
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naša oznanila 
 
 Smo v Marijinem mesecu 
majniku. Svete maše bodo ves 
mesec kot običajno ob 19h med 
tednom in ob 9h zjutraj v 
nedeljo.  
Vsako soboto bodo kot običajno 
šmarnice ob 18h pri Črnčičevem 
kriţu v Počehovi.  
 
K šmarnicam vabljeni vsi, obvezna 
udeleţba pri šmarnicah pa se 
pričakuje od letošnjih 
prvoobhajancev.  
Slovesnost prvega sv. obhajila 
bomo imeli, kot smo ţe oznanili, 
na prvo nedeljo v mesecu juniju 
in sicer 4.6.2017 ob 9h.   
 
 V sredo 17.5. ob 20h, po 
večerni sv. maši bo v naši  
Slomškovi cerkvi v Košakih 
večerni koncert Godbe 
veteranov Štajerske. Koncert bo 
potekal v Tednu ljubiteljske 
kulture in bo zelo lepo doţivetje 
za staro in mlado. Pridite in 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
povabite svoje sorodnike, 
prijatelje in znance! 
 
Po koncertu bomo vsem našim 
gostom postregli s pecivom in 
kozarčkom vina, zato prosimo 
pridne gospodinje, da v sredo 
pred sv. mašo v atrij prinesete 
sladke dobrote. Hvala! 
 
 
 Sobota 13.5.2017 je praznik 
Fatimske Matere Boţje. Obenem 
mineva eno leto odkar smo ulili 
naše košaške zvonove. Čas res 
hitro teče. Prikličimo si v spomin 
te lepe in nepozabne dogodke in 
bodimo Bogu in vsem, ki so/ste 
darovali svoje darove, posebej pa 
našim ţivim in pokojnim botrom 
iz srca hvaleţni za njihovo 
dobroto.  
 
Obenem ţe sedaj vabimo na 
slovesno sv. mašo v nedeljo 
18.6.2017 ob 9h, ko bomo 
praznovali prvo obletnico 
posvetitve in namestitve naših 
košaških zvonov v zvonik naše 
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Slomškove cerkve. Pri sv. maši se 
bomo zahvalili Bogu za ta velik 
dar in z blagoslovom kamnite 
plošče na katerih bodo zapisana 
imena botrov naših zvonov, 
zaključili tudi s programom 
botrstva. Do 18. junija 2017 
imate še torej čas, da postanete 
botri naših zvonov. Bog povrni! 
 

Zakrament sv. zakona ţelita 
prejeti: 

 
ţenin: Tomaţ Horvat, rkt, kuhar, 
rojen 6.8.1993 v Mariboru, 
stanujoč Meljski dol 55, Mb in  
nevesta: Andreja Močnik, rkt, 
diplomirana ekonomistka, rojena 
2.6.2992 v Mariboru, stanujoča 
Košaški dol 131, Mb.   
                        --- 

Čestitamo! 
 

 

Sv. maše pred nami 
 

 
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 
14.5., Bonifacij, mučenec;  
09.00 + Franc Štrakl 
 
PONEDELJEK, 15.5.,  
Izidor, kmet;     
19.00 + iz druţin Lebar in Kuzmič,  
         + sestra Štefka Krajnc 
 
TOREK, 16.5., 
Janez Nepomuk,  
duhovnik, mučenec;     
19.00 + p. Albin Černenšek 

SREDA,17.5.,  
Jošt, puščavnik; 
19.00 + Miran Lorber  
     in + sorodniki 

PO SV. MAŠI VEČERNI KONCERT GODBE 

VETERANOV ŠTAJERSKE 
 
ČETRTEK,18.5., 
Janez I., papeţ, mučenec; 
19.00 + Janez Ajlec  
(darovala družina Ajlec Alojz) 
 
PETEK, 19.5.,  
Krispin, redovnik;  
19.00 + Oto Benko  
 
SOBOTA, 20.5.,  
Bernardin Sienski, duhovnik; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Ana Čepe  
          (darovala gospa M. Ajlec) 
 
6. VELIKONOČNA NEDELJA, 
NEDELJA TURIZMA, 21.5.,  
Timotej, diakon, mučenec ; 
09.00 + Radivoj Lagundţin – Papi 
 
 

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. 

 

Odgovarja: Igor I. Novak, dekan: 
(00386 41-868-298) 

Oblikovanje: M. Luketič, univ.dipl.inţ.arh. 


