
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Naša oznanila 
 

 
 Pred nami je prvi petek, 
sobota in nedelja z običajnimi 
pobožnostmi. Na prvi petek bo g. 
župnik obiskal in obhajal starejše 
na domu.  
 
 Prav gotovo bomo izpolnili 
pogoje za prejeme popolnega 
odpustka za naše rajne, ki ga 
Cerkev naklanja v prvih osmih 
dneh novembra.  Potrebno je 
iskreno prizadevanje za 
spreobrnjenje in svetost 
življenja, kar pomeni, da smo v 
teh dneh pri sv. spovedi, 
prejmemo sv. obhajilo, ter 
molimo Vero in Očenaš po 
namenu sv. očeta. Na vse svete in 
na Vernih duš dan lahko odpustek 
prejmemo v vsaki cerkvi, na 
druge dneve je potreben tudi 
obisk pokopališča.  
Ob obisku grobov naših pokojnih 
se nanje najprej spomnimo z 
molitvijo, šele nato s svečami in 
cvetjem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Praznik vseh svetih naj bo tudi 
spodbuda, da rastemo v odnosu so 
naših pokojnih. To pomeni 
predvsem poglabljanje zavesti o 
naši medsebojni povezanosti, ki 
naj se uresničuje posebej preko 
sv. maše.  
Prisrčno vas spodbujam, da bolj 
darujete za sv. maše. V tako 
mladi župniji se ne sme zgoditi 
da za nekaj dni v tednu sploh ni 
mašnega namena, ki bi ga 
župljani ne darovali. Ker imamo 
sv. mašo vsak dan v tednu in ker 
primanjkuje duhovnikov je 
nedopustno, da duhovniki 
mašujemo brez mašnega namena 
prejetega od vas dragi župljani.  
 
Prav tako vas spodbujam, da 
pridete k sv. maši tudi med 
tednom. Nedopustno je, da npr. 
ponedeljek ali v torek pri sv. maši 
ni nikogar razen duhovnika in 
zakristana. Taka slika nekaj pove 
o vseh nas. So župnije, ki 
duhovnika nimajo in bi ljudje radi 
šli k maši, a nimajo duhovnika, da 
bi jo daroval. Zato se zavedajmo, 
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kako velik dar je, da imamo poleg 
svojega župnika še duhovnega 
pomočnika dr. Matjaža in 
upokojenega duhovnika g. 
Romana - in tako torej tri 
duhovnike, ki so nam na voljo.  
 
Ne sme se nam namreč zgoditi, da 
bi s svojo mlačnostjo kazali, da 
morda obstoj naše župnije ni 
upravičen. Če vernikov namreč v 
cerkev ni, je ne potrebujejo. 
Vzemimo si to resno k srcu in 
sklenimo, da bomo poleg 
nedeljske sv. maše pri sv. maši 
tudi en dan med tednom. 
Pokažimo Bogu in sebi, da želimo 
kot župljani nove Slomškove 
župnije biti bolj goreči in predani 
Bogu in Cerkvi kot drugi ljudje, ki 
jim večinoma za vero in Boga, ni 
mar, dokler ga ne potrebujejo, ko 
so torej v taki ali drugačni stiski.     
 

  Sv. maše pred nami 
 

 

 
VSI SVETI, 1.11.; 
09.00 + iz družin Kaučič,  
           Perko in Dobravec 
19.00 – molitev za duše v vicah 
 
PONEDELJEK, 2.11., 
Spomin vseh vernih rajnih; 
19.00 + Franc Verdnik 
 
TOREK, 3.11.,  
Viktorin Ptujski, škof in 
mučenec; 
19.00 + p. Albin Černenšek 

SREDA, 4.11.,  
Karel Boromejski, škof; 
19.00 – za zdravje  
 
ČETRTEK, 5.11.,  
Zaharija in Elizabeta,  
starša Janeza Krstnika; 
19.00 – za nove duhovne poklice 
 
PETEK, 6.11.,  
Lenart, opat;  
19.00 + p. Franci Pivec 
 
SOBOTA, 7.11.,  
Engelbert, škof; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
32. NEDELJA MED LETOM, 8.11., 
zahvalna nedelja,  
Bogomir, škof; 
09.00 + p. Franci Pivec  
     in + Jože Kaučič 
 
 
 

 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  
Igor Novak, župnijski upravitelj:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
 

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