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 PETEK 10.11.2012
Ob 19. uri v Slovenskem domu predstavitev
knjige Šepet rdeče zofe. Avtorica knjige dr.
Mira Delavec nam bo razkrila življenje in dela
prve slovenske pesnice, pisateljice in skladateljice Josipine Urbančič Trnograjske. Vstop je
prost in po predstavitvi knjige sledi pogostitev.
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite po telefonu v župnijski urad, zaradi pogostitve. Lepo
vabljeni.
 SOBOTA 17.11.2012
V Slovenskem domu bo od 15. do 18 ure, imel
predavanje na temo družinska vzgoja in problemi z otroki in kriza odraščanja, znani slovenski predavatelj, gospod profesor Sebastijan
Kristovič. Gospod profesor, je predavatelj na
fakultetah v Novi Gorici, Novem Mestu in Mariboru. Lepo vabljeni, predvsem starši, ki se
vsakodnevno ob svojih otrocih soočate z aktualnimi problemi odraščujočih otrok.
 OD PETKA 23.11 do NEDELJE 25.11,
bo v Nonenhornu potekal biblični seminar
na temo kralj David. Prijave sprejemamo v
župnijski pisani vsaki dan, vse do 19. novembra. Res lepo vabljeni vsi ljubitelji Svetega
Pisma, da se udeležite bibličnega seminarja.
Ceno seminarja še bomo sporočili. Možen bo
prevoz z župnijskim kombijem.

Leto 52

Župnijska
Oznanila

 NEDELJA 2.12.2012
Na 1. adventno nedeljo, ki je tudi nedelja Karitas, bo sveta maša pri svetem Konradu v Stuttgartu ob 15. uri, ker bodo naši gostje pevci in
pevke iz mešanega pevskega zbora iz Črnega
Vrha nad Idrijo. Po sveti maši pa bo koncert
adventnih pesmi, kot lep začetek adventnega
časa. Lepo vabljeni.

SV. BRATA CIRIL in METOD,
PROSITA ZA NAS!

Beseda zahvale bivšega župnika
gospoda dr. Zvoneta Štrublja
Dragi župljani in sodelavci slovenske župnije v
Stuttgartu in vsi prijatelji Slovenskega doma!
S par skromnimi besedami bi se vam vsem rad
zahvalil za vse izraze spoštovanja in hvaležnosti ob mojem slovesu iz Stuttgarta. V kroniki
mojega življenja bosta sobota, 29. in nedelja,
30.septembra 2012 zapisana z velikimi črkami.Pozornosti, ki sem jo bil deležen, ne bom
pozabil, zato vas bom vse vključeval v mojo
dnevno molitev in vas z duhovnimi očmi videl
kot Jezusove prijatelje, ki skupaj z mano sedijo
za evharistično oltarno mizo. Še posebej hvala
sobratu in prijatelju Alešu Kalamarju, ki je vodil
in odlično izpeljal vse priprave na praznovanje
mojega slovesa in obenem sprejema novega
župnika. Vsem članom ŽPS, drugim pastoralnim sodelavcem, voditeljem slovenskih kulturnih društev iz Stuttgarta in okolice in številni
družinski skupini otroškega vrtca in slovenske
sobotne šole, ki ste Alešu in Brigiti tako velikodušno priskočili na pomoč, iskrena zahvala in
Bog lonaj! Vesel bom, če boste v tem duhu solidarnosti in medsebojne pomoči nadaljevali.
Hvala še enkrat in Bog vas živi!
Slovenska župnija Stuttgart | Slovenski Dom
Stafflenbergstr. 64 | 70184 Stuttgart
Tel.: 0711 / 23 28 91 | slozup@gmx.de
www.skm-stuttgart.de
Za vsebino odgovarja: župnik Aleš Kalamar
aleskalamar@gmail.com
Oblikovanje Franc Arh, www.FOTO-ARH.de
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KRIŽ STOJI SVET, PA SE VRTI

11
2012

Spoštovani bratje in spoštovane sestre. V
mesecu novembru obhajamo praznik
VSEH SVETIH, ki so dokončali pot svojega
zemeljskega življenja in v večnosti v
objemu Svete Trojice okušajo moč
Božje ljubezni, ki nikoli ne mine. Ta
praznik, ni le za njih, ampak tudi za
nas, ki smo še romarji z popotno palico
v svoji roki, s šotorskim krilom, ki se
lahko vsak trenutek podre in smo kot
cvetlica, ki zjutraj še cveti, zvečer pa
že ovene. Naši rajni, so v svojem življenju,
prehodili pot življenja, vsak na svoj način in
po svojih najboljših močeh, zato so sedaj v raju
Svetosti Svete Trojice, kjer ni več dvomov, kjer ni več
bojev, kjer ni več solza in tam se jim je potrdilo to, kar so verovali, upali in ljubili in za kar
so se narodili.
Za nas še živeče, pa naj bo v tem mesecu v srce vklesano kartuzijansko pravilo, da KRIŽ
STOJI, SVET PA SE VRTI. Vodilo, ki nam pove vse. Križani in od mrtvih vstali Kristus, je
Odrešenik, ki nas ljubi in nas nosi zapisane v svojih rokah. Nič na tem svetu, ne premaga
Kristusovega križa, nič ga ne omaje, nič ga ne premakne in nihče, ga ne more zlomini ali
zaobiti. Vsak izmed nas se bo srečal, ali se že je z križem trpljenja in nekega dne skupaj z
našimi rajnimi z veseljem velikonočnega vstajenja.
Dragi moji prijatelji, naj vas ta misel v mesecu novembru drži pokonci in Vsemogočni Bog
naj vas blagoslavlja.
Vaš župnik Aleš Kalamar

Stuttgart

16.30

Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64
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med nami povedano
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 4.11.
31. nedelja med letom, zahvalna
nedelja
+ Fanika Arko, + Johan Protner.
 11.11.
32. nedelja med letom,
+ Fanika Arko, + Anton Šibila – 30. dan,
++ Stanko in Ivan Bukovšek.
 18.11.
33. nedelja med letom,
+ Fanika Arko, + očeta Ciril Štuhec,
+ Stanko Bukovšek – 9.obletnica,
+ Angelo Kojzek, + Johan Protner.
 25.11.
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA,
sveta maša zaradi bibličnega seminarja
odpade.
 2.12.
1. adventna nedelja – nedelja
Karitas.
Sveta maša bo to nedeljo
ob 15. uri, ker bodo naši gostje pevci
in pevke iz mešanega pevskega zbora iz
Črnega Vrha nad Idrijo. Po sveti maši pa bo
koncert adventnih pesmi, kot lep začetek
adventnega časa.

Gospod, daj vsem rajnim
večni mir in večni pokoj
in večna luč naj jim sveti.

BöBLINGEN

9.45

OBERSTENFELD

9.00

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3

 4.11.
31. nedelja med letom, zahvalna
nedelja. Mašni namen je še prost.
 2.12.
1. adventna nedelja – nedelja
Karitas. Mašni namen je še prost.

 25.11.
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA,
sveta maša, zaradi bibličnega seminarja
odpade in po lepem dogovoru z župljani,
bo maša v Oberstenfeldu spet v mesecu
decembru.

SCHWÄBISCH GMÜND

10.30

ESSLINGEN

17.00

Margaretenkapelle, Weißensteinstr. 33

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38

 11.11.
32. nedelja med letom.
Mašni namen je še prost.

Sveta maša v Esslingenu v mesecu
novembru odpade.

SCHORNDORF 

BAD URACH 
9.00

17.00

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18

Cerkev Sv. Avguštin, Langerstraße 116

 3.11.
31. nedelja med letom, zahvalna
nedelja,
++ iz družine Arko, ++ Jože in Robert Budja.
 1.12.
1. adventna nedelja, nedelja
K aritas. Mašni namen je še prost.

 18.11.
33. nedelja med letom.
Mašni namen je še prost.

Sv. Wolfgang, Markstraße 26

Kapela Sv. Martina pri sestrah, Künkelinstraße 34

 18.11.
33. nedelja med letom.
Mašni namen je še prost.

AALEN 

HEILBRONN

11.00

PFULLINGEN 
17.00

Sv. Kilian, Ludwigsburger Straße 66

 16.11.
Sveta maša bo zaradi bibličnega seminarja, prestavljena na 16.11.2012 ob 17.uri.
Mašni namen je še prost.

 10.11.
32. nedelja med letom,
+ Janez Bonač.

16.45

