
Sv. maše so v cerkvi  
 
 
 
 
 
 
 
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 
PO SV. MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI  
 
23. NEDELJA MED LETOM, 9.9., 
Peter Klaver, jezuit, mučenec; 
9.30 + Milan Muršič 
 
 

K dobremu Bogu je odšel 
 

 
Gospod Peter Samec,  

roj. 11.6.1943 v Mariboru,  
stanujoč Pekel 28, 2211 Pesnica. 
Pogreb je bil v petek 31.8.2012  

na pokopališču Pobrežje. 
 

Gospod daj mu večni pokoj, 
in večna luč naj mu sveti; 
naj počiva v miru, amen.  

Molitev  tedna  
 
MOLITEV K DETETU JEZUSU  
Dete Jezus, k tebi se zatekam,  
in po tvoji sveti Materi te prosim,  
pomagaj mi v tej moji potrebi,  
kajti trdno verujem, da me ti,  
Bog, lahko rešiš. Z zaupanjem 
pričakujem, da bom deležen tvoje 
milosti. Iz vsega srca te ljubim,  
iskreno obžalujem svoje grehe in  
te, o mali Jezus, prisrčno prosim,  
da me osvobodiš. Sklenem, da se bom 
poboljšal in te ne bom več žalil.  
Tebi se darujem in rajši trpim,  
kot da bi ti prizadejal bolečino.  
Hočem ti zvesto služiti. Iz ljubezni do 
tebe hočem srčno ljubiti svoje bližnje 
kot samega sebe. Dete Jezus, tebe 
častim, o mogočni Otrok, tebe prosim,  
reši me iz stiske. Naj te uživam vso 
večnost, te gledam z Marijo in Jožefom,  
in častim z vsemi svetimi angeli.  
                                                  Amen.  
 p. Ciril, bosonogi karmeličan  (1590 - 1675) 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Božja beseda 

 
 »Nič ni zunaj človeka, kar bi ga 
moglo omadeževati...« 
                                           (Mr 7,15) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Z današnjo nedeljo se vračamo k 
branju evangelija po Marku, potem ko 
smo pet nedelj zapored preživeli z 
evangelistom Janezom. 
 
V Jezusovem času farizeji niso jedli, če 
si prej niso umili rok vse do komolcev, 
in ko so se vrnili s tržnice, niso sedli za 
mizo, dokler niso opravili obveznega 
umivanja. Izreden poudarek so dajali t. 
i. obredni ali zunanji čistosti; njihova 
svetost pred Bogom je bila odvisna 
prav od tega. Ko so nekega dne opazili, 
da Jezusovi učenci jedo, ne da bi prej 
opravili vse obredno umivanje, so 
Učitelju očitali, da se ne drži izročila 
starih. To je postalo priložnost za 
enega izmed temeljnih Jezusovih 
naukov. Rekel je: »Poslušajte me vsi in 
doumite! Nič ni zunaj človeka, kar bi 
ga moglo omadeževati, če pride vanj, 
ampak ga omadežuje to, kar pride iz 
človeka … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od znotraj namreč, iz človekovega 
srca, prihajajo hudobne misli.« 
 
S temi besedami Jezus zaneti resnično 
in pravo versko revolucijo glede na 
prevladujoče mišljenje. Središče 
pozornosti preusmerja od zunanjega k 
notranjemu. Tradicionalni nauk ostane 
vedno isti. Toda danes lahko iz te 
evangeljske strani dojamemo nov 
nauk, ki ne velja le za posameznika, 
ampak tudi za vso družbo. 
Izkrivljenost, ki jo Jezus razkriva pri 
nekaterih farizejih svojega časa, ki jim 
je zunanje umivanje pomembnejše kot 
čistost srca, se danes ponavlja na 
svetovni ravni. Ogromno skrbi 
namenjamo zunanjemu onesnaževanju 
zraka, vode, ozonski luknji; skoraj 
absoluten molk pa prekriva notranje in 
moralno onesnaževanje. 
 
Dragi bratje in sestre! Jutri se začenja 
novo šolsko in veroučno leto. Naj bo 
današnji evangelij povabilo tudi za vse 
nas, da bomo vzgajali mladi rod prav k 
skrbi za notranjo duhovno rast in da 
jim bomo dali sami svoj zgled. Če bo 
čisto naše srce, potem bo tudi svet v  
katerem živimo lepši in boljši.   
 
                             Igor Novak, župr.  

 

Leto XII., 
štev. 148, 
22. nedelja  
med letom; 
2.9.2012  

 

22. nedelja med letom, angelska 

 Leto XII., 
 štev. 148, 
22. nedelja  
med letom; 

 2.9.2012 



Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAM SO ŠLE MOJE PRIDIGE?  
 
Po smrti nekega duhovnika so odkrili 
njegove pridige. Bile so vzorno 
zbrane in zvezane v lep sveženj. Na 
vrhu je pisalo: "Kam se je zgubil vpliv 
vseh teh pridig, ki sem jih teden za 
tednom s trudom pripravljal?"  
 
Spodaj je duhovnik z velikimi črkami 
napisal: KONEC JE Z NJIMI!  
 
Na drugi strani svežnja pa je bilo 
zapisano:  
"Kje so lanskoletni sončni vzhodi? 
Prešli so v sadeže, v žito in 
zelenjavo.  
Postali so sadeži, žito in zelenjava, 
da so nahranili ljudi.  
In kje so lanske deževne kapljice?  
Seveda so jih ljudje pozabili, toda 
osvežile so zemljo in opravile 
pomembno nalogo ter njihov 
blagodejni vpliv ostaja.  
 
Podobno je z mojimi pridigami.  
 
Postale so del življenja ljudi in 
pomagale so jim, da so postali 
plemenitejši, bolj podobni Kristusu in 
okrepljeni za nebesa." 
 
 

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 … 

 
� Za nami je prvi četrtek, petek in 
sobota z ustreznimi pobožnostmi. 
Na prvi petek je g. župnik obiskal in 
obhajal bolne in ostarele na njihovih 
domovih. Današnja nedelja je prva v 

mesecu septembru, ko se še posebej 
zahvalimo za vaše darove, ki so 
namenjeni za nadaljevanje gradnje 
naše cerkve.  
 
� Prisrčno se zahvalimo vsem, ki 
ste v petek dopoldan očistili našo 
cerkev in jo tako ozaljšali za 
sprejem naših romarjev iz Sv. 
Ruperta v Slovenskih goricah. Prav 
tako prisrčna hvala vsem 
gospodinjam, ki ste pripravile pecivo. 
Člani Turističnega društva »Presmec« 
so bili naše gostoljubnosti zelo veseli. 
Bog vam povrni! 
 
� Jutri v ponedeljek 3. septembra 
začenjamo z veroukom v novem 
veroučnem letu 2012/2013. Verouk 
bo potekal v glavnem po istem urniku 
kot lani, ter v isti zasedbi 
veroučiteljev.  Zaenkrat bo verouk še 
redno potekal v Domu krajanov.  
Urnik verouka je torej sledeč:   
 
1. in 2. razred imata verouk  
v ponedeljek ob 16h; 
3. razred ima verouk v  
ponedeljek ob 17h. 
(1., 2. in 3. razred poučuje  
gospa katehistinja Marinka Novak) 
 
4., 5. in 6. razred ima verouk v  
petek ob 16h; 
7., 8. in 9. razred ima verouk v  
petek ob 17h 
(4., 5., 6., ter 7., 8. in 9. razred  
poučuje gospod župnik) 
 
Prvošolci naj se vpišejo k verouku po  
sv. maši, pri katehistinji ali pri 
župniku; V Slomškovi knjigarni na 
Slomškovem trgu si prosimo sami 

kupite katekizme in delovne zvezke 
za vse razrede devetletke. 
Dobrodošli!  
 
� Jutri v ponedeljek 3.9.2012 
vabljeni v stolnico, kjer bodo ob 
18.30 slovesne večernice in nato 
slovesna sv. maša ob prestavitvi 
sedeža škofije iz Št. Andraža v 
Maribor. V torek 4. septembra pa bo 
ob 17h na prostoru pred stolnico 
občinska proslava, ki prav tako želi 
obeležiti zgoraj omenjeni dogodek, 
glavni govornik bo nadškof metropolit 
dr. Marjan Turnšek.    
 
� V soboto 8. septembra na praznik 
Marijinega rojstva vas vabimo na 
Gorco, ko bo tam sv. maša ob 10h.  
 
� Prav tako vas 8. septembra 
vabimo k večerni sv. maši ob 19h 
pri nas doma v Košakih, po maši pa 
bomo imeli procesijo z lučkami po 
našem novem parkirišču. Prisrčno 
vabljeni!   
 
  � V soboto 8. septembra vas 
vabimo na »Molitveni dan za nove 
duhovne poklice na Ptujsko goro, 
program se bo začel ob 8.30 in 
doživel svoj vrh s sv. mašo ob 10h. 
 
� V ponedeljek 10. septembra ob 
18h bo v Domu krajanov 1. redno 
srečanje ŽPS v novem pastoralnem 
letu 2012/2013. Člani dobite vabila 
po sv. maši v zakristiji – vabljeni!  
 
 
� Nabirka pretekle nedelje: 245 eur; 
    dar romarjev iz Voličine: 103 eur 

Bog vam povrni! 


