
 Sv. maše so v novi cerkvi  
 
10. NEDELJA MED LETOM, 10.6., 
SLOVESNOST PRVEGA SV. 
OBHAJILA, 
Bogumil Poljski, škof; 
9.30 + mož Andrej Repina 
 
 
PETEK, 15.6., 
Srce Jezusovo; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 16.6.,  
Srce Marijino; 
19.00 + Jože Kaučič in + p. Franci 
Pivec OFM 
 
 
11. NEDELJA MED LETOM, 17.6., 
Terezija, redovnica; 
9.30 + Jože Kaučič in + p. Franci 
Pivec OFM 
 
PETEK, 22.6., 
Tomaž More, mučenec; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 23.6.,  
Edeltruda, opatinja; 
19.00 + Jože Kaučič in + p. Franci 
Pivec OFM 
 
 
12. NEDELJA MED LETOM, 24.6., 
Rojstvo Janeza Krstnika; 
9.30 + Jože Čeh; 
        za žive in rajne v družini Banko 
 
 

 Misel  tedna  
 
POLNOST ŽIVLJENJA  
Gospod, pomagaj nam,  
da bomo v polnosti  
živeli svoje življenje,  
obenem pa ne bomo pričakovali več,  
kot nam bo lahko dano.  
Vemo, da od nas ne pričakuješ več,  
kot smo sposobni dati ali storiti.  
Pomagaj nam, da se bomo  
zavedali svojih omejitev,  
pomanjkljivosti, napak in slabosti.  
Podobno pa naj tudi mi  
ne pričakujemo od drugih več,  
kot so sposobni storiti.  
Stoj nam vedno ob strani,  
da ne bomo uničili  
svojega življenja,  
ampak ga bomo vrnili  
Tebi tako lepo, kot Ti pričakuješ,  
da ga boš dobil od nas. 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 
 
 »Kdor namreč izpolni voljo Božjo, 
ta mi je brat in sestra in mati.« 
                                           (Mt 3,34) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
 
Tedaj pridejo njegova mati in 
njegovi bratje in ga zunaj stoječ dajo 
poklicati. Sedela je pa okoli njega 
množica ljudi, ki so mu rekli: »Glej 
tvoja mati in tvoji bratje so zunaj in 
te iščejo.« Odgovoril jim je: »Kdo je 
moja mati in kdo so moji bratje?« In 
ozre se po tistih, ki so sedeli okrog 
njega in pravi: » Glejte moja mati in 
moji bratje! Kdor namreč izpolni 
voljo Božjo, ta mi je brat in sestra in 
mati.« 
 
 
Ravno ta zaključek nedeljskega 
evangelija je posebno pomemben za 
današnjo nedeljo, za našo Slomškovo 
župnijo. Med nami imamo naše 
prvoobhajance, njihove mame in 
očete. Če sledimo mislim evangelija 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lahko rečemo, to so naši bratje in 
sestre, da celo mame. Jezus namreč  
pravi, kdor izpolnjuje voljo Božjo, ta 
je moj brat in sestra in mati. Ne 
moremo si zamisliti lepše-
primernejše simbolne povezanosti 
evangelija z našim praznikom, ko so 
se nam pridružili naši prvoobhajanci 
in so tako na poseben način postali 
naši bratje in sestre. Zdaj smo 
povečana in pomlajena družina.  
 
Naša skupna skrb in odgovornost je, 
da bodo ti, ki so danes prvič prejeli 
zakrament sv. obhajila ostali člani 
naše čvrste, povezane župnijske 
družine. Posebno odgovornost imamo 
mi vsi tudi zato, ker je letos 
Slomškovo leto. Slomšek je bil velik 
prijatelj otrok, in je vse svoje 
življenje čutil veliko odgovornost za 
njihovo vsestransko vzgojo.  
 
Sklenimo ob tem našem prazniku tudi 
mi vsi, da bomo z zglednim 
življenjem poskušali obdržati te naše 
male prijazne brate in sestre srečne 
in varne čimdalje z nami.  
                 
                                     Jože Križan   

 

Leto XII., 
štev. 136, 
10. nedelja  
med letom; 
10.6.2012  

 

Slovesnost prvega Sv. obhajila  

 Leto XII., 
 štev. 136, 
10. nedelja  
med letom; 

 10.6.2012 



Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSTATI MLAD  
 
Nihče ne postane star s tem, da 
doživi veliko število let.  
Ljudje se postarajo, ko nimajo več 
idealov. Leta nagubajo kožo,  
opuščeno navdušenje pa naredi gube 
na duši. Skrbi, dvomi, nezaupanje v 
samega sebe, strah in obup.....  
ti ukrivijo hrbet in ubijejo duha.  
Leta sekajo gube v obraz, izguba 
idealov pa naguba dušo.  
Mlad je tisti, ki zna ostrmeti,  
tisti, ki se zna čuditi,  
tisti, ki kot otrok brez konca 
sprašuje: "Zakaj?....Zakaj?"  
Kljubuje tokovom in najde veselje v 
igri življenja.  
 
Mlad ostaneš, dokler ohraniš 
zaupanje, dvom je znak staranja.  
 
Mlad si kakor tvoja vera, star kakor 
tvoja potrtost. Ostal boš mlad,  
dokler boš sprejemljiv za dobro, 
lepo, veliko, sprejemljiv za glas 
narave, človeka in Neskončnega.  
 
Če bo kdaj tvojo dušo razjedal 
pesimizem in če jo bo glodal 
cinizem, naj se Bog usmili tvoje 
duše, duše starca! 

Naša oznanila 
 
� Še vedno je na razpolago 
zgodovinska povest o Slomšku z 
naslovom »Otrok luči« 5 eur in 
»Slomškove drobtinice« 2,5 eur. 
Kdor želi knjige kupiti, naj jih po 
maši dvigne v zakristiji. 
 
� Današnja slovesnost prvega sv. 
obhajila je bila zelo prisrčna. Vse kar 
smo lepega doživeli, pa je sad dela 
zelo različnih ljudi.  
Zato se najprej prisrčno zahvalimo 
vsem, ki ste našo novo cerkev 
očistili in slovesno okrasili, vsem, ki 
ste pripravili okolico cerkve, vsem 
ki ste pri sami slovesnosti posebej 
sodelovali, vsem, ki ste prinesli 
pecivo in vino.  
Glavna zahvala gre vsem 
prvoobhajancem in staršem ter 
gospe katehistinji Marinki. 
 
A ne pozabimo, slovesnost prvega sv. 
obhajila ni zgolj imeniten dogodek, 
je le zelo pomembna postaja na poti 
uvajanja v krščansko življenje, ki še 
zdaleč ni končano.  
Za uvajanje mladih v krščansko 
življenje, pa ste najprej odgovorni vi 
dragi starši in nato tudi vsa naša 
župnijska družina.  
Naj nas Bog blagoslavlja pri vseh 
naših dobrih prizadevanjih!  
 
� Jutri v ponedeljek 11. 6. 2012 ob 
18h bo v Domu krajanov še zadnje 
redno srečanje ŽPS v tem 
pastoralnem letu. Vabila boste člani 
ŽPS dvignili takoj po sv. maši v 
zakristiji.   
 

� Glede župnijskega romanja v 
Črenšovce smo v rahli zadregi – do 
danes se je namreč prijavilo 7 
romarjev, kar ni dovolj za izvedbo 
romanja. Zato vas prosimo, da če 
morda želite romati, a se še niste 
utegnili prijaviti, to storite takoj po 
sv. maši. Če prijav kljub temu ne bo 
dovolj (vsaj 40) bomo romanje 
prestavili na soboto 30. junija. Tudi 
če se bo termin romanja prestavil, 
kar vam bomo pravočasno povedali, 
bo vsebina romanja ostala 
nespremenjena in sicer:  
 
Romanje bo celodnevno, ogledali si 
bomo več cerkva in župnij v 
Prekmurju. Odrinili bomo ob 8h 
zjutraj iz parkirišča naše nove 
cerkve. Najprej bomo obiskali 
podružno cerkev župnije Črenšovci – 
Gornja Bistrica, kjer bo sv. maša. Po 
sv. maši si bomo ogledali še župnijsko 
cerkev. Nato se bomo ustavili v Veliki 
Polani, kjer bomo obiskali grob 
Danijela Halasa, duhovnika mučenca, 
za katerega poteka postopek za 
beatifikacijo. 
Nato bomo krenili v Odrance, kjer si 
bomo ogledali znamenito župnijsko 
cerkev. Nato bomo krenili v Bogojino, 
kjer si bomo ogledali znamenito 
župnijsko cerkev, ki jo je ustvarjal 
najpomembnejši slovenski arhitekt 
Jožef Plečnik. V Bogojini bo tudi 
kosilo.  
Prispevek za romanje skupaj s 
kosilom je 20 eur.   
 
Želimo, da se čimprej prijavite, da 
tako napolnimo ves avtobus! 
Vabljeni! 
 

� Še 14 dni nas loči do konca 
šolskega in veroučnega leta. Slovesni 
zaključek veroučnega leta bo v 
nedeljo 24. junija pri sv. maši ob 
9.30, po sv. maši bodo naši 
veroučenci prejeli tudi spričevala. 
 
Z zaključkom veroučnega leta pa je 
povezano tudi posebno lepo in 
prisrčno dogajanje, ki se imenuje 
oratorij. Oratorij je poseben 
program za otroke in mlade, ki ga 
bomo letos v naši župniji izvajali že 
drugič zapored. Trajal bo od petka 
22.6. do ponedeljka 25. 6. v Domu 
Krajanov z naslovom »Pazi čas!« 
Otroci bodo tako v okviru oratorija 
ustvarjali v različnih ustvarjalnih 
delavnicah, se udejstvovali v 
različnih športnih dejavnostih, se 
igrali, prepevali in molili, zadnji 
dan oratorija bomo šli skupaj tudi 
na izlet. Program bo vodil g. župnik 
skupaj z našimi animatorji.  
K programu so povabljeni vsi naši 
veroučenci, ki naj s seboj pripeljejo 
tudi svoje prijatelje, naj se programa 
udeležijo, četudi morda ne 
obiskujejo verouka. Prispevek za 
udeležbo v programu oratorija je 10 
eur.  
Na oratorij se prijavite v zakristiji, 
osebno pri g. župniku, animatorkama 
Saši in Ani, ali pa kar pri verouku. 
Dobrodošli!  
 
�   Nabirka pretekle nedelje je  
                bila: 350 eur; 

 
Bog vam povrni, iskreno vas 

prosimo za vašo pomoč! 
 

 


