ŽUPNIJSKA OZNANILA

priloga Naše luči za Slovence na Würemberškem

JUNIJ/JULIJ 2013
∗ SREČANJE UPOKOJENCEV bo v mesecu juniju v sredo, 12.06.2013. Dobimo se
na vrtu Slovenskega doma ob 14.30 uri,
kjer bomo s piknikom do jeseni zaključili
naša srečanja. Prijave in podrobnosti v
župnijski pisarni. Prisrčno vabljeni!

e.V. vabi v nedeljo, 30.06.2013 na praznovanje dneva državnosti. Ob 16.30 uri
bo v cerkvi Sv. Konrada maša za domovino, nato kulturni program in druženje na
vrtu Slovenskega doma. Vljudno vabljeni!

∗ SLOVESNOST SVETE BIRME bo v sobo-

∗ SKUD Triglav Reutlingen vabi v sobo-

to, 22.06.2013. Več informacij sledi.

MNP

∗ Kulturno društvo Slovenija Stuttgart

to, 06.07.2013 ob 11.30 uri na sveto mašo
v naravi (Kalkofen). Po maši družabno
srečanje s piknikom. Prisrčno vabljeni!

∗ SREČANJE V MOJI DOMOVINI v organizaciji KD Slovenija Stuttgart e.V. in
Slovenske župnije bo v nedeljo,
11.08.2013 v Prekmurju. Pričetek s sveto
mašo ob 11.00 uri v cerkvi Gospodovega
vnebovzetja v Bogojini. Po maši sledi
kosilo v bližnjem gostišču in ogled znamenitosti. Lepo vabljeni!

∗ MAŠA ZA DOMOVINO bo v nedeljo,
23.06.2013 ob 11.00 uri v prostorih
SKPD Mura Bönnigheim (Kirchheimer
Strasse 74, 74357 Bönnigheim). Po maši
sledi skupno kosilo s specialitetami iz
žara in z domačim pecivom. Lepo vabljeni!
Slovenska župnija Stuttgart | Slovenski Dom
Staﬄenbergstr. 64 | 70184 Stuttgart
Tel.: 0711 / 23 28 91 | slozup@gmx.de
www.skm-stuttgart.de
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DUHOVNA MISEL
Dragi moji rojaki in rojakinje, mesec junij je posvečen
Jezusovemu Srcu iz katerega izvirajo vsi naši sedmeri
zakramenti, ki so temelji Cerkve. Blažena mati Terezija iz
Kalkute je vedno poudarjala, da dobiva moč za svoje delo
v vsakdanjem češčenju Najsvetejšega. Vsaj eno uro si je
vzela časa, da je preživela pred tabernakljem in si nabirala moči za delo, ki ni bilo lahko. Samo z močjo, ki jo je
prejela v molitvi pred Najsvetejšim, je lahko služila najbolj revnim med ubogimi. Ker se je zavedala svojega poslanstva, je sprejemala vse reveže, ne glede na vero in kasto, z enako ljubeznijo je zmogla delati skupaj z Jezusom.
Njeno delo ni bilo lahko, saj je pobirala po ulicah Kalkute
od vseh zapuščene in umirajoče reveže, ki niso imeli
nikogar, da bi zanje poskrbel. Bila je kot angel dobrote in
je pomagala tam, kjer je bilo najbolj nujno. Njena moč ni
bila slava, ki jo je obdajala, ampak je bil Jezus, ki ga je
nosila v svojem srcu. V molitvi pred Najsvetejšim je vpijala njegovo milost in srkala njegovo
ljubezen. Zanjo bi lahko rekli, da je za vsa svoja dela črpala moč pred tabernakljem. Ko je
molila, se je nahajala pod pravim slapom Božjih milosti, ki so padale nanjo, jo krepile in
usposabljale za izkazovanje ljubezni. Ko je vojak Jezusu prebodel stran, je pritekla kri in
voda. Iz tega studenca je bila rojena Cerkev in njeni zakramenti, ta studenec, ki od takrat
nikoli ni usahnil, ampak se razliva na vsakega, ki se mu s hrepenenjem približa. To je studenec, ki vedno teče in namaka z živo vodo žejna srca. Vsak tabernakelj bi lahko primerjali
z Jezusovim prebodenim Srcem. Iz vsakega tabernaklja izhaja moč Božje milosti, še več,
Jezus sam nas obseva s svojo ljubeznijo, kadar se mudimo pred Najsvetejšim. Dragi moji
rojaki in rojakinje, samo živa vera v Jezusa Kristusa, močno upanje za večno življenje in
dejavna ljubezen v sedanjem času, nas bo rešilo in odrešilo. Zato bodimo ponosni, da smo
kristjani in iskrena ter čista molitev pred Gospodom, naj pride iz našega srca.
Vaš župnik Aleš Kalamar

BAD URACH

MNP

• 1.6.
9. NEDELJA MED LETOM, sveta maša
zaradi družinskega seminarja odpade.
• 6.7.
14. NEDELJA MED LETOM —NEDELJA
SLOVENCEV PO SVETU, sveta maša v
naravi s SKUD Triglav Reutlingen.

RAZPORED MAŠ
JUNIJ/JULIJ 2013
STUTTGART

17.00

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18

14. NEDELJA MED LETOM — NEDELJA
SLOVENCEV PO SVETU, † Johann Protnner, † Anton Kukovič.
• 14.7.
15. NEDELJA MED LETOM, † Angela Kojzek, †† starše Venta in Fekonja, † Franc in
Antonĳa Venta, † Marĳa Pivec..
• 21.7.
16. NEDELJA MED LETOM — KRIŠTOFOVA NEDELJA, mašni namen je še prost.

SCHWÄBISCH GMÜND

10.30

Margaretenkapelle,Weißensteinstr. 33

SCHORNDORF

9.00

Kapela sv. Martina, Künkelinstraße 34

• 16.6.
11. NEDELJA MED LETOM, mašni namen
je še prost.
• 21.7.
16. NEDELJA MED LETOM — KRIŠTOFOVA NEDELJA, mašni namen je še
prost.
AALEN
BÖBLINGEN

9.45

17. NEDELJA MED LETOM, maša zaradi
dopustov odpade.
OBERSTENFELD

9.00

• 23.6.
12. NEDELJA MED LETOM, maša v naravi
pri SKPD Mura Bönnigheim ob 11.00 uri.
• 28.7.
17. NEDELJA MED LETOM, mašni namen
je še prost.
ESSLINGEN

17.00

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38

• 23.6.
12. NEDELJA MED LETOM, †† Fanika Arko
in iz družine Anzelc.
• 28.7.
17. NEDELJA MED LETOM, mašni namen
je še prost.

11.00

Cerkev Sv. Avguština, Langerstraße 116

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1

• 16.6.
• 2.6.

JULIJ 2013

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3

10. NEDELJA MED LETOM, mašni
namen je še prost.
• 14.7.
15. NEDELJA MED LETOM, mašni namen
je še prost.

Sv. Konrad, Staﬄenberstraße 64

• 7.7.

• 27.7.

10. NEDELJA MED LETOM, mašni
namen je še prost.
• 13.7.
15. NEDELJA MED LETOM, mašni namen
je še prost.

• 9.6.

16.30

JUNIJ 2013
• 2.6.
9. NEDELJA MED LETOM, sveta maša
zaradi družinskega seminarja odpade. Svete maše za pokojne: †† Fanika Arko in iz
družine Sthele, † Johann Protner, † Franc
Leben bodo v Nonnenhornu.
• 9.6.
10. NEDELJA MED LETOM, † Franc
Leben, † Anton Kukovič, †† iz družine Gajser.
• 16.6.
11. NEDELJA MED LETOM, † Fanika Arko
in iz družine Mann, † Anton Kukovič, †
Franc Leben.
• 30.6.
13. NEDELJA MED LETOM, maša za
domovino, mašni namen je še prost.

• 8.6.

9. NEDELJA MED LETOM, sveta maša
zaradi družinskega seminarja odpade,
svete maše za pokojne: † Jože Šprajcer, za
starše Šprajcer in Matko bodo v Nonnenhornu.
• 7.7.
14. NEDELJA MED LETOM —NEDELJA
SLOVENCEV PO SVETU, mašni namen
je še prost.
PFULLINGEN
Sv. Wolfgang, Markstraße 26

16.45

11. NEDELJA MED LETOM, mašni namen
je še prost.
• 21.7.
16. NEDELJA MED LETOM — KRIŠTOFOVA NEDELJA, mašni namen je še
prost.

Dragi župljani,

• 15.6.

v mesecu aprilu ste pri mašnih nabirkah
darovali 411,35 EUR in v mesecu maju 243,16
EUR. Zahvaljujem se vam za vse vaše prispevke in darove.
Prav tako hvala družini Bačič, ki je darovala
barvo za obnovo zidu Slovenskega doma.
Hvala tudi g. Cirilu Maroši in g. Jožetu Venti,
ki sta prevzela barvanje in dela okrog hiše.

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

Vaš hvaležni župnik Aleš

HEILBRONN

17.00

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66

