
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nagovor g. župnika ob 
posvetitvi zvonov  

 
Dragi župljani! 
 
Včeraj 18.6. 2016 smo bili priče 
zgodovinskemu dogodku. V zvonik 
smo namestili tri nove zvonove za 
našo Slomškovo cerkev v Košakih. 
Koliko generacij pred nami ni 
imelo te sreče. Zares, srečna 
generacija smo: 15.8.1998 smo 
dočakali ustanovitev naše 
ţupnije, na jesen 2008 smo 
dočakali začetek gradnje naše 
ţupnijske cerkve, na Silvestrovo 
2015 smo dočakali popolno rešitev 
vseh finančnih teţav povezanih z 
gradbenim podjetjem SCT d.d. v 
stečaju in včeraj še posvetitev in 
dvig zvonov v zvonik naše 
Slomškove cerkve. 
Kaj naj si človek ob vsem tem 
misli? Najprej je prav, da nas 
preveva velika hvaleţnost do 
dobrega Boga. V vsem, kar je za 
nami, lahko brez vsakega 
pretiravanja vidimo Boţje 
čudeţno delovanje.     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Naša ţupnija in cerkev je v 
zadnjih nekaj letih še posebej 
preko teţkih preizkušenj, ki so za 
nami, postala znanilka vere, 
upanja in veselja. Vere in 
zaupanja v Boga in v mogočno 
Slomškovo priprošnjo. Za nas -
njegove ţupljane, je Slomšek ne 
le blaţeni, temveč ţe sveti. Boţja 
previdnost je hotela, da se vse to 
lepo dogajanje uresničuje ob 10. 
obletnici povišanja mariborske 
škofije v nadškofijo, ob 20. 
obletnici prvega obiska papeţa 
Janeza Pavla II. v Sloveniji in ob 
25. obletnici slovenske 
osamosvojitve.  Vse to so velika 
znamenja, da nas Bog ni in nas 
tudi nikoli ne bo zapustil.  
Zvonovi so v temelju povezani z 
našo evropsko krščansko kulturo. 
Z včerajšnjim dogodkom smo tudi 
mi prispevali pomemben 
prispevek k ohranjanju in razvoju 
te naše krščanske kulture. Bogu 
hvala in vsem, ki ste pri tem 
velikem projektu kakorkoli 
pomagali. Bog daj, da bi vsi mi 
naše zvonove še dolgo poslušali!  
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O naših zvonovih 

 
Prvi zvon (moški zvon) tehta 
820 kg in je uglašen na ton "fis". 
Imenuje se po sv. škofu A. M. 
Slomšku zavetniku naše mlade 
župnije, rojenem 26.11.1800 na 
Slomu pri Ponikvi. Kot opisuje 
avtor knjige »Otrok luči« 
mariborski kanonik Hrastelj, naj 
bi se ob Slomškovem rojstvu na 
nebu prikazalo znamenje. Naj bo 
tudi naš največji zvon, na 
katerem je preroško zapisano »Sv. 
A. M. Slomšek prosi za nas, 
znamenje za vse, ki bomo 
poslušali njegovo petje, da bomo 
svoj pogled in misel usmerili k 
Bogu in bomo tako tudi vsi mi 
vedno bolj otroci luči. Ob 25. 
obletnici slovenske samostojnosti 
naj nam Slomškov zvon poudari 
Slomškovo vodilo: »Sveta vera 
bodi vam luč, materin jezik pa 
ključ do zveličavne narodove 
omike.« Bog blagoslovi našo 
Slovenijo!  
 
Drugi zvon (ženski zvon) tehta 
560 kg in je uglašen na ton "gis". 
Imenuje se po sv. Mariji Materi 
Usmiljenja, ki je zavetnica 
mariborske frančiškanske cerkve 
pod okrilje katere je naša ţupnija 
spadala vse do leta 1998. Leto 
usmiljenja, ki ga je 8. 12.2015 
razglasil papeţ Frančišek naj bi 
nam pomagalo v našem ţivljenju 
odkrivati Usmiljenega Boga. 
Najlepši vzor na tej poti pa je 

prav gotovo Boţja Mati Marija, ki 
je Mati Usmiljenja. Drugi zvon je 
torej izraz naše povezanosti s 
frančiškansko cerkvijo in ţupnijo 
iz katere smo izšli in vabilo, da bi 
napredovali v medsebojnem 
sočutju, usmiljenju in 
solidarnosti. To je namreč edina 
pot, ki vodi v lepšo prihodnost 
vseh nas.    
 
Tretji zvon (otroški zvon ali 
»navček«) tehta 389 kg in je 
uglašen na ton "h". Imenuje se 
po sv. Janezu Pavlu II., ki je 
dvakrat obiskal našo domovino in 
19.9.1999 med slovesnostjo pri 
kateri je škofa Slomška pridruţil 
blaţenim blagoslovil tudi temeljni 
kamen naše ţupnijske cerkve v 
Košakih. Janez Pavel II. je s 
svojim apostolatom odločilno 
pripomogel k padcu komunizma v 
Evropi in k demokratizaciji 
nekdanjih komunističnih deţel. 
Naj bo tretji zvon za vse nas 
vabilo, da bomo hvaleţni za našo 
domovino Slovenijo in da se bomo 
skupaj trudili za  duhovno in 
materialno blagostanje vseh 
njenih prebivalcev. 
      
Zvonovi so bili uliti na praznik 
Fatimske Matere Boţje 13.5.2016 
v Innsbrucku v najstarejšem 
druţinskem podjetju Grassmayr v 
Avstriji.  
 
Ob 25. obletnici slovenske 
osamosvojitve, v Letu usmiljenja, 



ob 10. obletnici povišanja 
mariborske škofije v nadškofijo, 
ob 20. letnici obiska papeţa sv. 
Janeza Pavla II. v Sloveniji,  naj 
košaški zvonovi prepevajo in 
vabijo vse Mariborčane in 
Mariborčanke, da bi še naprej 
črpali moč za svoje ţivljenje iz 
bogatih krščanskih korenin naših 
vernih prednikov.  
 

 
Kako bodo naši zvonovi 
zvonili? 

 
Zvonovi bodo zvonili trikrat na 
dan in vabili k molitvi Angelovega 
češčenja: ob 7h, 12h in 19h. V 
soboto in nedeljo zjutraj 
izjemoma ob 8h.  
 
Razen tega bodo zvonovi zvonili v 
soboto ob 16h in tako oznanili 
začetek nedeljskega počitka. Prav 
tako bodo zvonovi 15 minut pred 
sv. mašo vabili k sv. maši.  
 
V primeru pogreba bodo 15 minut 
po angelovem češčenju ţalostno 
oznanjali, da se je nekdo za 
večno poslovil od nas. Če je bil to 
moški, bo najprej zvonil prvi 
zvon, le je bila ţenska drugi zvon 
in če je bil otrok tretji zvon,nato 
se bosta oglasila še druga dva 
zvonova.  
 
Do zime 2016 načrtujemo še bitje 
ure ter namestitev »zvončka 

sreče«, ki smo ga vsa leta 
uporabljali v Domu krajanov. Naj 
bo spomin na prva leta ţivljenja 
naše ţupnije.     

 
Naša oznanila 

 
 Kljub temu, da so naši zvonovi 
ţe v zvoniku, lahko še vedno 
darujete zanje. Program botrstva 
bomo zaključili šele na Slomškov 
rojstni dan 26.11.2016, ko bo med 
nas prišel upokojeni mariborski 
nadškof metropolit msgr. dr. 
Franc Kramberger.    
 
Zato še vedno pozivamo vse 
ţupljane in prijatelje naše 
ţupnije, da postanete botri 
zvonov, kar pomeni, da darujete 
vsaj 500 EUR. Imena botrov bodo 
vklesana na kamnito ploščo, ki bo 
nameščena v zvoniku in jo bo prav 
26.11. 2016 blagoslovil msgr. dr. 
Kramberger.  
 
Dar lahko izročite osebno  
g. ţupniku ali nakaţete po 
poloţnici na TRR naše ţupnije, ki 
je: 

SI56 24100-9104344610 

s pripisom: »za zvonove«. 
 
   
 Včerajšnje slovesnosti ne bi 
bilo, če ne bi bilo toliko dobrih 
sodelavcev. 
 



Najprej se prisrčno zahvalimo 
vsem botrom naših zvonov, 
posebno g. Janezu in Mariji Ajlec. 
Tistim, ki ste ţe botri in tistim ki 
to še boste. 
Hvala vsem trem pevskim 
zasedbam, včeraj ste opravili 
izjemno delo; 
Hvala ministrantom, g. zakristanu 
z druţino za pomoč v zakristiji in 
za krašenje in čiščenje cerkve, 
hvala redarjem, hvala vsem, ki 
ste prinesli pecivo, hvala moţem, 
ki ste postavili šotor in ga boste 
tudi pospravili, hvala društvu 
upokojencev iz Sp. Kungote za 
klopi in mize za šotor;  
 
 
hvala izvajalcem del na zvoniku: 
g. Srečku Knupleţu, g. Sebastienu 
Majhenu, g. arhitektu Ivu 
Goropevšku, podjetju ESV iz 
Počehove;   
hvala Neuvirtovim Štajercem in 
Viničarjem; 
hvala PGD Maribor – mesto in 
lovski druţini Košaki.   
Bog vam vsem povrni! 
 
 

 Sv. maše pred nami 
 
12. NEDELJA MED LETOM, 19.6.,  
Nazarij, prvi koprski škof; 
09.00 + Ana Zemljič 
 
PONEDELJEK, 20.6., 
Adalbert, škof;     
19.00 + Joţe Glogovšek (osmina)  
 

TOREK, 21.6.,  
Alojzij Gonzaga, redovnik;    
19.00 + p. Albin Černenšek  
 
SREDA, 22.6.,  
Pavlin iz Nole, škof; 
19.00 + p. Evgen Ketiš 
 
ČETRTEK, 23.6.,  
Agripina, mučenka; 
19.00 + Rozalija Braz  
 
PETEK, 24.6., 
Rojstvo Janeza Krstnika;  
19.00 + Marjeta Fekonja   
  
SOBOTA, 25.6.,  
Dan državnosti, Viljem, opat; 
19.00 – v zahvalo  
 
13. NEDELJA MED LETOM, 26.6, 
Stojan, škof; 
09.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 
 
 

Izdajatelj 
 

Župnija blaženega škofa A.M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: zupnijambkosaki.wordpress.com 

e-pošta:   zupnija.kosaki@gmail.com 
Hvala za Vaše darove za našo cerkev,  
ki jih prosimo nakaţite na  naš TRR: 

SI56 24100-9104344610 

Slomškov glas je uradno ţupnijsko glasilo 
Ţupnije  Maribor–Košaki, izhaja tedensko. 

 

Odgovarja: Igor I. Novak, ţupr.: 
(00386 41-868-298) 

Oblikovanje: M. Luketič, univ.dipl.inţ.arh. 


