
 Sv. maše so v cerkvi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. 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.,  
Venčeslav, mučenec; 
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 in cerkveni 
učitelj; 
9.30 v zahvalo za 40 let zakona  
       (Katica in Ivan);  
     + starši Alojzija in Franc Majcan 
15.00 peš romanje na Stolni vrh 
 
 

 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 
 
 »Če kdo hoče biti prvi, naj bo vsem 
služabnik!« 
                                           (Mr 9,35) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Dragi bratje in sestre! 
 
Dan, ki ga obhajamo danes je v 
veliko veselje vseh nas.  
Slomškova nedelja je bila v zgodovini 
naše nekdanje škofije, danes 
nadškofije in metropolije vedno 
nekaj posebnega. Vedno se je 
obhajala v določeni župniji, kamor so 
poromali verniki od vsepovsod, naš 
(nad)škof pa je Božje ljudstvo vsako 
leto znova spominjal o nadčasovnih 
sadovih življenja našega prvega 
mariborskega škofa, blaženega  
Antona Martina Slomška. Letošnje 
leto ima še poseben pomen, saj se 
spominjamo 150. letnice 
Slomškovega rojstva za nebesa.  
Vse to pa je še toliko bolj aktualno 
za vse nas, ki smo župljani edine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
župnije v naši nadškofiji, ki je tudi 
Slomšku posvečena. V čem je torej 
aktualnost Slomškovega življenja 
danes - še posebej za nas Slomškove 
župljane? Ker je Slomšek prvi domači 
vzornik svetosti lahko rečemo, da ob 
vseh krepostih, ki jih je imel najbolj 
izstopa prav njegova svetost. 
Svetost, ki ne pomeni življenja brez 
napak in grehov, temveč Slomškova 
izjemna sposobnost boja s samim 
seboj, vztrajnosti in ponižnosti, da je 
vse svoje slabosti postopno spremenil 
v kreposti. Vedno znova se je 
spreminjal v boljšega človeka. Moč za 
nenehno osebno spreobračanje je 
našel v ljudeh, ki so ga obkrožali in v 
globokem osebnem odnosu do Boga. 
Naprej ga je vodila vera in 
prepričanje, da ima vse kar v 
življenju počnemo svoj smisel in da 
moramo narediti vse, da bomo nekoč 
dosegli nebesa. Če namreč ni 
večnega življenja, je vse na tem 
svetu nesmiselno.  
Naj tudi nas ta njegova življenjska 
moč prežame danes, da bomo lahko s 
pogumom šli v jutrišnji dan!    
                            Igor Novak, župr.  

Leto XII., 
štev. 151, 
25. nedelja  
med letom; 
23.9.2012  

 

25. nedelja med letom,  
Slomškova nedelja - župnijski praznik 

 Leto XII., 
 štev. 151, 
25. nedelja  
med letom; 

 23.9.2012 



Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI TOREJ MOLITE TAKOLE:"OČE 
NAŠ"  
(Matejev evangelij 6,9)  
 
Oče naš,  
vsakokrat, ko se z molitvijo obračamo 
nate  
in te imenujemo naš,  
daj, da bomo vsaj malo bolj razumeli,  
da "naš" ne more nikoli pomeniti  
"moj", kakšnega dela nas.  
 
Daj nam razumeti,  
da si te nihče ne more lastiti.  
Ti si "naš", Oče vseh ljudi.  
Črne, bele in rumene rase,  
revnih in bogatih, zdravih in lepih,  
atletsko raščenih in invalidov.  
 
Ti si naš.  
Oče otrok, ki so še v materinem 
telesu, in ostarelih, ki jih hranijo po 
cevki. Poskočnih in sijočih vrhunskih 
manekenk in stark na klecavih,  
od artroze skrivljenih nogah.  
Industrialcev in pomivalcev oken,  
diplomantov in nepismenih.  
 
Ti si Oče vseh ljudi.  
Desničarjev in levičarjev.  
Lovcev in naravovarstvenikov.  
Tistih s knjižico in tistih brez nje.  
Oče naš, daj, da bomo resnično 

razumeli, da si naš,  
in da bomo skladno s tem tudi živeli. 
 
MIR VAM ZAPUŠČAM, SVOJ MIR VAM 
DAJEM. NE DAJEM VAM GA, KAKOR 
GA DAJE SVET  
(Janezov evangelij 14,27)  
 
Jezusov mir je Jezus sam. To ni kakšna 
lepa fraza iz veroučne snovi ali pridige, 
temveč resničnost. Ni mogoče, da 
nekdo, ki sprejema Jezusa kot Božjega 
Sina, po njem ne bi sprejemal vseh 
ljudi, moških in žensk. Ker v Jezusu: 
"Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne 
svobodnjaka, ni ne moškega ne ženske: 
kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu." 
(Pismo Galačanom 3,28 )  
Kristjan nima sovražnikov, ki naj bi jih 
premagal, temveč brate in sestre, s 
katerimi naj bi poskušal vzpostaviti 
dialog, preveriti dejstva, najti 
miroljubno rešitev problemov, tudi če 
so še tako težki.  
 
Kaj je mir na svetu? Zgodovina nas uči. 
To je močnejši, ki potolče šibkejšega. 
Je strah pred drugim. Je torej 
oboroževalna tekma in kopičenje 
vedno bolj učinkovitega in 
zastraševalnega orožja. Je diktatura 
(pod sovjetom so narodi bivšega 
sovjetskega imperija živeli...v miru. So 
vojaški spopadi na hrbtih najrevnejših 
narodov: Sovjetska zveza in Združene 
države Amerike sta se spopadali v 
Aziji, na Bližnjem vzhodu, v Afriki.  
 
"Kaj pa kristjani in njihove bolj ali 
manj svete vojne; kristjani, ki so 
blagoslavljali orožje, ki so....?"  
So grešili. Imeli so Jezusa v ustih, ne 
pa v srcu.  
 
Brez Jezusa je mir samo beseda. 

Naša oznanila 
 
� Na današnjo Slomškovo nedeljo 
se prisrčno zahvalimo vsem, ki ste 
prišli v našo novo župnijsko cerkev. 
Posebej izrekamo zahvalo p. 
Krizostomu Komarju, ki je vodil 
slovesno bogoslužje. Zahvala 
ministrantom, pevcem, bralcem, 
narodnim nošam, PGD Pesnica, 
mladim, ki ste pokosili in uredili 
okolico cerkve, podjetju PGGH za 
pomoč pri urejanju okolice in vsem, 
ki ste v teh dnevih dali vse od sebe, 
da današnji praznik tako lepo 
obhajamo. Največja zahvala gre 
dobremu Bogu, ki nam je dal tako 
čudovito vreme za današnje 
praznovanje.  
 
Po sv. maši se bomo premaknili na 
parkirišče pred župnijskim domom, 
kjer je že vse pripravljeno za 
nadaljevanje našega praznovanja.  
 
Pri stojnici Turističnega društva 
Počehova boste lahko kupili 
kupončke, katerih cena je  4 eur in s 
kupončkom nato stopili do kuharja, 
kjer boste dobili bograč. Vina, ki jih 
boste kupili pri stojnici TDP so 
vrhunska in so jih darovali naši 
župljani iz Počehove in sicer g. Boris 
Rožman, gospa Anica Selinšek, 
družina Ramšak in g. Jakob Horvat. 
Vsem se za njihov dar zahvaljujemo, 
denar s katerim boste vino kupili je v 
celoti namenjen za gradnjo naše 
cerkve. Bog vam povrni! 
Posebej se zahvalimo tudi našim 
muzikantom – ansamblu Viničarji pod 
vodstvom Toneta Šnofla, ki nas bodo 
tudi letos razveseljevali s svojim 

ubranim petjem. Posebna zahvala gre 
predsedniku Turističnega društva 
Počehova, ki nam je pomagal tako s 
svojimi ljudmi, kot z mizami in 
klopmi.   
Naj vse to pripomore k res lepi 
Slomškovi nedelji, katere vrhunec za 
vso metropolijo bo danes v stolnici, 
ko bo ob 16h slovesno somaševanje, 
kjer bodo vsi slovenski škofje in ga bo 
vodil nuncij v Republiki Sloveniji. 
Vabljeni! 
 
� V nedeljo 30. 9. 2012 ob 15h vas 
ob sklepu Slomškovega meseca 
septembra vabimo na zahvalno peš 
romanje na Stolni vrh. Zbiranje je 
na župnijskem dvorišču. Vabljeni! 
 
 
� 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.  
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) 
 
� Nabirka pretekle nedelje: 200 eur;     

Bog vam povrni! 


