
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Naša oznanila 
 
 Za nami je prvi četrtek, 
petek,  sobota in nedelja v 
mesecu. Na prvi petek je g. 
župnik obiskal in obhajal starejše 
na domu.  RADI MOLIMO ZA NAŠE 
BOLNIKE IN OSTERELE! 
 
Bog povrni na prvo nedeljo v 
mesecu za vaše darove.  
 
  27.6.2015 je bil v mariborski 
stolnici v duhovnika posvečen g. 
Marjan Ristič, doma iz ţupnije 
Slovenske Konjice. Prisrčno mu 
čestitamo in voščimo obilo 
Božjega blagoslova na njegovi 
duhovniški poti. Obenem molimo 
za nove duhovne poklice in 
svetost poklicanih v naši župniji, 
naši nadškofiji in vsej Cerkvi na 
Slovenskem! Danes pa ima g. 
novomašnik ob 10h svojo prvo 
sveto mašo v svoji domači župniji 
v Slovenskih Konjicah.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Od torka 30.6. do četrtka 
2.7.2015 smo v naši ţupniji 
imeli kakor vsako leto poseben 
program za otroke z naslovom 
»Intenzivne pevske vaje.« Hvala 
vsem, ki ste se programa udeležili 
ali ga vodili, Bog povrni! 
  
 Kot ste videli smo v dnevih 
pred nadškofovim obiskom naše 
župnije izvedli kar nekaj 
obrtniških del – pleskarska in 
električarska dela. Vse to je 
povezano z velikimi stroški, zato 
hvala za vaše darove! 
 
 Kot ste brali v Druţini, ima 
naš prijatelj, pionir in idejni 
snovalec ter začetnik naše 
mlade ţupnije p. Evgen Ketiš 
biserni duhovniški  jubilej. 
Ponovitev svoje biserne sv. 
maše je obhajal 29. junija 2015 
ob 11.30, v Baziliki Matere 
Usmiljenja v Mariboru.  
Prisrčno mu čestitamo in voščimo 
obilo Božjega blagoslova na 
njegovi zemeljski poti.  
 

Leto XVII., 
št. 300, 
14. nedelja   
med letom; 

5.7.2015  

 

14. nedelja med letom   



 
 Od 28. do 31. julija imamo 
medţupnijsko romanje v 
MeĎugorje. Na romanju bomo 
poglobili naše vero, upanje in 
ljubezen. Ob molitvi roţnega 
venca, kriţevega pota, 
prepevanju pesmi, obhajanju sv. 
maše in sv. spovedi, si v 
počitniškem času ne bomo 
okrepili le telesa, ampak tudi 
dušo.  
Ker za enkrat še ni fiksnih 
prijav, vas vabimo, da se 
nemudoma prijavite! Prispevek 
za romanje je 150 eur. V ceno 
je vštet prevoz, bivanje in hrana 
– torej vse. Prijavite se na tel. 
št.: 041 459 749 (R. Robar)   
 
 
 
 

  Sv. maše pred nami 
 

 

 
14. NEDELJA MED LETOM, 5.7., 
prva v mesecu,  Ciril in Metod, 
slovanska apostola, sozavetnika 
Evrope, Nedelja Slovencev po 
svetu; 
09.00 + Silvo Bezjak 

 
PONEDELJEK, 6.7.,  
Marija Goretti, devica, 
mučenka; 
19.00 + p. Albin Černenšek 
(darovala družina Bračko Golob) 
 
 

 
TOREK, 7.7.,  
Vilibald, škof;  
19.00 – v spravo 
 
SREDA, 8.7., 
Kilijan, škof, mučenec ; 
19.00 – za blagoslov naše župnije 
 
ČETRTEK, 9.7.,  
Avguštin in drugi  
Kitajski mučenci;  

  19.00 + Andrej Nikitenko 
 
PETEK, 10.7.,  
Amalija, redovnica;  
19.00 + sosedje  
 
SOBOTA, 11.7., Benedikt, 
opat, zavetnik Evrope; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + župljani in dobrotniki   
              naše župnije 
 
15. NEDELJA MED LETOM, 
12.7., Mohor in Fortunat, 
mučenca;  
09.00 + Jožef Čeh 
 
 

Izdajatelj 
 
 

Ţupnija 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, ţupnijski upravitelj:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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