
Sv.maše avgust, september   
 

22. NEDELJA MED LETOM, 28.8., 
Avguštin, škof in cerkveni učitelj; 
9.30 -  v dober namen 

 
PETEK, 2.9.,  prvi  v mesecu 
Marjeta, devica;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 

 
SOBOTA, 3.9., prva v mesecu 
Gregor I. Veliki, papež in cerkveni 
učitelj; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 –  

 
23. NEDELJA MED LETOM, 4.9., 
prva v mesecu, 
Mojzes, prerok; 
9.30 + starši Jevšenak Fras 
 
PETEK, 9.9.,   
Peter Klaver, redovnik;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
 
SOBOTA, 10.9.,  
Nikolaj Tolentinski, spokornik; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 –  

 
 
24. NEDELJA MED LETOM, 11.9., 
Janez, misijonar in mučenec; 
9.30 + Mimika Senčič 
 
SREDA, 14.9.,  
Povišanje Sv. Križa, praznik;   
19.00 -  
 

 

MOLITVENI KOTIČEK  
 

MOLITEV, DA SE ZGODI BOŽJA 
VOLJA: 

   Moj Oče, tebi se izročam. 
Stori z menoj, kar ti je všeč. 
Karkoli boš storil z menoj, 
za vse se ti zahvaljujem. 
Pripravljen sem na vse, sprejmem 
vse, 
da se le v meni in v vseh stvareh  
izpolni tvoja volja. 
Moj Bog, ne želim ničesar drugega. 
Svojo dušo polagam v tvoje roke. 
Darujem ti jo, moj Bog, 
z vso ljubeznijo svojega srca, 
ker te ljubim. 
Imam za zahtevo ljubezni, 
da se z neskončnim zaupanjem 
brezmejno darujem 
in polagam v tvoje roke, ker si moj 
Oče. 

                      (Charles de Foucauld)  
 

Izdajatelj 
 

 
Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Ul. Vita Kraigherja 2, Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
 

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  
 

 

»Če hoče kdo hoditi za menoj, naj 
se odpove sebi in vzame svoj križ 
ter hodi za menoj«  (Mt 16,24). 

 
Beseda o Besedi 

 
Biti Jezusova učenka, učenec ni 
enostavno. Je poslanstvo. Je pot 
odpovedi, darovanja in ljubezni. In 
kakor pravi prerok Jeremija v prvem 
berilu: »Gospod je v mojem srcu 
kakor goreč ogenj v mojih kosteh. 
Trudim se, da bi ga ugásil, pa ne 
morem« (prim. Jer 20, 9). Kristjan je 
priča živega Boga.  
 
Tako kot smo prejšnjo nedeljo slišali, 
da je apostol Peter izpovedal vero: 
»Ti si Kristus, Sin živega Boga« (prim. 
Mt 16,16). V drugem berilu je jasen 
napotek kako živeti, in sicer: »In 
nikar se ne prilagajajte temu svetu, 
ampak se z obnovo svojega mišljenja 
tako preobražajte, da boste lahko 
razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je 
dobro, njemu všeč in popolno« (prim. 
Rim 12,2). Kristjan ve, da ne živi za 
ta svet. »Kaj namreč koristi človeku, 
če si ves svet pridobi, svoje življenje 
pa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno 
za svoje življenje? Sin človekov bo 
namreč prišel v veličastvu svojega 
Očeta s svojimi angeli in takrat bo 
vsakemu povrnil po njegovem delu« 
(Mt 16, 26-27).  
 
V današnjem evangeliju nam Jezus 
odločno pove, da hoja za Njim zahteva 
odpoved. »Če hoče kdo hoditi za 
menoj, naj se odpove sebi in vzame 
svoj križ ter hodi za menoj. Kdor 
namreč hoče rešíti svoje življenje, ga 
bo izgubil; kdor pa izgubi svoje 
življenje zaradi mene, ga bo našel« (Mt 
16, 24-25). Prav tako pa Jezus napove 
svojo smrt in vstajenje. In tokrat 
apostol Peter razmišlja čisto človeško, 
brez uvida v večnost, in pravi: »Bog ne 
daj, Gospod! To se ti nikakor ne sme 
zgoditi!« (Mt 16, 22). Jezus nam je s 
svojim življenjem izpričal, da pot k 
Bogu, vodi skozi preizkušnje, trpljenje 
in na zadnje tudi preko smrti. Moramo 
se zavedati, da pot za Jezusom ni 
vedno lahka in zato moramo biti 
pripravljeni hoditi za Njim tudi v 
težavah. Namreč prav v času 
preizkušenj, se najbolj pokaže, če smo 
zvesti Kristusovi učenci. Biti Jezusova 
učenka, učenec pomeni hoditi za 
Jezusom štiriindvajset ur na dan.  
                                      Vladka Arnuš 
 

Leto XII., 
štev. 95, 
22. nedelja 
med letom; 
28.8.2011  

 
 
 

22. nedelja med letom  

 Leto XII., 
 štev. 95, 
22. nedelja  
med letom; 
 28.8.2011 



ISKANJE BOTROV ZA NAŠO 
NOVO CERKEV  

 
Dragi župljani! 
 
Kot lahko vidite se gradnja naše 
cerkve in župnijskega doma lepo 
nadaljuje. Vsi smo tega zares 
veseli. Naša želja je končati 
fasado – da bomo tako končno 
dokončali nezaključene robove 
strehe  -  in finalizirati župnijski 
dom – to se pravi, končati 
instalacije, omete, položiti talno 
gretje in narediti estrihe. Nato 
bomo, če Bog da, opremili za 
začetek tri najbolj nujne prostore 
za normalno  pastoralno 
delovanje in seveda stanovanje za 
g. župnika.   
 
Nenehno vas obveščamo in prosimo 
za vašo duhovno in finančno 
podporo, hvala vam, ker se na 
prošnje odzivate.  
 
V mnogih župnijah po Sloveniji 
obstaja program botrstva, kot 
pomoč pri različnih župnijskih 
projektih. Tudi v naši župniji 
obstaja tak program. Povabimo vas, 
da se nanj odzovete. Vsekakor je 
gradnja naše nove cerkve zares 
velik in zgodovinski  projekt, ki ga 
sami zgolj z rednimi nedeljskimi 
nabirkami ne bomo mogli 
uresničiti. Zato iščemo vse 
možnosti za pomoč iz tujine in iz 
vseh razpoložljivih virov, a 
vendarle mora biti prvi »vir« 
domače občestvo. Zato vas res 
prosimo za vaš pogum in 

širokosrčnost. Za vsako opeko, za 
katero ste in še boste darovali, 
bodite prepričani, ste vgradili ne 
samo opeko v našo župnijsko cerkev, 
s takimi dobrimi deli si resnično – 
brez vsakega pretiravanja - 
tlakujemo pot v nebesa.  
Zato, Bog Vam povrni! 
Sistem botrstva pri nas 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 

 
Vašo denarno pomoč lahko nakažete 
na žiroračun: 
Župnija Maribor Košaki, 
Ul. Vita Kraigherja 2,  
2000 Maribor, 
ali prispevek osebno izročite g. 
župniku.  
——— 
pri Poštni banki Slovenije: 
v Sloveniji:  
TRR: SI56 9067 2000 0591 664; 
s pripisom: za  opeko 
tujina: TRR: SI56 9067 2000 0591 664, 
PBSL SI 22x 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 

ZA OTROKE IN MLADE 
 

 
 
 
 
 
 
 
O DVEH DOJENČKIH V TREBUHU 
MAMICE 
 
- A verjameš v življenje po rojstvu? 
- Seveda. Zagotovo obstaja nekaj po 
rojstvu. Morda sva sedaj tukaj zato, 
da se pripraviva na življenje po 
rojstvu. 
- To je neumnost. Ni življenja po 
rojstvu. Le kako bi takšno življenje 
izgledalo? 
- Ne vem točno, toda prepričan sem, 
da bo bolj svetlo in lahko bova hodila 
in jedla z lastnimi usti. 
- To je popolna bedarija! Veš, da je 
nemogoče teči. In da bi jedla z 
lastnimi usti? To je noro! Za to 
vendar imava popkovino. Povem ti: 
po rojstvu ni življenja. 
- Popkovina je prekratka. Prepričan 
sem, da je nekaj po rojstvu, nekaj 
precej drugačnega kot to, na kar sva 
navajena. 
- Toda nihče se še ni vrnil od tam. 
Življenje se z rojstvom konča. Poleg 
tega pa, življenje ni nič drugega kot 
obstoj v ozkem, temačnem okolju. 
- No, ne vem natančno, kako izgleda 
življenje po rojstvu, toda v vsakem 
primeru bova srečala najino mamo. 
Ona bo potem skrbela za naju. 
- Mama! Ti verjameš v mamo? In kje 
naj bi, po tvoje, bila? 

- Vsepovsod okoli naju, seveda. 
Zahvaljujoč njej sva živa. Brez nje 
sploh ne bi obstajala. 
- Ne verjamem! Mame nisem nikoli 
videl, zato je jasno, da ne obstaja! 
- Mogoče res, toda včasih, ko sva 
popolnoma tiho, jo lahko slišiva, kako 
poje in boža najin svet. Veš, prepričan 
sem, da se življenje z rojstvom 
pravzaprav šele začne. 
           

NAŠA OZNANILA  
  

 Pred nami je prvi petek, sobota in 
nedelja, ko bomo obhajali ustaljene 
pobožnosti, na prvi petek bo g. župnik 
obiskal ostarele na domovih.  
 

 V petek 2. septembra ob 17h bo v 
stolnici spominska slovesnost ob 152. 
obletnici prenosa škofijskega sedeža iz 
Št. Andraža na Koroškem v naše mesto. 
Vabljeni! 
 

 V soboto 10. septembra vas vabimo 
na molitveni dan za nove duhovne 
poklice na Ptujsko goro, vabljeni!  
 

 V ponedeljek 5. septembra 
začenjamo z veroukom v novem 
veroučnem letu 2011/2012. Verouk bo 
potekal po istem urniku kot lani in v 
isti zasedbi veroučiteljev. Zaenkrat bo 
verouk še redno potekal v Domu 
krajanov, upamo pa, da bomo do zime 
2011 že uspeli usposobiti novo 
veroučno učilnico v našem novem 
župnijskem domu. Več o verouku 
prihodnjič.   

 Pred nami je nadaljevanje del v 
naši cerkvi. Strojni ometi v 

župnijskem domu so v glavnem 
končani. Bog vam povrni za vaše 
darove: 21. nedelja med letom:  
200 EUR;  Iskreno vas prosimo  

za vašo pomoč! 


