
Molitev  tedna  
 
JUTRANJA MOLITEV  
 
Bog, vsemogočni Oče,  
s čudežem si ustvaril svet  
in vse, kar je na njem. Dal si nam 
razum, da bi te spoznali.  
Prosim, sprejmi me pod svoje 
varstvo. Daj mi sreče, zdravja,  
zadovoljstva in miru.  
Naj bom uspešen v tem dnevu.  
Tvoj blagoslov naj spremlja  
vsa opravila in naj me varujejo angeli  
na vseh mojih poteh.  
Kar je tebi po volji, naj se zgodi,  
vendar te prosim, bodi z menoj v 
lepem in hudem in ne dopusti,  
da bi te kdaj zapustil.  
Amen.  
                                              (Karel Gržan) 
 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
21. NEDELJA MED LETOM, 26.8., 
Tarzicij, mučenec; 
9.31  + starši Kliček in straši Jagačič;  
        - v dober namen  
 
PETEK, 31.8., petek pred  
prvo soboto v mesecu septembru,  
Pavlin, škof; 
19.00 + župljani in dobrotniki župnije  
 
SOBOTA, 1.9., prva v mesecu 
septembru 
Tilen, opat; 
19.00 za duše v vicah 
 
22. NEDELJA MED LETOM, 2.9., 
prva v mesecu septembru, 
angelska nedelja,  
Antonin, mučenec; 
9.30 v zahvalo ob 70 letnici; 
      + Stane Gamser (10. obl. smrti); 
      + Ljudmila in Jože Gosak 
 
PETEK, 7.9.,  
Regina, devica, mučenka; 
19.00 + župljani in dobrotniki župnije  
 
SOBOTA, 8.9.,  
Marijino Rojstvo – Mali Šmaren; 
19.00 za duše v vicah 
 
23. NEDELJA MED LETOM, 9.9., 
Peter Klaver, jezuit, mučenec; 
9.30 + Milan Muršič 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
Še vedno potrpežljivo čakamo … 

 
� Pred nami je prvi četrtek, petek 
in sobota z ustreznimi 
pobožnostmi. Na prvi petek bo g. 
župnik obiskal in obhajal bolne in 
ostarele na njihovih domovih. 
Prihodnja nedelja je prva v mesecu 
septembru, ko se še posebej 
zahvalimo za vaše darove, ki so 
namenjeni za nadaljevanje gradnje 
naše cerkve.  
 
� Zavod Antona Martina Slomška na 
Vrbanski c. vabi na muzikal »My fair 
lady«, ki ga bodo uprizorili dijaki in 
pevski zbori slovenskih katoliških 
gimnazij. Muzikal bo 30. in 31. 
avgusta 2012 ob 19.30 uri v športni 
dvorani na Vrbanski, vstopnina je 7 
eur. Vabljeni! 
 

� Nabirka pretekle nedelje je 
                   bila: 300 eur; 

Bog vam povrni! 

 

Leto XII., 
štev. 142, 
16. nedelja  
med letom; 
22.7.2012  
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 Leto XII., 
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 26.8.2012 
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