
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naša oznanila 

 
� Prisrčno se zahvalimo vsem 
romarjem s katerimi smo poromali v 
Gornjo Bistrico, na Črenšovce, Veliko 
Polano, Odrance, Bogojino in 
Turnišče. Romanje je kljub hudi 
vročini zelo lepo uspelo in se 
veselimo duhovnih sadov za 
udeležence in za vso našo župnijo.  
Prihodnje romanje bo že 
tradicionalno na predvečer praznika 
Marijinega vnebovzetja – 14. 
avgusta (ki je obenem tudi predvečer 
praznika ustanovitve naše župnije) na 
Ptujsko goro. Prisrčno vabljeni!    
 
� Prav tako se zahvalimo vsem 
družinam in otrokom, ki  so na Dan 
državnosti poromali na Prihovo, v 
kartuzijo Žiče, na Ponikvo in Slom. 
Tudi to romanje, ki smo ga izvedli v 
okviru letošnjega oratorija je kljub 
deževnemu vremenu čudovito uspelo 
in z mladimi družinami že 
načrtujemo podobno romanje v 
jesenskih dneh. Cilj romanja naj še 
ostane skrivnost.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Hvala našim gostom – obema 
mariborskima skupinama Vera in luč 
za obisk med nami pri prejšnji 
nedeljski sv. maši. Njihov obisk nas 
je zelo razveselil in jih spet z 
veseljem pričakujemo med nami.  
 
�  Jutri 2. julija je na Ptujski gori 
osrednji praznik, ki se imenuje 
»Šentvoršca«. Danes na predvečer 
praznika bo sv. mašo ob 20h  vodil 
celjski škof dr. Stanko Lipovšek. 
Osrednja slovesnost bo jutri ob 10h, 
slovesnost bo vodil mariborski 
nadškof metropolit dr. Marjan 
Turnšek, vabljeni! 
 
� Danes je prva nedelja v mesecu, 
ko se vam prisrčno zahvalimo za vaše 
darove za nadaljevanje gradnje naše 
cerkve. Kot vidite odri na zvoniku 
pričajo, da želimo dokončati dela na 
zunanjosti cerkve, in čim prej pričeti 
s finalnimi deli v župnijskem domu. 
Hvala za vašo pomoč. 
Na prvi petek bo g. župnik obiskal 
starejše župljane na domu.  
�   Nabirka pretekle nedelje je         
              bila: 250 eur; 

Bog vam povrni, iskreno vas 
prosimo za vašo pomoč! 
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 Sv. maše so v novi cerkvi  
 
13. NEDELJA MED LETOM – nedelja 
Slovencev po svetu, 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 – še prosto 
 
14. NEDELJA MED LETOM, 8.7., 
Kilijan, škof in mučenec; 
9.30 + Jože Kaučič in + p. Franci  
           Pivec OFM  
 
PETEK, 13.7., 
Henrik II. cesar; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 14.7.,  
Onezim, čudodelnik; 
19.00 + Jože Kaučič in + p. Franci  
           Pivec OFM  
 
15. NEDELJA MED LETOM, 15.7., 
Vladimir Kijevski, knez; 
9.30 + Henrik Bračko,  
           starši Strmšek in Bračko 
 
 Molitev  tedna  
 

ZA SVETOST DUHOVNIKOV  
 

Jezus, večni Veliki Duhovnik,  
ohrani svoje duhovnike v zavetju 

svojega Božjega Srca,  
da jim nihče ne bo mogel škodovati.  

Ohrani neomadeževane njihove 
maziljene roke,  

ki se vsak dan dotikajo tvojega 
presvetega Telesa.  

Ohrani čiste njihove ustnice,  
ki jih je pordečila  

tvoja dragocena Kri.  
Ohrani njihovo srce čisto in sveto,  

ki je zapečateno z vzvišenim 
znamenjem  tvojega slavnega 

duhovništva.  
Naj rastejo v ljubezni in  

zvestobi do tebe.  
Obvaruj jih vsega posvetnega.  
Daj jim z oblastjo spreminjati  

kruh in vino tudi moč  
spreminjati srca.  

Blagoslovi njihovo delo 
 z obilnimi sadovi  
in podari jim nekoč  

krono večnega življenja. Amen.  
(Sv. Terezija Deteta Jezusa) 

 
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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