
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naša oznanila  
  
 

 Kot smo slišali je papeţ Frančišek 
povabil oba sedaj ţe nekdanja 
nadškofa metropolita Stresa in 
Turnška k odstopu, da bi tako 
Cerkev na Slovenskem z novim 
zagonom nadaljevala pot duhovne 
prenove. Oba nadškofa sta 31. 7. 
2013 papeževo povabilo v duhu 
pokorščine sprejela. Z istim dnem sta 
tako izpraznjena škofijska sedeža 
Nadškofije Ljubljana in Nadškofije 
Maribor. Začasna upravitelja oz. 
apostolska administratorja sta za 
Ljubljano novomeški škof msgr. 
Andrej Glavan, in za Maribor celjski 
škof dr. Stanislav Lipovšek. Oba bosta 
svojo službo opravljala do takrat, ko 
Sveti sedež ne odloči drugače. 
Molimo za Cerkev na Slovenskem, da 
bi vse to kar sedaj doživljamo, res 
pomagalo k duhovni prenovi Cerkve in 
slovenskega naroda.     

 
 Mesec avgust je v Cerkvi na 
Slovenskem mesec, ko se 
uresničujejo t.i. »prestavitve« 
duhovnikov. Tako je tudi letos. Naš g. 
župnik je poleg službe župnijskega 
upravitelja v župniji Maribor-Košaki s 
1. avgustom 2013, istočasno še 
župnijski upravitelj  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
župnije Št. Ilj v Slovenskih goricah. V 
tamkajšnjem župnijskem domu bo 
tudi prebival vse dokler ne bo 
urejenega stanovanja s pripadajočimi 
pastoralnimi prostori v našem 
župnijskem domu.  
 
Obenem je bil, kakor smo ţe 
oznanili za našo ţupnijo, za ţupnijo 
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 danes med nami 
tudi prvič prisrčno pozdravljamo in 
mu ţelimo, da bi se tukaj dobro 
počutil. Bog naj ga blagoslovi!  
 
 Kakor vsako leto, bomo tudi letos 
na predvečer praznika Marijinega 
Vnebovzetja, ki je letos tudi 15. 
rojstni dan naše ţupnije, poromali 
na Ptujsko goro. Avtobus bo krenil v 
sredo 14.8.2013 ob 18h izpred 
parkirišča pred našo cerkvijo (kakor 
običajno bo pobiral romarje tudi po 
Košaškem dolu in po Šentiljski 
cesti). Ob 19h bo najprej molitvena 
ura, nato bo ob 20h slovesna sv. maša 
- somaševanje, ki ga bo vodil 
upokojeni g. nadškof metropolit 
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   18. nedelja med letom, prva v mesecu  

 Leto XII., 
 št. 197, 
18. nedelja 
med letom; 

 4.8.2013 



msgr. dr. Marjan Turnšek, po njej bo  
tradicionalna procesija z lučkami.  
Prispevek za romanje je 10 eur – 
prijavite se po sv. maši v zakristiji. 
                             

 

 Sv. maše so v  
 Domu krajanov v Košakih   

 
NEDELJA, 4.8., 
18. nedelja med letom, 
Janez M. Vianney, arški ţupnik; 
9.30 – po namenu (I.N.) 

 
 
NEDELJA, 11.8., 
19. nedelja med letom, 
Klara, redovna ustanoviteljica; 
9.30 + mama, babica in prababica  
          Ana Knuplež 

 
ČETRTEK, 15.8., 
Marijino Vnebovzetje – Veliki 
šmaren; 
9.30 + oče Pavalec; 
       + starši Zorman 
 
PETEK, 16.8., 
Rok, romar, spokornik; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 17.8., 
Evzebij, papeţ, mučenec; 
19.00 + Vlado Miholic  
           (darovala družina  
          Miholič Ladislav iz Martjanc) 

 
NEDELJA, 18.8., 
20. nedelja med letom, 
Helena, cesarica; 
9.30 + starši Fekonja in Črnčec,  
          dva + brata in sestra 

 

Molitev meseca  
 

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 
 
 

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, 
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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