
 Sv. maše so v cerkvi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. NEDELJA MED LETOM, 7.10., 
prva v mesecu, 
Rožnovenska Mati Božja;  
9.30 vsi + iz rodbine Repec in Regvat;  
            + Jožef Čeh  
 
 
PETEK, 12. 10.,  
Maksimiljan celjski, mučenec; 
19.00 + župljani in dobrotniki župnije 
 
 
SOBOTA, 13.10.,  
Koloman, mučenec; 
19.00 - v zahvalo za 35 let (M.N.) 
 
 
28. NEDELJA MED LETOM, 14.10., 
Kalist I., papež, mučenec ; 
9.30 + starši Fekonja, Črnčec,  
          dva brata in sestra 
 
 
 
 

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
V evangeliju slišimo zanimivo debato, 
ko farizeji z delikatnim vprašanjem 
skušajo Jezusa spraviti v zadrego. Bo 
izrekel pomisleke ali nasprotje 
njihovim predpisom? Poznajo njegove 
besede, s katerimi izraža spoštovanje 
do ženske, ceni vrednote, ki jih 
izžareva ženska. Jezus izkoristi 
priložnost in pove svoje misli o vedno 
aktualnem vprašanju zakonske zveze, 
zraven pa poudari, da ne uči nič 
novega, ampak utrjuje tisto, kar je 
Bog od začetka vsadil v človeka; saj 
je prišel dopolnit postavo. Beseda nam 
danes kliče v spomin nekatere osnove 
zakonske zveze, družine in s tem tudi 
temelje človeške družbe, misli, ki se 
dopolnjujejo. 
- ob procesu stvarjenja beremo: ni 
dobro človeku samemu biti, naredim 
mu pomočnico, njemu primerno – naj 
ima sogovornika, sodelavca, 
somišljenika, nekoga, ki mu je 
enakovreden in enakopraven; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Jezus v pogovoru takoj gre na 
izhodišče: Bog ju je ustvaril kot moža 
in ženo, skoraj dobesedno po poročilu 
o stvarjenju: Bog je ustvaril človeka po 
svoji podobi, moža in ženo ju je 
ustvaril – nobenega sledu o kakšni 
večvrednosti enega pred drugim, tu ni 
nikakršne neenakosti; Poglejmo vsaj 
nekatere poudarke, ki izhajajo iz 
današnje Besede: 
- zakonska zveza ni le "partnerstvo" – 
čuden izraz, ki to zvezo ponižuje na 
raven pogodbenega sodelovanja; 
pogodba lahko preneha, če enemu ne 
ustreza, navadno določa samo nekatera 
področja sodelovanja; 
- zakonska zveza povezuje dve človeški 
bitji v celoti, ne le v zunanjih oblikah 
življenja, povezuje dve duši, dvoje src, 
povezuje isto mišljenje, in kar jo v 
temeljih razlikuje od sleherne druge 
zveze, je ljubezen moža in žene; 
- zaradi izhodiščne vzvišenosti in 
namena Gospod poudarja svetost in 
stalnost zakonske zveze – iz nje 
izhajajo novi udje človeške družbe – 
zavest o stalnosti in svetosti je 
neprenehen klic k medsebojnemu 
spoštovanju, razumevanju, ki naj 
odseva tudi navzven – Pavel poudarja: 
zakonca drug drugega posvečujeta in 
to prenašata na otroke. Da bi razumeli 
te globoke božje načrte! p. M. Benedik 
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27. nedelja med letom – Rožnovenska  
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Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOT VESELO PTIČJE PETJE  
 
Kot veselo ptičje petje v jutru  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot nedeljsko zvonjenje  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot sproščena pesem s prijatelji  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot sveža voda v vročem dnevu  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot pismo v samotni uri  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot domač kruh za lačna usta  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot počitek ob robu gozda  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot prvi pomladanski sprehod  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot nežna roka po težkem delu  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot napet roman ob koncu tedna  
je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot Mozartova nežna glasba  

je tvoja ljubezen, Bog.  
 
Kot alpski travnik ob poznem 
poletnem popoldnevu je tvoja 
ljubezen, Bog.  
 
                            (Anton Rotzetter) 
 
 

RAZLIČEN POGLED  
 
Vsak človek gleda na življenje 
drugače.  
Recimo, da trije gledajo isto drevo.  
Prvi bo videl kubične metre 
dragocenega lesa.  
Drugi bo videl vozove drv za kurjavo, 
ki bodo celo zimo ogrevale hišo celi 
družini.  
Tretji pa bo videl v drevesu 
umetnino, ki jo je Bog naklonil 
ljudem kot izraz svoje ljubezni in 
moči. Njegova vrednost nima nič 
opraviti z vrednostjo denarja ali drv.  
 
Vrednote, za katere živimo, so 
odločilne, kaj bomo videli v 
življenju, in bistrijo naš notranji 
pogled. 
 
 
 
SREČA NISO GMOTNE STVARI  
 
Ljudje pravijo,  
da vedo, kaj hočejo.  
Ne vedo.  
Hočejo srečo,  
ukvarjajo pa se z gmotnimi stvarmi.  
 
                        (Walther Rathenau) 
 
 

Naša oznanila 
 
� Danes na prvo nedeljo v oktobru 
se vam prisrčno zahvalimo za vašo 
prvonedeljski dar za nadaljevanje 
gradnje naše župnijske cerkve.  
Obenem se zahvalimo p. Krizostomu 
in gospodu Jožetu za vodenje 
današnje sv. maše. Naš gospod 
župnik je danes namreč na 
gostovanju v župniji Grad v 
Prekmurju, kjer prosi za duhovno in 
finančno pomoč za našo župnijo.  
 
� Lepo se zahvalimo vsem, ki  ste se 
prejšnjo nedeljo udeležili zahvalnega 
peš romanja na Stolni vrh.  
 
� Za  nami je prvi četrtek, petek in 
sobota z ustreznimi pobožnostmi. 
Na prvi petek je g. župnik obiskal in 
obhajal bolne in ostarele na njihovih 
domovih.  
 
� Hvala vsem najožjim 
sodelavcem, ki ste se včeraj 
udeležili kostanjevega piknika. Bog 
vam povrni za vso vašo pomoč in se 
priporočamo.  
 
� Študentski center Sinaj vabi na 
uvodno akademsko študentsko sv. 
mašo, ki bo v sredo 10. oktobra ob 
18h v stolnici, vabljeni! 
 
� Danes 7. oktobra vstopamo v 
Sloveniji v Teden za življenje, ki bo 
trajal do prihodnje nedelje, zato še 
posebej molilo za vrednoto 
človeškega življenja vse od 
naravnega spočetja do naravne smrti.  
 

� V petek in soboto 12. in 13. 
oktobra bo v prostorih škofijske 
gimnazije na Vrbanski cesti v 
Mariboru že tradicionalni 
Medgenaracijski festival, vabljeni! 
 
� V soboto 13. oktobra vas Škofijska 
gimnazija in Dijaški dom Antona 
Martina Slomška vabita na Dan 
odprtih vrat, vabljeni! 
 
� V nedeljo 21. oktobra obhajamo 
misijonsko nedeljo, ko bodo pri sv. 
maši naši veroučenci in njihovi 
starši, po sv. maši pa bo z njimi še 
srečanje in kostanjev piknik, 
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: 250 eur;     

Bog vam povrni! 
 


