškem 
pokopališču, po pogrebu je bila sv. 

maša zadušnica na Pobrežju. 
*** 

MARIJA VOGRINEC roj. 
DAJČMAN, 

nazadnje stanujoče na Ferkovi 16, 
Maribor. Pogreb je bil v sredo 

12.6.2013 ob 13.30  
na pokopališču Dobrava   

*** 

MARIJA FERK, roj. URH, 
iz Počehove 47, Maribor.  

Pogreb je bil v sredo 12.6.2013  
ob 12.15, nato je bila sv. maša 

zadušnica na Pobrežju.  
 

------------------------
 

 
Gospod daj jim večni pokoj, 
in večna luč naj jim sveti; 
naj počivajo v miru, amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, 
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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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