
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dekanov nagovor 

Dragi bratje in sestre v Kristusu, 
dragi prijatelji! 

Danes obhajamo Slomškovo 
nedeljo, naš ţupnijski praznik. Za 
našo mlado ţupnijo devetnajsto 
po vrsti. Ni veliko. A so bila 
pretekla leta izjemno polna 
milosti. Veselje in radost, pa tudi 
velike preizkušnje, negotovost, 
da, tudi strah mnogih, kaj se bo 
zgodilo z našo cerkvijo in ţupnijo. 
A neurje je mimo. Ni se ga več 
treba bati. Obstaja pa mnogo 
hujše neurje, ki lahko v resnici 
škoduje in celo uniči naše 
občestvo. To je nevera, 
neaktivnost in lenoba ţupljanov, 
nezanimanje za našo ţupnijo in 
apatičnost do Boga in do Cerkve. 
Bog daj, da bi se s tem neurjem, 
ki ţal kaţe svoje pogubne znake 
tudi v naši ţupniji, pogumno 
spopadli in v boju z njim z Boţjo 
pomočjo zmagali!   Bog Vas vse 
blagoslovi!   
                 Vaš dekan Igor Novak  

 

 

 

 
 

 
 

Poznamo našega patrona 
bl. A. M. Slomška? 

 
Veličina naroda se ne meri po 
številu prebivalcev, ampak po 
duhu ljudi, še zlasti 
posameznikov, ki hodijo pred 
njim. Ali imamo Slovenci velike 
ljudi, ki so po duhu enakovredni 
velikim osebnostim drugih 
narodov?  Imamo jih, a jih 
preslabo poznamo in premalo 
cenimo. 

Eden izmed njih  je vsekakor naš 
blaţeni škof ANTON MARTIN 
SLOMŠEK. Ob odkrivanju njegove 
osebnosti in dela ga lahko z 
veseljem  postavimo ob bok 
svetnikom in velikanom duha pri 
drugih evropskih narodih. 
Nekateri mu to ţe dolgo 
priznavajo, drugi to šele (ali 
ponovno) odkrivajo. Umrl je 24. 
septembra 1862 v Mariboru in bil 
v Mariboru na tedanjem mestnem 
pokopališču (sedaj nogometni 
stadion »Ljudski vrt«) tudi 
pokopan. Mnogi ljudje so  videli v 
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njem SVETNIŠKO OSEBNOST ţe 
začasa njegovega ţivljenja in 
kmalu po smrti so začeli z mislijo 
na beatifikacijo.  Postopek je 
zaradi teţavnih okoliščin  tekel 
počasi. Končno se je dokončal in 
19.9.1999 je škofa A. M. Slomška 
sveti papeţ Janez Pavel II. v 
Mariboru na Betnavski poljani 
razglasil za blaţenega. Tako je 
škof A. M. Slomšek postal svetnik, 
in kot tak največji sin slovenskega 
naroda. Molimo pa, da bi dosegel 
še drugo stopnjo iste svetosti, da 
bi kmalu bil razglašen za svetega, 
kar pomeni, da bo kot svetnik 
predstavljen in čaščen ne samo 
med Slovenci, ampak v vsej 
Vesoljni Cerkvi. 

 KDO JE BIL IN OD KOD? 

Novoporočencema na Slomu pri 
Ponikvi, Marku Slomšku in Mariji, 
roj. Zorko, se je 26. novembra 
1800 rodil prvi otrok. Še isti dan, 
kakor je bila tedaj navada, sta ga 
botra odnesla v ţupnijsko cerkev 
sv. Martina na Ponikvo k svetemu 
krstu. Krstili so ga za Antona. 
Njemu so sledili še drugi otroci, a 
bi ga oče zaradi razumnosti in 
pridnosti ţelel imeti doma na 
veliki kmetiji. Mama ga je v svoji 
iskreni veri in s čutom za 
duhovnost videla drugje: kot 
mašnika. Tudi kaplan Prašnikar, ki 
je bil tedaj na Ponikvi, z 
občutkom za šolo in kulturo, se je 
strinjal z mamo in pripomogel, da 

je tudi oče pristal. Tonček je šel 
v šole: iz Prašnikarjeve nedeljske 
najprej v Celje, nato v Ljubljano, 
kjer se je spoprijateljil s 
pesnikom Prešernom, nato v 
daljni Senj in končno v Celovec. 
Doma je postajalo ţalostno: 
nenadoma je na porodu osmega 
otroka umrla mati, oče pa ţe pet 
let za njo. Dom mu je postajal tuj 
in Prašnikar, ki je med tem postal 
ţupnik v Olimju, vedno bolj 
prijatelj, zgled in dobrotnik. Pri 
njem je daroval svojo novo mašo 
septembra 1824. Kaplanska mesta 
so bila blizu: na Bizeljskem in 
nato v Novi cerkvi pri Vojniku. Od 
tod je šel nazaj v celovško 
bogoslovje za duhovnega 
voditelja bogoslovcev, do 1838. 
Nato ga je pot vodila zopet proti 
jugu – v Vuzenico, kjer je bil šest 
let izredno goreč in dober dušni 
pastir. 1844 ga najdemo v sluţbi 
kanonika na škofiji v Št. Andraţu, 
a le za dve leti, nakar se vrača 
nazaj proti domu – v mesto 
mladosti, Celje, za ţupnika in 
opata. Ta zadnja postaja v 
dušnem pastirstvu pa je bila 
izredno kratka, saj je bil ţe po 
štirih mesecih posvečen v škofa in 
sicer v stolnici v Salzburgu 5. 
junija 1846. 

V ČEM JE NJEGOVA VELIČINA? 

Vsepovsod je bil zavzet duhovnik, 
predan evangeliju in ves v sluţbi 
ljudem. 



Naša oznanila 
 

 Danes smo začeli naše 
praznovanje ob 9h z molitveno 
uro, slovesna sv. maša, ki jo je 
vodil ljubljanski pomoţni škofa 
msgr. dr. Anton Jamnik pa je bila 
ob 10h. Lepo se mu zahvalimo za 
njegov obisk med nami in mu 
ţelimo vse dobro na njegovi 
ţivljenjski poti.  
 
Obenem se zahvalimo pridnim 
gospodinjam, da  ste prinesle 
pecivo. Po sv. maši se bomo 
namreč še zadrţali ob pecivu in 
kozarcu vina. Vabljeni!    
 
  V preteklem tednu smo začeli 
z rednim veroukom. Urnik je 
sledeč:  

 
v ponedeljek ima verouk gospa 

katehistinja Marinka Novak: 
 

1.r.: 15.30-16.15 
2.r.: 16.15-17.00 
3.r.: 17.00-17.45 

 
v četrtek ima verouk gospod 

dekan Igor I. Novak: 

4. in 5.r.: 15.30-16.15  
6. in 7.r.: 16.15-17.00  
8. in 9.r.: 17.00-17.45  

 
Dobrodošli in Bog Vas blagoslovi! 

 

 Letošnje vseslovensko 
praznovanje Slomškove nedelje 
bo danes na Vrbanski cesti v 
Mariboru – v telovadnici 
Škofijske gimnazije. Ob 15h bo 
molitvena ura in nato 
somaševanje, ki ga bo vodil 
mariborski nadškof metropolit 
msgr. Alojzij Cvikl. Lepo bo, če se 
tega slavja udeleţimo in se 
spominjamo istega dogodka, ki je 
bil pri nas lansko leto.  
 
  Ţe vse leto po vsej Sloveniji 
roma kip Marije romarice. Vse to 
se dogaja ob 100. obletnici 
fatimskih dogodkov.  
 
Marija romarica je prišla v našo 
ţupnijo preteklo nedeljo. Pri nas 
bo ostala 14 dni. To pomeni, da 
bo obiskala vsak dan drugo hišo v 
naši ţupniji. Danes naj kip 
prevzame druţina, ki ga ţeli imeti 
in se potem med seboj obveščajte 
sami naprej. Ko je kip v vašem 
domu, izberite čas ko povabite 
vaše sorodnike, prijatelje  in 
sosede k molitvi ob kipu, ki naj 
traja pribliţno eno uro. Po molitvi 
je dobrodošlo tudi druţenje s 
pogostitvijo.  
 
Cilj obiska Marijinega kipa iz 
Fatime je pomnoţiti molitev po 
naših druţinah. Zato bi  naj 
Marijin kip sprejelo čim več 
druţine naše ţupnije.    
 
 



Sv. maše pred nami 
 

25. NEDELJA MED LETOM, 24.9. 
– SLOMŠKOVA NEDELJA, bl. 
Anton Martin Slomšek;  
09.00 – molitvena ura 
10.00 + starši Rojko, Kolenko in  
           sorodniki; 
         + ţupljani in dobrotniki  
           naše ţupnije 
 
PONEDELJEK, 25.9.,  
Sergij Radoneški, menih;  
19.00 + ţupnik Karel Vogrin 
 
TOREK, 26.9.,  
Kozma in Damijan, mučenca;  
19.00 + Edi Kocuvan (8.dan) 
 
SREDA, 27.9.,  
Vincencij Pavelski, duhovnik 
ustanovitelj lazaristov; 
19.00 – za zdravje in mir (M.G.) 
 
ČETRTEK, 28.9.,  
Venčeslav, mučenec; 
19.00 + Janez Ajlec 
 
PETEK, 29.9.,  
Mihael, Gabrijel, Rafael, 
nadangeli;  
19.00 + starši Zavec,  
         + bratje in sestre 
 
SOBOTA, 30.9.,  
Hieronim, duhovnik,  
cerkveni učitelj; 
18.00 – molitvena ura  
19.00 + starši Kopše, + bratje in 
sestre 

26. NEDELJA MED LETOM, PRVA 
V MESECU, 1.10.,  
Terezija Deteta Jezusa, devica, 
cerkvena učiteljica; 
09.00 + Frančiška Stojan  
 
 

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 
 

Ţupnija blaţenega škofa A.M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: zupnijambkosaki.wordpress.com 

e-pošta: zupnija.kosaki@gmail.com 
Hvala za Vaše darove za našo cerkev,  
ki jih prosimo nakaţite na  naš TRR: 

SI56 0451 5000 3172 990 

Slomškov glas je uradno ţupnijsko glasilo 
Ţupnije  Maribor–Košaki, izhaja tedensko. 
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