
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 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 

 
 
� Za nami je prvi četrtek, petek in 
sobota, ko smo obhajali tem dnevom 
ustrezne pobožnosti. Danes na prvo 
nedeljo v mesecu avgustu se prisrčno 
zahvalimo za vaš prvonedeljski dar za 
našo cerkev.  
 
� Kot smo že omenili je pred nami 
romanje na Ptujsko goro in sicer na 
predvečer praznika Marijinega  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vnebovzetja, ki je tudi 14. rojstni 
dan naše župnije (ki je bila 
ustanovljena 15. 8. 1998). Avtobus bo 
krenil ob 18h izpred parkirišča pred 
našo cerkvijo. Ob 19h bo najprej 
molitvena ura, nato bo ob 20h 
slovesna sv. maša - somaševanje, ki 
ga bo vodil novi apostolski nuncij v 
Sloveniji, po njej  bo kot že 
tradicionalno procesija z lučkami.  
Prispevek za romanje je 10 eur – 
prijavite se po sv. maši v zakristiji.  
 
� Zakrament sv. zakona želita 
prejeti:  
NEVESTA: Tamara Kaučič, samska, 
rkt, frizerka, rojena 14.12.1986 v 
Mariboru, hči Milana in Edite roj. 
Pirš, biva Meljski hrib 17a, Maribor. 
in 
ŽENIN: Gregor Obrulj, samski, rkt, 
kuhar, rojen 11.1.1983 v Mariboru, 
sin Andreja in Frančiške, roj. Vener, 
biva Meljski hrib 17a, Maribor.  

Naj Bog blagoslovi njuno skupno 
življenjsko pot! 

 
�   Nabirka pretekle nedelje je         
              bila: 204 eur;  

Bog vam povrni! 

 

Leto XII., 
štev. 142, 
16. nedelja  
med letom; 
22.7.2012  

 

18. nedelja med letom – Marija Snežna 

 Leto XII., 
 štev. 144, 
18. nedelja  
med letom; 

 5.8.2012 



 Molitev  tedna  
 
POLNOST ŽIVLJENJA  
 
Gospod, pomagaj nam,  
da bomo v polnosti živeli svoje 
življenje, obenem pa ne bomo 
pričakovali več,  
kot nam bo lahko dano.  
Vemo, da od nas ne pričakuješ več,  
kot smo sposobni dati ali storiti.  
Pomagaj nam, da se bomo zavedali 
svojih omejitev, pomanjkljivosti, 
napak in slabosti.  
Podobno pa naj tudi mi  
ne pričakujemo od drugih več,  
kot so sposobni storiti.  
Stoj nam vedno ob strani,  
da ne bomo uničili svojega življenja,  
ampak ga bomo vrnili Tebi tako 
lepo, kot Ti pričakuješ, da ga boš 
dobil od nas.  
 

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 
 

 

Sv. maše so v cerkvi  
 
18. NEDELJA MED LETOM,  
prva v mesecu, 
Marija Snežna, 5.8.; 
9.30 +Štefka in Walter Heinberger 
 
PETEK, 10.8.,  
Lovrenc, diakon, mučenec; 
19.00 + oče Jožef Tomažič in + babica 
Roza Marija Slana  
 
SOBOTA, 11.8.,  
Klara, devica, redovna učiteljica; 
19.00 + župljani in dobrotniki župnije 
 
19. NEDELJA MED LETOM, 12.8., 
Ivana Šantalska, vdova, redovnica; 
9.30  + starši Fekonja, Črnčec, brata in 
sestra 
 
TOREK, 14.8.,  
18.00 odhod romarskega avtobusa  
izpred parkirišča pred cerkvijo 
19.00 molitvena ura na Ptujski gori  
20.00 sv. maša na Ptujski gori se bo 
darovala za naše družine 
 
SREDA, 15.8.,  
MARIJINO VNEBOVZETJE - VELIKI 
ŠMAREN, 
9.30 + Jože Kaučič in + p. Franci Pivec  
 
PETEK, 17.8.,  
Evzebij, papež; 
19.00 + župljani in dobrotniki župnije  
 
SOBOTA, 18.8.,  
Helena, cesarica; 
19.00 za izgubljene duše v vicah 
 
20. NEDELJA MED LETOM, 19.8., 
Janez Eudes, duhovnik; 
9.30 + starši Rojko in + sorodniki  

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com
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