
 Sv. maše so v cerkvi  
 
 
24. NEDELJA MED LETOM, 16.9., 
Ljudmila (Milka), kneginja in 
mučenka; 
9.30 + Anton in Marija Magdalenc 
 
PETEK, 21.9.,  
Matej, evangelist in apostol; 
19.00 + župljani in dobrotniki župnije 
 
SOBOTA, 22.9.,  
Mavricij, mučenec; 
19.00 + Janez Vrbančič 
 
 
23. NEDELJA MED LETOM, 23.9., 
ŽUPNIJSKI PRAZNIK,  
Sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik in 
spovednik; 
9.30 + sin Marjan Krajnc (20. obl. 
smrti); + starši Kolenko in + sorodniki 
 
 
PONEDELJEK, 24.9., 
Anton Martin Slomšek; 
19.00 – v zahvalo (I.N.) 
 
PETEK, 28.9.,  
Ljubica, devica; 
19.00 + župljani in dobrotniki župnije 
 
SOBOTA, 29.9.,  
Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli; 
19.00 vsi + iz rodbine Vrečko 
 
26. NEDELJA MED LETOM, 30.9.,  
Hieronim, duhovnik, cerkveni 
učitelj; 
9.30 v zahvalo za 40 let zakona (K. I.);   
       + starši Alojzija in Franc Majcan 
 

 Molitev tedna 
 
NEBEŠKI OČE! 
BLAŽENI ŠKOF ANTON MARTIN SLOMŠEK 
JE LUČ NA POTI NAŠEGA KRŠČANSKEGA 
ŽIVLJENJA. 
NAJ NAS SPREMLJA NJEGOV ZGLED 
IN PODPIRA NJEGOVA PRIPROŠNJA, 
DA BOMO V EDINOSTI S TEBOJ 
IN MED SEBOJ NAPREDOVALI V VERI, 
UPANJU IN LJUBEZNI IN BODO USLIŠANE 
NAŠE PROŠNJE ZA NJEGOVO 
KANONIZACIJO. 
TO PROSIMO, PO KRISTUSU, NAŠEM 
GOSPODU. AMEN. 
OČE NAŠ… ZDRAVA MARIJA… SLAVA 
OČETU… 
  

 

 

 
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 

 
 »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« 
                                          (Mr  8,29) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Spet so šli na pot, Jezus in učenci. 
Slednji so se tega kar navadili: prijetna 
druščina, jesti jim ni manjkalo, ljudje 
so jih največkrat prijazno sprejeli, tu 
znamenje, tam čudež, privlačne 
učiteljeve pripovedi, razgrete debate, 
prijetno so se greli v slavi 
občudovanega učitelja, dobro jim je 
bilo, kot nikoli prej. Tudi izpit so 
odlično opravili; poznali so odgovor: ti 
si Kristus! 
 Vendar je to le prvi del izpita, 
"teorija". Kar jih bo uvajalo v "prakso",  
sledi. Gospod jih hoče postaviti na 
trdna tla, ki se jim zaradi njihove 
površnosti in nepotrudljivosti, da bi ga 
dojeli v namenih njegovega poslanstva, 
spodmikajo: Sin človekov mora veliko 
trpeti, to bo njegova pot odreševanja, 
pot križa, ki se je človek otepa, in tudi 
Peter skuša Jezusa odvrniti od te 
smeri; - toda to je le pot: po treh dneh 
bo vstal, tu se začno odpirati nove, 
neslutene možnosti in smeri, ki imajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
za skupni imenovalec brezkončnost, ki 
presega vsa človekova umovanja in tudi 
njegovi učenci tega še ne morejo 
dojemati; 
Gospod neizprosno zatrdi, da je to tudi 
pot slehernega človeka: če hoče kdo iti 
za menoj, naj vzame svoj križ – ni 
slišati posebno vabljivo in nemalokrat 
traja zelo dolgo, preden človek to 
možnost začne dojemati; 
Pa tudi ta pot ima pred seboj 
daljnosežen, predvsem pa zelo 
konkreten namen: kdor svoje življenje 
zaradi mene in evangelija izgubi, ga bo 
rešil – spet tako potreba trditev, da 
križ, trpljenje, preizkušnja, ni namen 
sam sebi, ampak je le pot, strma in 
kamnita sicer, ki pa privede na vrh, v 
sijaj, v srečo, v veselje, v neminljivost. 
 
Tako se vera se ne more izpeti v lepih 
besedah in prijetnih melodijah: 
zahteva celega človeka, stalno 
prizadevanje za dobro, ki ga krepi 
zaupanje: z vami ostanem. 
 
Dragi bratje in sestre, pred nami je 
župnijski praznik. Naj nam naš 
župnijski zavetnik bl. škof Slomšek 
pomaga, da bo naša vera bolj kot v 
lepih besedah, najprej v našem 
življenju!                 Igor Novak, župr.  
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Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRŽA, KI VSE SPREMENI  
 
Živela je uboga vdova, ki je imela 
dva sina.  
Bila je popolnoma odvisna od 
skromnega zaslužka svojih sinov,  
kajti sama je bila bolna in nemočna.  
 
Vsak dan je bila v skrbeh za posel 
svojih otrok.  
Vznemirjena je upala, da jima bo 
posel dobro šel.  
 
Prvi sin je prodajal dežnike.  
Zato je mati vsako jutro, ko je 
vstala, najprej pogledala ven,  
ali sije sonce ali če kaže na dež.  
Če je bilo mračno in oblačno, je 
hvaležno dejala:  
"O, gotovo bo danes prodal precej 
dežnikov."  
Če pa je sijalo sonce, je bila ves dan 
slabe volje v strahu,  
da nihče ne bo kupil dežnika.  
 
Drugi sin je prodajal pahljače.  
Vsako jutro je uboga vdova pogledala 
proti nebu.  
Če se je sonce skrilo in je kazalo na 
dež,  
je postala žalostna in je vzdihovala:  

"Danes ne bo nihče kupil pahljače!"  
 
Ne glede na to, kakšno vreme je 
bilo,  
se je uboga vdova vedno nečesa 
bala.  
Če je sijalo sonce, jo je bilo strah,  
kajti nihče ne bo kupil sinovih 
dežnikov.  
Če je bilo oblačno,  
je bila spet tako žalostna,  
kajti nihče ne bo od drugega sina 
kupil pahljače.  
Taka življenjska drža jo je 
napolnjevala z žalostjo in skrbjo.  
 
Nekega dne se je odpravila k 
prijateljici.  
Ta ji je dejala: "Zakaj razmišljaš 
tako?  
Narobe ravnaš, draga moja.  
Če lije dež, bodo ljudje kupovali 
dežnike,  
če pa sije sonce, bodo kupovali 
pahljače.  
Ne moreš nič izgubiti!"  
 
Vdova je prisluhnila prijateljičinemu 
nasvetu  
in spremenila način razmišljanja.  
Od takrat je zadovoljno živela do 
konca svojega življenja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naša oznanila 
 
� Danes je med nami naš stari 
prijatelj in spoštovani p. Evgen 
Ketiš. Zelo smo veseli, da po mnogih 
letih skupaj z nami obhaja sv. 
daritev, še posebej ker je bil on 
vključen v same začetke nastajanja 
naše mlade župnije. S svojim 
zgledom in življenjskim optimizmom 
nam bodite dragi p. Evgen zgled še 
naprej, dobri Bog pa naj vas 
blagoslavlja na poti vašega življenja. 
Bog vas živi in vedno dobrodošli med 
nami!  
 
� V ponedeljek 3. septembra smo v 
naši župniji že začeli 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.  
Dobrodošli!  
 
� V teh dneh skozi Slovenijo roma 
Marijina milostna podoba iz 
glavnega poljskega romarskega 
središča Čenstohova – Jasna gora. 
Ustavila se bo tudi v Mariboru in sicer 
v stolnici. Marijina podoba bo v 
stolnico prispela jutri ob 17.50 in bo 
tam do torka do 9. ure dopoldan. 
Marija nas vabi, da jo obiščemo!   
 
� Eden od osrednjih dogodkov 
Slomškovega leta bo tudi Slavnostna 
akademija v SNG Maribor in sicer v 
sredo 19. 9. 2012 ob 20. uri. Karte 
so žal večinoma pošle, lahko pa boste 
dogodek spremljali po radiu Maribor 
in Ognjišče. Vabljeni k poslušanju! 

� V nedeljo obhajamo naš 
župnijski praznik, zunanje 
praznovanje godu zavetnika naše 
župnije bl. škofa Slomška. V petek 
smo v vsej Sloveniji začeli s 
Slomškovo devetdnevnico, ko se 
Slomšku še posebej priporočamo z 
molitvijo za njegovo kanonizacijo in 
desetko rožnega venca. Sklep tega 
dogajanja bo za nas naš župnijski 
praznik - slovesna sv. maša, ki jo bo 
vodil frančiškan, p. Krizostom 
Komar. Pridne gospodinje 
naprošamo, da ob prazniku 
prinesete pecivo in druge domače 
dobrote. Po sv. maši bo tako za vse 
(kakor lansko leto) poskrbljeno z 
jedačo in pijačo, zato ne odidimo 
domov, ampak si vzemimo čas drug 
za drugega. Povabite tudi svoje 
prijatelje in sorodnike, naj bo ta 
dan res praznik naše župnije! Na 
isti dan bo v mariborski stolnici ob 
16h slovesno somaševanje slovenskih 
škofov ob sklepu Slomškovega leta, 
vabljeni!  
 
� V četrtek 20. septembra ob 19h 
bo na Ptujski gori slovesna sv. 
maša. Gre za spomin zadnjega 
Slomškovega obiska Ptujske gore 
pred njegovo smrtjo (20.9.1862). 
Slovesnost in nato procesijo z 
lučkami bo vodil nadškof metropolit 
dr. Marjan Turnšek. Vabljeni! 
 
� Lazaristi v Celju vabijo k ogledu 
predstave »Slehernik«, več o tem si 
oglejte na oglasni deski.  
 
 
� Nabirka pretekle nedelje: 139 eur;     

Bog vam povrni! 


