
Sv. maše v septembru   
 
 

25. NEDELJA MED LETOM, 18.9., 
Adriana, mučenka; 
9.30 + iz družine Falež 
 
ČETRTEK, 22.9., 
Florencij, duhovnik; 
19.00 + Primož Rajšp 

 
PETEK, 23.9.,   
Pij iz Pietrelcine, redovnik;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 24.9.,  
Bl. škof A.M.Slomšek; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 – za zdravje J.K. 

 
26. NEDELJA MED LETOM, 25.9., 
Slomškova nedelja,  
župnijski praznik; 
9.30 + Marjan Krajnc;  
+ Zorec Srečko in starši 

 
PETEK, 30.9.,   
Hieronim, duhovnik in cerkveni 
učitelj;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 1.10.,  
Terezija Deteta Jezusa, devica in 
cerkvena učiteljica; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 + Maksimiljan Novak st. 

 
27. NEDELJA MED LETOM, 2.10., 
Rožnovenska,  
prva nedelja v mesecu ; 
9.30 + Jožef Čeh  

MOLITVENI KOTIČEK  
 
 
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, 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  
 

 

»Pojdite tudi vi v moj vinograd!« 
(Mt 20, 4) 

 
Beseda o Besedi 

 
Evangelij nedelje, ki je že za nami 
je prilika o delavcih, poslanih na 
delo v vinograd ob različnih urah 
dneva. Jesenskih čas je las trgatev 
in veselja ob pobiranju sadov 
narave. Mesec september je za 
nas Slovence še toliko 
pomembnejši, ker je Slomškov 
mesec, 19.9.1999 smo namreč 
dobili prvega blaženega, in vsako 
leto 24. septembra obhajamo tudi 
njegov god, ki je za našo mlado 
župnijo župnijski praznik – farno 
žegnanje. Vsako leto se tako 
zahvalimo Bogu za župnijo, ki jo 
imamo in je bila ustanovljena 
15.8.1998. Od takrat do danes se je 
v njej marsikaj zgodilo. Začeli smo 
v skromnih pogojih, brez cerkve, 
brez župnijskega doma, a z zelo 
gorečim župnikom frančiškanom 
patrom Francijem Pivcem, ki pa ga 
danes žal tudi ni več med nami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Danes imamo novo cerkev, župnijski 
dom s pastoralnim centrom za  
mladino, za starejše, mnogo 
prostorov za najrazličnejše 
dejavnosti, lepe prostore za 
župnijsko Karitas. Vse to seveda še ni 
dokončano in se že in se še bo nekaj 
časa finaliziralo – a poguma in vere v 
svetlo prihodnost imamo dovolj – tudi 
po zaslugi vseh vas dobrih ljudi. Zato 
se vam kot vaš domači dušni pastir 
prisrčno zahvalim, da ste prišli na 
naše župnijsko praznovanje. Sv. 
maša bo zelo lepa in slovesna, 
posebej ker bomo med njo obhajali 
tudi zakrament sv. krsta in 
blagoslovili gradbena dela, ki so že 
mimo in se Bogu priporočili za 
njegovo varstvo v prihodnosti. Po sv. 
maši bomo praznovali »župnijski 
dan«, ko bomo vsi postreženi z 
bogračem in žlahtno kapljico naših 
najboljših vinogradnikov zbranih pod 
okriljem Turističnega društva 
Počehova. Manjkala ne bo niti dobra 
glasba, saj bo med nami ansambel 
Viničarji. Tako bo poskrbljeno za telo 
in dušo, Bog pa naj še naprej 
blagoslavlja vse nas.    
 

   Igor Novak, župnijski upravitelj  
 

Leto XII., 
štev. 99, 
26. nedelja 
med letom; 
25.9.2011  

 
 
 
 

26. nedelja med letom - Slomškova 

 Leto XII., 
 štev. 99, 
26. nedelja  
med letom; 
 25.9.2011 



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 
 
NAUČILI SMO SE: 
• da majhni vsakodnevni dogodki delajo 
življenje spektakularno;  
• da Bog ni naredil vsega v enem dnevu. 
Zakaj mislim, da bi lahko jaz?  
• da ko mi samo ena oseba reče: 
"polepšal si mi dan", je moj dan nekaj 
povsem drugega;  
• da moramo biti hvaležni, ker nam Bog 
ne da vedno tega, kar zahtevamo 
(kontradiktorno, ampak drži); 
• da je pomembneje biti vljuden, kot 
imeti prav (to je ful težko);  
• da vedno lahko za nekoga moliš, ko ta 
nima moči, da bi si pomagal na drug 
način;  
• da ti je, ne glede na to, koliko resnosti 
zahteva življenje od tebe,  
vedno potreben prijatelj, s katerim se 
lahko afnaš (poskusi, splača se);  
• da je včasih vse, kar nekdo potrebuje, 
neka roka za držanje in srce za 
razumevanje.  
 

NAŠA OZNANILA  
  

 
 Začeli smo že 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! 
 

 Za nami je Slomškova nedelja in 
župnijski praznik – žegnanje. Veliko 
dogodkov je ta praznik spremljalo. 

Kot odmev tega praznika bo obisk 
mladih iz Hrvaške, iz župnije 
Sesvetska sela pri Zagrebu, ki bodo 
prespali pri naših družinah. Če je le 
možno, v dnevih, ki so pred nami, 
razmislite o tem, da bi jih sprejeli 
tudi  na svoj dom in to javite g. 
župniku.  
 

 Prisrčno se zahvalimo vsem, ki ste 
tako lepo pripravili vse potrebno za 
lepo obhajanje današnjega praznika, 
posebej združenemu pevskemu 
zboru, ki je današnjo slovesnost 
naredil še lepšo; hvala tudi pridnim 
gospodinjam za pecivo. Posebej 
hvala gospodu glavnemu mašniku 
kanoniku Jožetu Goličniku. Bog vam 
vsem povrni!  
 

 Obveščamo vas, da je že kak 
mesec mogoče rezervirati termine za 
maše tudi preko interneta – oz. preko 
naše župnijske spletne strani: 
http://zupnijakosaki.slomsek.net 
Naj nam tudi ta pridobitev pomaga, 
da bomo z veseljem darovali za sv. 
maše za najrazličnejše namene.  
 

 V tednu, ki je pred nami bomo 
obhajali »Teden za življenje«, ko 
bomo še posebej molili za prihodnost 
našega naroda. 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:  
25. nedelja med letom: 120 EUR; 

Iskreno vas prosimo  
za vašo pomoč! 

 


