
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naša oznanila  
  
 Veroučno leto smo končali prejšnjo 
nedeljo, ko smo ob 18h v atriju našega 
župnijskega doma s kratko dramsko 
uprizoritvijo »Kdo je sešil Vidku 
srajčico«, ki so jo pripravili člani KUD 
-a Nedeljska šola in nato s podelitvijo 
veroučnih spričeval začeli čas počitnic. 
Prav tako je za nami celodnevno 
popotovanje preko Velike planine in 
Kamnika na Brezje, ki se ga je 
udeležilo 35 popotnikov vse tja od zelo 
mladih, pa tudi malo starejših. Minil je 
tudi oratorij in petkov glasbeni večer. 
Prisrčno se zahvalimo vsem 
sodelujočim, posebno članom KUD-a 
nedeljska šola. Za nami je zelo bogato 
in pestro obdobje, ki bo v času počitnic 
tudi zaradi zelo neprijetnih dogodkov 
bolj mirno in spokojno.    
 
 V četrtek 27.6.2013 je namreč naša 
župnija dobila že drugi dopis v obdobju 
dveh let s strani Inšpektorata RS za 
promet, energetiko in prostor, Pisarna 
Maribor, Ulica Heroja Tomšiča 2, 2000 
Maribor. V omenjenem dopisu št. 
06122-2354/2008/14 je SKLEP o 
dovolitvi izvršbe, ki od naše župnije 
zahteva, da moramo v osmih dnevih  
po vročitvi tega sklepa prenehati z 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uporabo  naše nove, a žal zaradi 
nezadostnih finančnih sredstev, ki jih 
imamo trenutno na razpolago, še 
nedograjene cerkve bl. škofa Slomška. 
Če naložene obveznosti ne bomo 
izpolnili (torej, če v osmih dnevih po 
vročitvi dopisa do četrtka 4. 7. 2013, 
ne bomo prenehali z uporabo cerkve) 
bomo morali državi plačati kazen v 
višini 40.000,00 eur. Pogoj za redno 
uporabo naše novo nastajajoče cerkve 
je namreč uporabno dovoljenje, ki ga 
lahko dobimo šele ob tehničnem 
prevzemu, ko bo cerkev z župniščem v     
gradbenem smislu skoraj povsem 
končana. Zaenkrat nam do te stopnje 
manjka še zelo veliko finančnih 
sredstev, ki jih v tem hipu ne moremo 
dobiti.   
Dopis je prav gotovo zelo zaskrbljujoč 
in nas je vse zelo, zelo prizadel. Iz 
tega razloga bomo v mesecu juliju 
imeli sv. maše spet le v Domu krajanov 
v Košakih in sicer zaradi počitniškega 
časa samo ob nedeljah. Če bo morda 
vendarle prišlo do kakšnih pozitivnih 
premikov v zvezi s tem perečim 
problemom vas bomo sproti obveščali.    
 
 Hvala p. Jožetu Urbaniji OFM, ki je 
danes med nami. Naš g. župnik namreč 
v župniji Ljubljana - Trnovo prosi za 
duhovno in materialno pomoč za našo 
župnijo.  
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 Sv. maše so v  
 Domu krajanov v Košakih   

 
NEDELJA, 30.6., 
13. nedelja med letom,  
Prvi mučenci rimske cerkve; 
9.30 – v zahvalo in v priprošnjo  
 
 
NEDELJA, 7.7., 
14. nedelja med letom,  
Vilibald, škof; 
9.30 – za našo birmanko  

               (družina Buzuk) 
 
 
NEDELJA, 14.7., 
15. nedelja med letom, 
Frančišek Solan, redovnik; 
9.30 – v zahvalo (družina Novak)   
 
 
NEDELJA, 21.7.,  
16. nedelja med letom, 
Krištofova nedelja; 
9.30 – v zahvalo  
 
 
NEDELJA, 28.7., 
17. nedelja med letom, 
Zmago I., papež; 
9.30 – v priprošnjo (družina Novak) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

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  
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Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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