
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Naša oznanila 
 
� Romanje v Črenšovce bo v soboto 
30. junija. Romanje bo celodnevno, 
ogledali si bomo več cerkva in župnij v 
Prekmurju. Odrinili bomo ob 8h zjutraj 
iz parkirišča naše nove cerkve. Najprej 
bomo obiskali podružno cerkev župnije 
Črenšovci – Gornja Bistrica, kjer bo sv. 
maša. Po sv. maši si bomo ogledali še 
župnijsko cerkev. Nato se bomo ustavili 
v Veliki Polani, kjer bomo obiskali grob 
Danijela Halasa, duhovnika mučenca, 
za katerega poteka postopek za 
beatifikacijo. Nato bomo krenili v 
Odrance, kjer si bomo ogledali 
znamenito župnijsko cerkev. Nato 
bomo krenili v Bogojino, kjer si bomo 
ogledali znamenito župnijsko cerkev, ki 
jo je ustvarjal najpomembnejši 
slovenski arhitekt Jožef Plečnik. V 
Bogojini bo tudi kosilo. Prispevek za 
romanje skupaj s kosilom je 20 eur.   
 
 
� Danes zaključujemo veroučno leto. 
Hvala otrokom, staršem, katehetom 
in animatorjem za ves vaš trud, ki ga 
vlagate v naš mladi rod.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Jutri z romanjem na Ponikvo in Slom 
skupaj z otroci in starši zaključujemo 
tudi letošnji oratorij. Jutri ob 10h 
dopoldan odrinemo izpred parkirišča 
naše cerkve, vabljeni vsi da, se nam 
pridružite, poromali bomo z osebnimi 
avtomobili.  
���� Hvala našim gostom – obema 
mariborskima skupinama Vera in luč za 
obisk med nami.  Po maši vabljeni v 
župnijski atrij, kjer se bomo še malo 
ustavili v klepetu in prigrizku; 
veroučenci pa bodo prav tako v atriju 
prejeli svoja letošnja veroučna 
spričevala.  
���� Vsem prisrčno voščimo ob 
jutrišnjem dnevu državnosti in molimo 
za našo domovino! 
 
� Letos v naši nadškofiji ne bo 
novomašnika. Zato g. nadškof vabi k 
celodnevni molitvi pred Najsvetejšim v 
stolnico in k sv. maši ob 21. uri. 
Molitveno dogajanje se bo dogajalo na 
sam praznik apostolov sv. Petra in 
Pavla, vabljeni! 
 
�   Nabirka pretekle nedelje je         
              bila: 140 eur; 
Bog vam povrni, iskreno vas prosimo 

za vašo pomoč! 

 

Leto XII., 
štev. 137, 
11. nedelja  
med letom; 
17.6.2012  

 

Praznik rojstva sv. Janeza Krstnika 

 Leto XII., 
 štev. 138, 
12. nedelja  
med letom; 

 24.6.2012 



 Sv. maše so v novi cerkvi  
 
12. NEDELJA MED LETOM, 24.6., 
Rojstvo Janeza Krstnika; 
9.30 + Jože Čeh; 
         za žive in rajne v družini Banko 
 
PONEDELJEK, 25.6., 
Viljem, opat, 
Dan državnosti – državni praznik;  
19.00 – za sina Damjana 
 
PETEK, 29.6., 
Peter in Pavel, apostola; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 30.6.,  
Prvi mučenci rimske Cerkve; 
19.00 + Jože Kaučič in + p. Franci  
             Pivec OFM  
 
NEDELJA, 1.7., 
Estera, svetopisemska žena; 
9.30 + Martin in Antonija Kustec 
 
 
PETEK, 6.7., 
Marija Goretti, devica in mučenka; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 7.7.,  
Vilibald, škof; 
19.00 – 
 
 
14. NEDELJA MED LETOM, 8.7., 
Kilijan, škof in mučenec; 
9.30 + Jože Kaučič in + p. Franci  
           Pivec OFM  
 
 

 Misel  tedna  
 

PONIŽNOST 
Vsak človek naj bo v strahu, 

ves svet naj trepeče 
in nebo naj se raduje, 

kadar je na oltarju 
v duhovnikovih rokah Kristus, Sin živega 

Boga. O čudovita visokost 
in pretresljiva ljubeznivost! 

O vzvišena ponižnost! O ponižna 
vzvišenost, da se Gospod vesoljstva, 

Bog in Božji Sin tako poniža, 
da se zaradi našega zveličanja 

skrije pod neznatnim koščkom kruha! 
Poglejte, bratje, ponižnost Boga 
in izlijte pred njim svoja srca; 

ponižajte se tudi vi, 
da vas bo povišal. 

Ponižajte se pod močno Božjo roko, da 
vas ob svojem času poviša. 

Nič naj torej od svojega ne pridržite 
sebi,da vas popolnoma sprejme On, 

ki se vam vsega daje. 
(Sv. Frančišek Asiški) 

 

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  
sl-si.facebook.com/people/Župnija-Košaki/ 
 

Igor Novak, župnijski upravitelj:   
041/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove,  
ki jih nakažete na naše TRR: 
PBS SI56 9067 2000 0591 664 ali 
RB  SI56 2410 0900 4344 691 
s pripisom: 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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