
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O naših zvonovih 

 
Prvi zvon – Slomškov 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 – Marijin 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 župnija spadala 
vse do leta 1998. Leto usmiljenja, 
ki ga je 8. 12.2015 razglasil papež 
Frančišek naj bi nam pomagalo v 
našem življenju odkrivati 
Usmiljenega Boga. Najlepši vzor 
na tej poti pa je prav gotovo 
Božja Mati Marija, ki je Mati 
Usmiljenja. Drugi zvon je torej 
izraz naše povezanosti s 
frančiškansko cerkvijo in župnijo 
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 – zvon Janeza Pavla 
II. (otroški zvon ali »navček«) 
tehta 389 kg in je uglašen na ton 
"h". Imenuje se po sv. Janezu 
Pavlu II., ki je dvakrat obiskal 
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našo domovino in 19.9.1999 med 
slovesnostjo pri kateri je škofa 
Slomška pridružil blaženim 
blagoslovil tudi temeljni kamen 
naše župnijske cerkve v Košakih. 
Janez Pavel II. je s svojim 
apostolatom odločilno pripomogel 
k padcu komunizma v Evropi in k 
demokratizaciji nekdanjih 
komunističnih dežel. Naj bo tretji 
zvon za vse nas vabilo, da bomo 
hvaležni 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 Božje 13.5.2016 
v Innsbrucku v najstarejšem 
družinskem podjetju Grassmayr v 
Avstriji.  
Ob 25. obletnici slovenske 
osamosvojitve, v Letu usmiljenja, 
ob 10. obletnici povišanja 
mariborske škofije v nadškofijo, 
ob 20. letnici obiska papeža sv. 
Janeza Pavla II. v Sloveniji,  naj 
košaški zvonovi prepevajo in 
vabijo vse Mariborčane in 
Mariborčanke, da bi še naprej 
črpali moč za svoje življenje iz 
bogatih krščanskih korenin naših 
vernih prednikov.  
 

Kako zvonijo naši košaški 
zvonovi? 

 
Imamo torej tri zvonove: 
največjega – Slomškovega, 
srednjega – Marijinega in 

najmanjšega/navčka, 
posvečenega Janezu Pavlu II. 
 
Zvonovi zvonijo trikrat na dan in 
vabijo k molitvi Angelovega 
češčenja:  
 

 ob 7h – Slomškov zvon (v 
soboto in nedeljo zjutraj 
izjemoma ob 8h);  

 ob12h – Slomškov zvon; 

 pred mrakom - najprej 
Slomškov zvon, nato 
navček, ki vsak večer 
prepeva za verne 
duše/večno luč, pred 
mrakom (poleti okrog pol 
devete, pozimi prej) 

 
V petek ob 15h Slomškov zvon 
oznanja čas Jezusove smrti na 
križu.   
 
V soboto ob 16h Slomškov zvon in 
oznanja začetek nedeljskega 
počitka.  
 
Prav tako Slomškov zvon  petnajst 
minut pred sv. mašo vabi k sv. 
maši, ob 19h (delavniki)  oz. ob 
9h (nedelja) pa vsi trije zvonovi 
nakažejo, da se je sv. maša 
začela.  
 
V primeru pogreba bodo 15 minut 
po angelovem češčenju žalostno 
oznanjali, da se je nekdo za 
večno poslovil od nas. Če je bil to 
moški, bo najprej zvonil 
Slomškov/moški zvon, če je bila 



ženska Marijin/ženski zvon in če 
je bil otrok, bo zvonil navček – 
zvon  Janeza Pavla II/otroški 
zvon, nato se bosta oglasila še 
druga dva zvonova in zaključi spet 
tisti zvon, ki govori o človeku, ki 
je zapustil ta svet.   
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 življenja 
naše župnije.     

 
Naša oznanila 

 
 Kljub temu, da so naši zvonovi 
že 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 
župljane in prijatelje naše 
župnije, 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. župniku ali nakažete po 
položnici na TRR naše župnije, ki 
je: 

SI56 24100-9104344610 

s pripisom: »za zvonove«. 

 29.6.2016 ob 16h, na praznik 
apostolov Petra in Pavla bo v 
mariborski stolnici mašniško 
posvečenje novomašnika g. 
Robija Sekavčnika, ki prihaja iz 
župnije Ravne na Koroškem. 
Molimo za nove duhovne poklice 
in svetost poklicanih! 
 
 Na polici za tisk bodo odslej 
trije izvodi tednika Družina. 
Plačilo za tednik oddate v 
nabiralnik pri polici za tisk.  
 
 Pred nami je četrtek pred 
prvim petkom, prvi petek, sobota 
in nedelja v mesecu juliju z 
ustreznimi pobožnostmi. Na prvi 
petek bo g. župnik obiskal in 
obhajal starejše na domu. Bog 
povrni za prvonedeljski dar za 
našo župnijo. 
 
 Romanje v Rim in Salzburg - 
čim prej se prijavite v zakristiji 
ali na Aritoursu! 
 
 V cerkvi Sv. Duha na Ostrem 
vrhu bo  v nedeljo, 10. julija 
2016, ob 9. uri slovesna maša in 
srečanje vernikov z obeh strani 
meje. Somaševanje bosta vodila 
graški in mariborski škof Wilhelm 
KRAUTWASCHL in Alojzij CVIKL. 
Po maši  bo pogostitev in 
medsebojno druženje, lepo in 
prisrčno vabljeni! 
 
 
 



 Sv. maše pred nami 
 
13. NEDELJA MED LETOM, 26.6, 
Stojan, škof; 
09.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
PONEDELJEK, 27.6., 
Ema Krška, kneginja;     
19.00 + p. Matej Papež  
 
TOREK, 28.6.,  
Irenej Lyonski, škof, mučenec;    
19.00 + p. Albin Černenšek  
 
SREDA, 29.6.,  
Peter in Pavel, apostola; 
19.00 + p. Evgen Ketiš 
 
ČETRTEK, 30.6.,  
četrtek pred prvim petkom,  
Prvi mučenci rimske Cerkve; 
19.00 – za nove duhovne poklice 
 
PETEK, 1.7., prvi v mesecu,  
Estera, svetopisemska žena;  
19.00 - za naše družine   
  
SOBOTA, 2.7., prva v mesecu, 
Ptujskogorska Mati Božja; 
19.00 – v zahvalo  
 
 
14. NEDELJA MED LETOM, 3.6., 
prva v mesecu juliju,   
Tomaž, apostol; 
09.00 + Marjeta Fekonja 
 
 
 

MOLITEV ZA SLOVENIJO,  
ob 25. obletnici osamosvojitve  

  

Jezus Kristus, ti si gospodar 
zgodovine, potrebujemo te.  

Ranjeni smo in v stiski.   Prosimo 
te, da nam olajšaš bremena 
bolečin in nas krepiš v 
boju. Poveži naše družine in 
skupnosti,  naj bomo odgovorni za 
skupno dobro in naj širimo resnico 
o življenju.  Daj nam poguma, da 
bomo ljubili vse – brez 
izjeme,  zlasti pa uboge in bolne, 
ki so tvoji posebni prijatelji.  Daj, 
da bomo odpuščali tistim, ki nas 
žalijo in zavračali vsako zlo, da 
bomo delali za mir in spravo. 
Prosimo te, podeli nam svojega 
Duha in njegove darove, da bomo 
uresničili voljo usmiljenega Očeta 
in postali ljudstvo veselega 
upanja. Jezus Kristus, gospodar 
zgodovine, blagoslavljaj našo 
domovino, bodi z nami zdaj in v 
prihodnjem času. Amen. 
 
 

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 nakažite na  naš TRR: 

SI56 24100-9104344610 

Slomškov glas je uradno župnijsko glasilo 
Župnije  Maribor–Košaki, izhaja tedensko. 
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