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 � NEDELJA, 3.2.2012
Pri svetih mašah v Böblingenu in Stuttgartu, 
bomo imeli Blažev žegenj. 

 � NEDELJA, 10.2.2013
V Stuttgartu bomo ob 15.00 uri imeli sveto 
mašo ob kulturnem prazniku, nato v dvorani 
sledi kulturna prireditev ob počastitvi praznika 
dr. Franceta Prešerna. Vljudno vabljeni.

 � PEPELNIČNA SREDA, 13.2.2013
na Pepelnično sredo bomo imeli sveto mašo 
v Slovenskem domu ob 10.00 uri. Vljudno va-
bljeni. Med mašo bo tudi pepeljenje. 

 � OD PETKA 15.3.2013 DO NEDELJE 
17.3.2013 PEVSKI SEMINAR 
Pevski seminar bo letos potekal v nonnenhor-
nu ob Bodenskem jezeru. Povabljeni vsi pevci 
zbora Obzorje in ostali navdušenci petja. Semi-
nar bo vodil gospod profesor dr. Ivan Florjanc 
s sodelavko Ievo Sarja in župnikom Romanom 
Kutinom. Odhod izpred Slovenskega doma ob 
16.00 uri.  Ceno bomo sporočili naknadno. 

 � KRIŽEV POT IN SPOVED
Od prve postne nedelje naprej bomo vsako 
nedeljo 30. minut pred sveto mašo, molili sve-
ti križev pot, v cerkvi svetega Konrada, prav 
tako bo priložnost za sveto spoved. Vljudno 
vabljeni. 

 � ZAHVALA VAŠEGA ŽUPNIKA.
Spoštovane sestre in spoštovani bratje v 
 Kristusu. Iz srca se vam zahvaljujem za vse 
vaše prostovoljne darove, ki ste jih darovali 
za Slovenski dom. Brez vaše velikodušne po-
moči, ne bi mogli opraviti vseh obnovitvenih 
del, ki smo jih v tem času, že opravili. Pred 
nami so še potrebna obnovitvena dela, zato 
sem vam res iz srca hvaležen za vaše odprte 
roke in pomoč, ki jo namenjate preko svojih 
finančnih prispevkov. Hvala vam. Posebej pa 
hvala naši ekipi, ki nam renovira naš Sloven-
ski dom, našim pleskarjem (Ciril, Jože, Zinka, 
Vida) in vodovodnemu mojstru Vladoju, njim 
se bom, kot župnik v imenu župnije posebej 
zahvalil, ko bodo dela končana, že zdaj pa 
sem jim neizmerno  hvaležen, ker so naredili 
delo, ki si res zasluži vso spoštovanje in za-
hvalo. Prav tako pa iskreni hvala vsem ostalim 
vernikom, ki so nam pomagali pri čiščenju 
Slovenskega doma in urejanju okolice, ter 
našim dobrotnikom, ki so darovali pohištvo 
za Slovenski dom. Iz srca HVALA. 

Župnijska 
Oznanila
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DUHOVNA MISEL 
Spoštovane rojakinje in rojaki, pred nami je že mesec februar v 
katerem bomo praznovali kulturni praznik in se spomnili našega 
največjega pesnika dr. Franceta Prešerna. Lik Prešerna s svojo bo-
gato pisano besedo nagovarja človeka na poseben duhoven način. 
Oko pesnika velikana vidi življenje drugače, uho pesnika sliši svet 
drugače in pesnikova beseda, nagovarja bolj globoko, kakor nava-
dno izrečena beseda. Dr. France Prešeren s svojo poezijo nagovarja 
slovenskega človeka, predvsem iz vidika trpljenja in hrepenenja 
po večnosti. Prešernu je bilo trpljenje vsakodnevna izkušnja, tako 
kot je mogoče kateremu izmed nas danes, zaradi različnih vzro-
kov. Prešerna je trpljenje kalilo, kot kali kovač železo v ognju. In po 
množici bolečih trenutkov, se je rodila tudi njegova poezija, ki je 
večna in je polna človeškega bogastva in hrepenenja po večnosti 
v Božjem naročju, kjer smrt vse verige zgrudi in kjer je večni mir. 
In ko je on sam dosegel večni mir je lahko sam okusil to, kar je za-
pisal za Mojzesa v svoji mojstrovini Magistrale: Od daleč ugledaš 
zemljo zaželeno; povrnjena veselja je zamuda in plačana so pota 
polna truda, srce otrpne ti razveseljeno. Hrepeneti po večnosti in 
okusti sad spoznanja, kaj je to življenje polno bridkosti in pelina je 
bila njegova odlika. Bil je trpeči služabnik, ki je del svojega trpljenja 
izlil na papir, da bi slovenski rod spoznal kaj je to življenje, ki ga 
 spremlja trpljenje.
Drage rojakinje in rojaki, lepa je naša pisana slovenska beseda, lepa 
je naša kultura, lepa je prehojena pot slovenskega človeka v naši 
zgodovini, čeprav je bila večkrat trnova. Imamo pa Slovenci velika-
ne, ki so naše gore list in spoštujmo in negujmo to, kot velik zaklad 
in naša katoliška vera naj nam bo v ponos in radost. 

Vaš župnik Aleš Kalamar

Dragi moji župljani, 
v mesecu decembru ste pri mašnih na-
birkah darovali 1500 evrov in v mesecu 
januarju 400 evrov. Hvala vam za vse vaše 
prispevke in darove. Vaš hvaležni župnik 
Aleš.
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ESSLINGEN 17.00
Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38

 � 24. 2. 
2. POSTNA NEDELJA, mašni namen  
je še prost. 

 � 24. 3. 
6. POSTNA NEDELJA, cvetna nedelja, 
 mašni namen je še prost.

BAD URACH  17.00
Sv. Jožef, Münsingerstraße 18

 � 2. 2. 
JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA,  
++ iz družine Globokar in Vidmar, za zdravje 
Jurgec Marice in Franca. 

 � 2. 3. 
3. POSTNA NEDELJA, mašni namen  
je še prost.

PFULLINGEN  16.45
Sv. Wolfgang, Markstraße 26

 � 9. 2. 
5. NEDELJA MED LETOM,  
++ iz družine Arko. 

 � 9. 3. 
4. POSTNA NEDELJA, mašni namen  
je še prost.

SCHORNDORF  9.00
Kapela Sv. Martina pri sestrah, Künkelinstraße 34 

 � 17. 2. 
1. POSTNA NEDELJA, mašni namen  
je še prost. 

 � 17. 3. 
5. POSTNA NEDELJA, maša zaradi 
 pevskega seminarja odpade.

AALEN  11.00
Cerkev Sv. Mihaela, Hölderlinstraße 13

 � 16. 2. 
3. ADVENTNA NEDELJA, mašni namen  
je še prost. 

 � 16. 3. 
5. POSTNA NEDELJA, maša zaradi 
 pevskega seminarja odpade. 

HEILBRONN 17.00
Sv. Kilian, Ludwigsburger Straße 66

 � 23. 2. 
2. POSTNA NEDELJA, mašni namen  
je še prost

 � 23. 3. 
6. POSTNA NEDELJA, cvetna nedelja, 
 mašni namen je še prost.

OBERSTENFELD 9.00
Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3

 � 24. 2. 
2. POSTNA NEDELJA. To nedeljo je sveta 
maša ob 10.15, skupaj z nemško in italijan-
sko skupnostjo. 

 � 24. 3. 
6. POSTNA NEDELJA, CVETNA NEDELJA, 
mašni namen je še prost.

MAREC 2013
 � 3. 3. 

3. POSTNA NEDELJA, ++ Milan Podjavoršek 
in Alojzija Senekovič, ++ starše Senekovič, 
++ starše Podjavoršek, za dober namen in 
zdravje Petra Vogrinca. 

 � 10. 3. 
4. POSTNA NEDELJA, 
+ Fanika Arko, ++ iz družine Arko.

 � 17. 3. 
5. POSTNA NEDELJA, maša zaradi 
 pevskega seminarja odpade.  

BöBLINGEN 9.45

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1
 � 3. 2. 

4. NEDELJA MED LETOM, ++ starše 
 Behkove in Sot larjeve, + Terezija Rebič,  
+ Tanja Karner. Pri sveti maši bomo imeli 
Blažev blagoslov.

 � 3. 3. 
3. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost. 

SCHWÄBISCH GMÜND 10.30

Margaretenkapelle, Weißensteinstr. 33
 � 10. 2. 

5. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je 
še prost.

 � 10. 3. 
4. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.

razpOreD MaŠ
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med nami povedano

STUTTGART 16.30

Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64

FEBRUAR 2013

 � 3. 2. 
4. NAVADNA NEDELJA, + Fanika Arko, + 
Johan Protner, ++ Brigito in Franca Vračko, 
++ Terezijo in Jožefa Hajdinjak, + Marijo 
Končnik, za dober namen in zdravje Petra 
Vogrinca. Pri sveti maši bomo imeli Blažev 
blagoslov. 

 � 10. 2. 
5. NAVADNA NEDELJA. Sveta maša je to 
nedeljo ob 15.00 uri zaradi kulturnega pra-
znika. + Sosič Lojzka, za dober namen in 
zdravje Petra Vogrinca. Po sveti maši, bomo 
imeli proslavo  v dvorani svetega Konrada, 
ob kulturnem prazniku.

 � 17. 2. 
1. POSTNA NEDELJA, + Fanika Arko, + Ma-
rijo Koničnik, ++ starše Sosič in Bukovšek, ++ 
iz družine Holcman in Kepe, za dober namen 
in zdravje Petra Vogrinca. Med sveto mašo 
pepeljenje. 


