
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naša oznanila  
  
 Veroučna šola tako traja vse do 
danes, ko bo za sklep veroučnega leta 
še lutkovna predstava »Kdo je sešil 
Vidku srajčico« in sicer v nedeljo 23. 
6. ob 18h. Po predstavi in slovesni 
podelitvi veroučnih spričeval bosta še  
ustvarjalni delavnici za otroke. 
izvedli člani Kulturno umetniškega 
društva Nedeljska šola. Zberemo se 
pred glavnim vhodom v našo cerkev.  
Po predstavi dobite vsi veroučenci 
svoja spričevala. Se vidimo! 
 
 V četrtek 20.6.2013 smo se 
poslovili od upokojenega g. župnika 
dekana in naddekana Franca 
Markoviča. Večino svojega življenja je 
deloval v župniji Sv. Jakob v Slovenskih 
goricah in bil znan kot goreč delavec v 
Gospodovem vinogradu. Tudi naši 
župniji je bil zelo naklonjen in nas je 
duhovno in gmotno podpiral. Gospod 
daj mu večni pokoj, in večna luč naj 
mu svetu; naj počiva v miru, amen.    
 
 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.  Še je  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nekaj prostih mest, prijavite se takoj 
po sv. maši v zakristiji.   
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!  
 
 V soboto 29.6.2013 bo ob 10h 
duhovniško posvečenje, ko bo mašniško 
posvečenje prejel naš letošnji edini 
novomašnik g. Jure Sojč iz župnije 
Sv. Lovrenc na Pohorju. Molimo za 
nove duhovne poklice! 
 
 Hvala g. župniku Frančeku 
Bertoliniju iz župnije Svetega 
Rešnjega Telesa, ki je danes med 
nami. Naš g. župnik namreč danes v 
župniji Grahovo prosi za duhovno in 
materialno pomoč za našo župnijo.  
 
 Nabirka 10. nedelje med letom:  
         240 eur; Bog vam povrni! 
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 Sv. maše so v cerkvi   
 

NEDELJA, 23.6., 
12. nedelja med letom,  
Edeltruda, opatinja; 
9.30 + starši Fras in Jevšenak   
 
SREDA, 26.6., 
Vigilij, škof; sv. maša v sklopu 
oratorija v Domu krajanov 
15.30 – po namenu 
 
ČETRTEK, 27.6., 
Ema Krška, kneginja; sv. maša v 
sklopu oratorija v Domu krajanov 
15.30 – po namenu 

 
PETEK, 28.6.,  
Pavel I., papež;  
19.00  - koncert  KUD-a  
            Nedeljska šola 

 
SOBOTA, 29.6.,  
Peter in Pavel, apostola; 
18.30 - molitev rožnega venca 
19.00 + župljani in dobrotniki naše   
            župnije 
 
 
NEDELJA, 30.6., 
13. nedelja med letom,  
Prvi mučenci rimske cerkve; 
9.30 – v zahvalo in v priprošnjo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Molitev tedna  
 

Molitev Sv. Tereze  
 
Naj bo danes notranji mir.  
Zaupaj Bogu, da si natančno tam, 
kjer moraš biti.  
 
Ne pozabi na neskončne možnosti ki 
jih rojeva vera.  
 
Naj ti služijo darovi,  
ki so ti bili dani in naj se širi 
ljubezen, ki ti je bila podarjena.  
 
Da bi bil zadovoljen ko veš, da si 
Bozji otrok. Naj se ta zavest ustali  
v kosteh in naj da duši svobodo za 
petje, ples, hvaležnost in ljubezen.  
Tam so za vsakega od nas.  
 
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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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