
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naša oznanila 

 
� Kot vidite dela na zunanjosti 
cerkve napredujejo in upamo, da 
bomo v mesecu dni skoraj povsem 
dokončali še zadnje detajle.  
 
Lepo vas prosimo, da po svojih 
močeh pomagate, brez vaše pomoči 
dela ne bodo šla naprej, kot si vsi 
tako zelo želimo.  
 
Podobno kot lani in kot vse leto, vas 
spet vabimo, da kljub recesiji v 
kateri je naša družba, prispevate tudi 
za »opeke«, to se pravi večje 
finančne prispevke. Lansko leto se 
vas je kar nekaj odločilo darovati za 
t.i. »opeke«, tudi letos vas vabimo, 
da se opogumite in darujete.  
 
Če želimo do jeseni v župnijskem 
domu položiti talno gretje in estrihe, 
potem bo potrebno bolj trdno 
»pljuniti v roke«. Res je, da lahko 
vedno iščemo pomoč tudi v drugih 
župnijah, a prvi smo na vrsti mi. Kjer 
je volja tam je pot. Da obudimo 
spomin, sistem opek je sledeč:     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• otroška opeka: nad 10 EUR 
• družinska opeka: nad 100 EUR 
• železna opeka: nad 500 EUR 
• bronasta opeka: nad 1000 EUR 
• srebrna opeka: nad 3000 EUR 
• zlata opeka: nad 5000 EUR 

Vašo denarno pomoč lahko nakažete tudi 
na naša žiroračuna: 
Župnija Maribor-Košaki,  
Košaški dol 153, 2000 Maribor 
 
pri Raiffeisen banki: 
TRR: SI56 2410 0900 4344 691; 
s pripisom: za opeko 
za tujino: TRR: SI 56 2410 0900 4344 691, 
Raiffeisenbank  SI 22x 
——— 
pri Poštni banki Slovenije: 
TRR: SI56 9067 2000 0591 664; 
s pripisom: za  opeko 
za tujino: TRR: SI56 9067 2000 0591 664, 
PBSL SI 22x 
 
               Bog vam povrni!   
  
�   Nabirka pretekle nedelje je         
              bila: 122 eur; 
nabirka na gostovanju v župniji 
Velika Polana je bla: 432 eur;  

Bog povrni, iskreno vas  
prosimo za vašo pomoč! 
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 Sv. maše so v novi cerkvi  
 
15. NEDELJA MED LETOM, 15.7., 
Vladimir Kijevski, knez; 
9.30 + Henrik Bračko,  
           starši Strmšek in Bračko; 
        - za zdravje  
 
PETEK, 20.7., 
Apolinarij, škof in mučenec; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 21.7.,  
Danijel, prerok; 
19.00 + Jože Kaučič in + p. Franci  
           Pivec OFM  
 
16. NEDELJA MED LETOM – 
KRIŠTOFOVA NEDELJA, 22.7.; 
9.30 + Wolf Marija in Anton 
 
PETEK, 27.7., 
Gorazd, Kliment in drugi  
učenci Cirila in Metoda; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 28.7.,  
Viktor I., papež; 
19.00 + Marica Črnčec 
 
17. NEDELJA MED LETOM,  
Marta, Lazarjeva sestra, 29.7.; 
9.30 + Drago Jarc; 
       + Wolf Friderik in Marija 
 
 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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