
Sv. maše v septembru   
 
 

23. NEDELJA MED LETOM, 4.9., 
prva v mesecu, 
Mojzes, prerok; 
9.30 + starši Jevšenak Fras 

 
ČETRTEK, 8.9., 
ROJSTVO DEVICE MARIJE –  
Mali šmaren  
19.00 –  
 
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 -  

 
PETEK, 16.9.,   
Peter Klaver, redovnik;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 17.9.,  
Robert Bellarmino, škof in 
cerkveni učitelj; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 –  

 

MOLITVENI KOTIČEK  
 

BESEDA IN OGENJ 
 
Oče, vir luči in toplote,  
pošlji nam svojo živo besedo  
in daj,  
da jo bomo sprejeli brez strahu 
in se ji bomo prepustili,  
da nas bo prežgala. 
 

Naj pride tvoja beseda, Gospod,  
in ko bo v naših srcih zagorel  
tvoj neugasljivi ogenj,  
bomo še mi nosilci 
tega ognja drug drugemu. 
 

Spremeni nas, Gospod,  
v tople in svetle besede,  
ki bodo znale na svetu  
zanetiti požar,  
da bo vsak človek začutil  
neskončne plamene tvoje ljubezni.  
Amen. 

                                 Ignacio Larrañaga 
 
 

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 sta dva izmed vas na zemlji 
soglasna v katerikoli prošnji, ju bo 
uslišal moj Oče, ki je v nebesih.« 
(Mt 18,19). 
 

 
Beseda o Besedi 

 
Čas počitnic in množičnega 
poletnega preseljevanja je mimo; 
ponovno se vračamo v običajni 
življenjski ritem z vsemi 
vsakodnevnimi navadami in upam, 
da je med njimi tudi poslušanje 
nedeljske Božje besede. V 
evangeliju beremo: 
»Tisti čas je Jezus rekel svojim 
učencem: Če tvoj brat greši, 
pojdi in ga posvári na štiri oči. 
Če te posluša, si pridobil svojega 
brata.« 
Morda bo kdo vzkliknil: končno nam 
evangelij spregovori o nečem, kar 
je lahko izpolnjevati in nam ugaja! 
Dajati kritične pripombe, 
kritizirati, nekomu v obraz povedati  
stvari, ki so nam naravno prirojene 
in jih v življenju tako radi 
počnemo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda resnica je prav nasprotna. Pristen 
bratski opomin, za razliko od 
opravljivosti, je ena od stvari, ki 
zahteva veliko notranje svobode in 
zrelosti in je prav zato precej redka na 
tem svetu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Človeško sobivanje je splet nasprotij, 
nesoglasij in medsebojnih krivic, ki so 
posledica dejstva, da smo si med seboj 
različni po značaju, pogledih in okusih. 
Sv. Avguštin je rekel, da »smo ljudje 
kakor glineni vrči, ki se takoj okrušijo, 
kakor hitro zadenejo drug ob drugega.«  
»Glineni vrči« bodo še posebej prišli do 
izraza, ker se spet vračamo v 
»normalno življenje«, konec počitnic, 
začetek služb, šole, verouka. Evangelij 
nam osvetljuje tudi ta vidik. Skušajmo 
torej prepoznati njegov poduk. 
                               R. Cantalamessa 

Leto XII., 
štev. 96, 
23. nedelja 
med letom; 
4.9.2011  

 
 
 

23. nedelja med letom  

 Leto XII., 
 štev. 96, 
23. nedelja  
med letom; 
 4.9.2011 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 

Videz vara 
 

Ko se je nekega jutra srnjaček Bambi 
pasel na jasi, je zagledal veliko mlakužo, 
ki je ostala od nevihte, ki je divjala 
ponoči. Pritekel je bližje in pogledal 
vanjo. Kar odrevenel je, ko je v vodi 
zagledal neko grozno zver. Radovednost 
mu ni dala miru, dokler ni ponovno 
pogledal vanjo na drugi strani mlakuže in 
glej ga zlomka. Spet je zagledal pošast. 
Bliže ko je nesel smrček k vodi, bližja mu 
je bila pošast. Vsak dan dokler mlakuže 
ni posušilo sonce je prihajal k vodi in 
vedno ga je pričakala prikazen. Celo 
jelenje življenje se je pogovarjal z 

srnami in jeleni o prikazni in nobenemu v 
čredi niti na kraj pameti ni padlo, da bi 
se še kdaj odšli pasti na tisto jaso.  
 
Ali smo pripravljeni storiti korak, ki ga še 
nihče ni storil. Mar nismo kot čreda srn in 
jelenov, ki si ne upa, ker je nekdo nekoč 
nekaj videl. Ne zaupajmo slepo tistim, ki 
so zaupanja deležni, kajti le kar je 
Božjega, je vredno brezmejnega 
zaupanja. Nikoli ni slabo, če si dober, 
pošten, prijazen. Jezus nikoli od nas ne 
pričakuje, da bomo popolni, kajti to ne 
moremo biti, saj smo samo mali ljudje.  
Tako bomo pogumno oprtali nahrbtnike, 
jih napolnili z učbeniki in zvezki, hrabro 
stopili v tisto veliko hišo in dali vse od 
sebe, da bo čim  prej minilo 10 mesecev. 
Če nas rabite, smo dopoldne v šoli, 
popoldne pa se fuuul učimo ☺ ,  
 
                            Vaši Slomškovi glaski 
           

NAŠA OZNANILA  
  

 Bog povrni za vaše darove, ki ste 
jih danes na 1. nedeljo v mesecu 
darovali za našo novo cerkev.  
 

 Jutri v ponedeljek 5. septembra 
začenjamo z veroukom v novem 
veroučnem letu 2011/2012. Verouk 
bo potekal v glavnem 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 veroučno 
učilnico v našem novem župnijskem 
domu. Urnik verouka je torej sledeč:  
2. razred ima verouk 
v ponedeljek ob 16h. 
1. in 3. razred imata 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 15h 
7., 8. in 9. razred ima verouk v 
petek ob 16h 
(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 
- če niso bili krščeni v naši župniji, naj 
s seboj prinesejo potrdilo, ki so ga 
dobili pri krstu. V Slomškovi knjigarni 
na Slomškovem trgu si prosimo sami 
kupite katekizme in delovne zvezke za 
vse razrede devetletke. Dobrodošli! 
 

 V četrtek 8. septembra na praznik 
Marijinega rojstva vas vabimo na 
Gorco, ko bo tam sv. maša ob 10h, ki 
jo bo daroval p. Lavrencij Anžel OFM. 
Na predvečer praznika bo sv. maša na 
Gorci ob 19h nato molitveno bdenje do 
24h, vabljeni! 
 

 V petek 9. septembra po večerni 
sv. maši bo 1. redno srečanje ŽPS v 
novem pastoralnem letu 2011/2012. 
Člani dobite vabila po pošti – vabljeni! 
  

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

 Pred nami je nadaljevanje del v 
naši cerkvi. V nekaj dnevih bi radi 

začeli s polaganjem talnega gretja in 
estrihov v župnijskem domu.  

Bog vam povrni za vaše darove:  
22. nedelja med letom: 140 EUR; 

romarji iz Tezna: 300 EUR   
Iskreno vas prosimo  

za vašo pomoč! 


