
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naša oznanila  
  
 

 Mesec avgust je v Cerkvi na 
Slovenskem mesec, ko se 
uresničujejo t.i. »prestavitve« 
duhovnikov. Tako je tudi letos. Mnogi 
izmed vas ste že večkrat izrazili strah 
pred morebitno izgubo domačega 
dušnega pastirja. Takšni strahovi niso 
potrebni. Bog namreč vodi svojo 
Cerkev, mi ljudje smo le njegovo bolj 
ali manj učinkovito orodje. Kakor 
vemo, pa bo prihodnost Cerkve na 
Slovenskem šla v smeri povezovanja 
župnij v večje pastoralne enote in 
sicer iz več različnih razlogov, eden 
izmed njih je prav gotovo vedno 
večje primanjkovanje duhovnikov.  
 
Tako sem z dekretom št. 345/2013, ki 
sem ga prejel osebno iz 
Nadškofijskega ordinariata Maribor,  
poleg službe župnijskega upravitelja 
v župniji Maribor-Košaki s 1. 
avgustom 2013, istočasno še župnijski 
upravitelj župnije Šentilj v Slovenskih 
goricah. V tamkajšnjem župnijskem 
domu bom začasno tudi prebival, 
dokler ne bo urejenega stanovanja s 
pripadajočimi pastoralnimi prostori v 
našem župnijskem domu. V Šentilju 
namreč upokojeni gospod župnik g.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janez Horvat zaradi svoje starosti in 
bolezenskih težav ne more več voditi 
tamkajšnje župnije. Na župniji bo 
ostal in po svojih močeh pomagal pri 
pastoralnem delu.  
 
Obenem je bil za našo župnijo in za 
župnijo Šentilj in Sv. Jakob v 
Slovenskih goricah s 1. 8. 2013 
imenovan duhovni pomočnik g. Tone 
Kmet. Služba duhovnega pomočnika 
je v Cerkvi dokaj podobna službi 
kaplana, kar pomeni, da bo gospod 
Tone vedno na razpolago za pomoč, 
česar samo iskreno veseli in ga med 
nami prisrčno pozdravljamo in mu 
želimo, da bi se med nami dobro 
počutil.  
                      Vaš Igor Novak, župr.       
 
 

K dobremu Bogu je odšel 
 

Gospod 
Ladislav Vlado Miholic,  

Košaški dol 119,  
2000 Maribor. 

 
Gospod daj mu večni pokoj,  
in večna luč naj mu sveti,  

naj počiva v miru,  
amen.  

 
 

Leto XIV., 
št. 196, 
17. nedelja 
med letom; 

28.7.2013  

 

   17. nedelja med letom  

 Leto XII., 
 št. 196, 
17. nedelja 
med letom; 

 28.7.2013 



Sv. maše so v  
 Domu krajanov v Košakih   

 
 
NEDELJA, 14.7., 
15. nedelja med letom, 
Frančišek Solan, redovnik; 
9.30 – v zahvalo  
       + Wolf Frančiška in Anton 
 
 
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 + Ladislav Vlado Miholic 
 
NEDELJA, 4.8., 
18. nedelja med letom, 
Janez M. Vianney, arški župnik; 
9.30 – po namenu (I.N.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Molitev tedna  
 

Jezus, večni, Veliki duhovnik, 
ohrani svoje duhovnike 
v zavetju svojega presvetega 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 čisto in sveto njihovo srce, 
ki je zapečateno z vzvišenim 
znamenjem tvojega slavnega 
duhovništva. Naj rastejo v ljubezni in 
zvestobi do tebe! Obvaruj jih vsega 
posvetnega! Daj jim skupaj z oblastjo 
spreminjati kruh in vino 
tudi moč spreminjati srca.       
 
Blagoslovi njihovo delo z obilnimi 
sadovi in podeli jim nekoč krono 
večnega življenja. 

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  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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