
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Beseda o Besedi 

Dragi bratje in sestre v Kristusu, 
dragi prijatelji! 

Praznujemo Slomškovo nedeljo v 
Gospodovem letu 2015. Letošnje 
praznovanje je nekaj posebnega. 
Praznujemo osvobojeni strahov 
kaj bo z našo župnijo in z našo 
novo Slomškovo cerkvijo.  

Kot smo slišali, je terjatev, ki smo 
jo imeli v dolžniškem razmerju do 
podjetja SCT v stečaju, odkupila 
Ustanova za Slomškovo cerkev v 
Košakih, ki jo vodi frančiškan p. 
Miran Špelič.  

Rok plačila za odkup terjatve je 
tri mesece po podpisu pogodbe. V 
treh mesecih mora torej 
omenjena ustanova zbrati in 
plačati 305.000,00 EUR podjetju 
SCT v stečaju in tako bo dokončno 
zaključena dolgoletna borba za 
to, da naša Slomškova cerkev  

 

 

 

 

 

 

ostane v naši - to je v cerkveni 
lasti. Kljub temu, da danes že 
praznujemo, moramo narediti kar 
je v naši moči, da vsak župljan,  
zaveden kristjan in Slovenec  
podpre Ustanovo za Slomškovo 
cerkev v Košakih s svojim 
prispevkom – po svojih najboljših 
močeh.  

Prav tako se kot Vaš dušni pastir 
prisrčno zahvalim Vsem za vašo 
duhovno in materialno podporo. 
Brez še tako majhnega prispevka 
prav vsakega človeka, bi bila naša 
župnija drugačna. Obenem Vas 
prosim za Vašo podporo tudi v 
prihodnje – le skupaj bomo lahko 
veliko naredili za našo župnijo – 
torej za vse nas in za mladi rod, 
ki prihaja.  

Hvala Vam in praznujmo danes v 
hvaležnosti za Božjo dobroto in 
vsemogočnost in obenem v 
Slomškovo mogočno priprošnjo.                             
                
           Vaš Igor Ignacij Novak, 
                    župnijski upravitelj 
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 Svetnik tedna –  
 bl. Anton Martin Slomšek 
 

Anton Martin Slomšek je bil 
doma s premožne kmetije na 
Slomu pri Ponikvi. Iz Slomškove 
rodbine je že pred Antonom izšel 
duhovnik Blaž Slomšek (1708-
1740), ki je bil stric od 
Antonovega očeta Marka, kasneje 
pa se je za ta poklic odločil 
tudi Janez Slomšek (1831-1909), 
ki je bil od Antonovega bratranca 
Gregorja sin, se pravi Antonov 
mrzli nečak. Anton je po 
obiskovanju nedeljske šole in 
trivialke vpisal na celjsko 
gimnazijo, kjer ga je profesor 
Zupančič navdušil za slovenščino 
in poezijo.  

Ker je zgodaj postal sirota, se je 
na posebnem učiteljskem tečaju v 
3. razredu gimnazije z odliko 
usposobil za inštruktorja učencev, 
da se je s poučevanjem lahko 
preživljal. Po končani gimnaziji se 
je vpisal na študij filozofije na 
ljubljanskem liceju. Filozofijo je 
poslušal (s Prešernom in drugimi 
kolegi) v Ljubljani, potem pa v 
Senju in Celovcu.  

V Celovcu se je odločil za študij 
bogoslovja, bil leta 1824 posvečen 
v duhovnika. Kot škof se je dolgo 
potegoval za to, da bi bila 
slovenska štajerska cerkvena 
enota (takrat je celjsko okrožje 
pripadalo lavantinski škofiji, drugi 

kraji pa sekovski). Slomšek je leta 
1859 dosegel premestitev sedeža 
škofije v Maribor in v njenem 
okviru združil skoraj vse štajerske 
Slovence.  

Umrl je 24. septembra 1862 v 
Mariboru in bil tam tudi pokopan.  
Mnogi ljudje so vedno videli v 
njem SVETNIŠKO OSEBNOST in 
kmalu po smrti so začeli z mislijo 
na beatifikacijo. To se je zgodilo 
19.9.1999, ko je sv. papež Janez 
Pavel II. v Mariboru Slomška 
prištel k blaženim.  

 

 Naša oznanila 
 
 Glavna novica preteklega 
tedna je vsekakor to, da so bile 
naše molitve od prvega dne 
ustanovitve naše ţupnije 
uslišane. 15.9.2015 je namreč 
naša prijateljska Ustanova za 
Slomškovo cerkev v Košakih 
odkupila terjatev, ki jo je imela 
naša ţupnija do gradbenega 
podjetja SCT v stečaju d.d. 
Omenjena ustanova sedaj zbira 
sredstva za plačilo odkupa 
terjatve, ki je kot rečeno 
305.000,00 eur.  
 
Naslov Ustanove je: 
Ustanova za Slomškovo cerkev v 
Košakih, Prešernov trg 4, 1000 
Ljubljana; TRR: SI56 6100 0000 
9784 155; Bog povrni za Vašo 
pomoč! 
 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bla%C5%BE_Slom%C5%A1ek&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Janez_Slom%C5%A1ek&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren
https://sl.wikipedia.org/wiki/Celovec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lavantinska_%C5%A1kofija


 Današnjo slovesnost ob 9. uri 
dopoldan je vodil  naš prijatelj, 
frančiškan p. Lavrencij Anţelj. 
Bog povrni za njegovo 
navzočnost med nami in obenem 
tudi bratom frančiškanom, ki 
vodijo Ustanovo za Slomškovo 
cerkev v Košakih.   
 
Pri sv. maši na sam Slomškov 
god, v četrtek 24.9. 2015 ob 
19h, je sv. mašo vodil avtor 
Slomškove slike v naši cerkvi in 
dveh novih slik za obe stranski 
kapeli ţupnik v ţupniji Ljubljana 
Šmartno g. mag. Jošt Snoj. Bil je 
to zelo lep dogodek, ki nas je 
vse zaznamoval z lepoto 
sakralne umetnosti.   
 
 Zahvalimo se danes vsem, ki 
ste kakorkoli pomagali pri 
današnjem slovesnem bogoslužju: 
zdruţenemu pevskemu zboru, ki 
ga sestavljajo domači pevci in 
pevski zbor iz Sv. Jakoba v 
Slovenskih goricah, 
ministrantom, in vsem ki ste 
našo cerkev tako lepo slovesno 
okrasili. Prav tako hvala pihalni 
godbi Neuvirtovi Štajerci, 
počehovskim vinogradnikom in 
domačim kuharjem, ki so 
pripravili bograč. Bog povrni! 
 Začeli smo z  rednim 
veroukom, ki bo za enkrat še 
vedno potekal v  Domu krajanov v 
Košakih. Urnik verouka je letos 
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 petek ima verouk gospod 
ţupnik Igor Novak: 

8. in 9.r.: 15.00-15.45 
6. in 7.r.: 15.45-16.30 
4. in 5.r.: 16.30-17.15 

K verouku vabljeni vsi, posebej 
prvošolci, ki se prijavijo k 

verouku na prvem veroučnem 
srečanju.  

 Nadškofijska Karitas Maribor 
skupaj z našim gospodom 
nadškofom Cviklom se obračata 
na nas s prošnjo za pomoč 
beguncem.  
Kdor ţeli pomagati naj se obrne 
na sledeče kontakte 
Nadškofijske Karitas Maribor 
(NKM): 
 
Kontakti:  
Koordinacija pomoči: Darko 
Bračun, 051 370 699, 
darko.bracun@karitasmb.si 
Zbiramo: Humanitarno skladišče 
NŠKM vsak delovni dan med 7 in 
15 uro. 

- odeje, spalne vreče in 
leţalne podloge (kot 
armafleks), 

higienske pripomočke: 

mailto:darko.bracun@karitasmb.si


otroške plenice, higienske 
robčke, damske vložke, milo, 
zobno pasto in ščetke, 

- pitna voda – izključno 
plastenke - negazirana, 
mesne konzerve, ki ne 
potrebujejo hlajenja in 
toplotne obdelave: 

- piščančja pašteta, ribe, 
puranji mesni narezek, 
prepečenec, zapakirano 
suho sadje, frutek, 

- topla oblačila, trenerke in 
spodnje perilo, 

- razen športnih čevljev, 
OBUTVE NE ZBIRAMO 

- dobrodošle je tudi 
finančna pomoč 
 

  Sv. maše pred nami 
 

 

26. NEDELJA MED LETOM, 27.9., 
Slomškova nedelja; 
09.00 + starši Marija in Mihael 
Donko; 
+ iz družin Križanec in Kopše in na 
čast Materi Božji za zdravje v 
družini; 
         + starši Kolenko; 
         + Jože in Štefanija Vrečko 
 
PONEDELJEK, 28.9., 
Venčeslav, mučenec; 
19.00 + Andrej Nikitenko 
 
TOREK, 29.9.,  
Mihael, Gabrijel, Rafael, 
nadangeli; 
19.00 – za blagoslov in varstvo 
naše župnije 

 
SREDA, 30.9.,  
Hieronim, duhovnik,  
cerkveni učitelj; 
19.00 + Marija Pukl (osmina) 
 
ČETRTEK, 1.10., prvi v mesecu; 
Terezija Deteta Jezusa, devica, 
cerkvena učiteljica; 
19.00 – za nove duhovne poklice 
 
PETEK, 2.10., prvi v mesecu; 
Angeli varuhi;  
19.00 + Katarina Jaunik 
 
SOBOTA, 3.10., prva v mesecu; 
Gerard, opat; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
 
27. NEDELJA MED LETOM, 4.10, 
prva v mesecu, roţnovenska; 
09.00 + Jože Kaučič - 4. obl. smrti 
(darovala Silva in Miran 
Dobravec) 
 
 
 

Izdajatelj 
 
 

Ţupnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
Igor Novak, ţupnijski upravitelj:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com

