
                 

SV. BRATA CIRIL IN METOD, PROSITA ZA NAS! 

priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem 

MNPMNPMNPMNP    
           med nami povedano 
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Leto  54 

9/10 
2014 DUHOVNA MISEL 

Spoštovane rojakinje,  

spoštovani rojaki! 

Pred nami je čas jeseni, ko se 

narava počasi pripravlja na 

svoj počitek. Pred nami je čas, 

ko pobiramo sadove zemlje, 

in čas ko delamo obračune na‐

šega dela in ustvarjanja ter čas 

ko se Bogu zahvaljujemo za 

vse, kar nam je dal. Naš veli‐

kan pisane besede dr. France 

Prešeren pravi o tem nasled‐

nje:  

 »Al bo kal pognalo seme, kdor ga seje, sam ne ve; kdor sadí drevo, al bóde zréd'lo veje, sam ne ve. Se pod stropom »Al bo kal pognalo seme, kdor ga seje, sam ne ve; kdor sadí drevo, al bóde zréd'lo veje, sam ne ve. Se pod stropom »Al bo kal pognalo seme, kdor ga seje, sam ne ve; kdor sadí drevo, al bóde zréd'lo veje, sam ne ve. Se pod stropom »Al bo kal pognalo seme, kdor ga seje, sam ne ve; kdor sadí drevo, al bóde zréd'lo veje, sam ne ve. Se pod stropom 

néba trudi let' in dan nomad; al pa konec leta bóde kaj priréje, sam ne ve. In kupec po sveti hodi, al pa kaj dobička néba trudi let' in dan nomad; al pa konec leta bóde kaj priréje, sam ne ve. In kupec po sveti hodi, al pa kaj dobička néba trudi let' in dan nomad; al pa konec leta bóde kaj priréje, sam ne ve. In kupec po sveti hodi, al pa kaj dobička néba trudi let' in dan nomad; al pa konec leta bóde kaj priréje, sam ne ve. In kupec po sveti hodi, al pa kaj dobička 

bo, za blagó kadar gotove dnarje šteje, sam ne ve. In vojščak, ki ga trobenta vabi med kanonov grom, kaj plačilo bo bo, za blagó kadar gotove dnarje šteje, sam ne ve. In vojščak, ki ga trobenta vabi med kanonov grom, kaj plačilo bo bo, za blagó kadar gotove dnarje šteje, sam ne ve. In vojščak, ki ga trobenta vabi med kanonov grom, kaj plačilo bo bo, za blagó kadar gotove dnarje šteje, sam ne ve. In vojščak, ki ga trobenta vabi med kanonov grom, kaj plačilo bo 

vročine, ran in žeje, sam ne ve. Lej! tak pevec teh gazelic, al jih bereš tí, al ne, al pri njih srcé ledeno se ogreje, sam vročine, ran in žeje, sam ne ve. Lej! tak pevec teh gazelic, al jih bereš tí, al ne, al pri njih srcé ledeno se ogreje, sam vročine, ran in žeje, sam ne ve. Lej! tak pevec teh gazelic, al jih bereš tí, al ne, al pri njih srcé ledeno se ogreje, sam vročine, ran in žeje, sam ne ve. Lej! tak pevec teh gazelic, al jih bereš tí, al ne, al pri njih srcé ledeno se ogreje, sam 

ne ve. In al veš, de tí ga vnemaš, tí mu pevski ogenj daš, al se smel bo razodeti saj pozneje, sam ne ve«.ne ve. In al veš, de tí ga vnemaš, tí mu pevski ogenj daš, al se smel bo razodeti saj pozneje, sam ne ve«.ne ve. In al veš, de tí ga vnemaš, tí mu pevski ogenj daš, al se smel bo razodeti saj pozneje, sam ne ve«.ne ve. In al veš, de tí ga vnemaš, tí mu pevski ogenj daš, al se smel bo razodeti saj pozneje, sam ne ve«. 

Dragi moji prijatelji, vsi smo v Božjih rokah, vsaka naša sekunda življenja je Božja last, 

vsak las na naši glavi je preštet in vedimo, da Božje oči noč in dan gledajo na nas, kajti pred 

Bogom človek nič ne more skriti. Zato živimo krščansko, pošteno in lepo in dobri Bog vé, 

da nas nekega dne čaka lepi kraj večnega zrenja odrešenjske Lepote.  

 Lepe jesenske dni vam želim.  

Aleš Kalamar, župnik 



MNP 

         RAZPORED MAŠ 

SEPTEMBER / OKTOBER 2014 

 

Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

SEPTEMBER 2014 

• 7.9.  

23. NEDELJA MED LETOM—ANGELSKA NEDE‐

LJA,  †† Amalija in Alojz Dolinšek,  † Josef 

Maier, † Angela Kojzek, †† Franc Leben, Janez 

Vajda ter starši Vajda in starši Leben.  

• 14.9. 

24. NEDELJA MED LETOM, †† družini Podber‐

šček  in Sosič, † Anton Kukovič. 

• 21.9. 

25. NEDELJA MED LETOM, sveta maša ob 10.00 

uri v cerkvi sv. Eberharda, †† starši in svaka Bu‐

kovšek. 

 

OKTOBER 2014 

• 5.10. 

27. NEDELJA MED LETOM—ROŽNOVENSKA 

NEDELJA, mašni namen je še prost.  

• 12.10. 

28. NEDELJA MED LETOM—ROŽNOVENSKA 

NEDELJA,  mašni namen je še prost.  

• 19.10. 

29. NEDELJA MED LETOM—MISIJONSKA NE‐

DELJA,  † Frančiška Tišler.   

 

 

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

• 6.9. 

23. NEDELJA MED LETOM—ANGELSKA NEDE‐

LJA,  mašni namen je še prost.  

• 4.10. 

27. NEDELJA MED LETOM—ROŽNOVENSKA 

NEDELJA,  mašni namen je še prost. 

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

• 7.9. 

23. NEDELJA MED LETOM—ANGELSKA NEDE‐

LJA,  †† Angela in Alojz Podržaj, Ivan in Ma‐

rinka Podržaj, †† Marija in Franc.  

• 5.10. 

27. NEDELJA MED LETOM—ROŽNOVENSKA 

NEDELJA, mašni namen je še prost.  Sveta maša v 

naravi v MAGSTADTU ob  11.00 uri. Lepo vab‐

ljeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

• 13.9. 

24. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost.  

• 11.10. 

28. NEDELJA MED LETOM—ROŽNOVENSKA 

NEDELJA,  mašni namen je še prost. 

 

STUTTGART                                                          16.30 

BAD URACH                                                          17.00 

BÖBLINGEN                                                           9.45 

PFULLINGEN                                                        16.45 



Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 28.9. 

26. NEDELJA MED LETOM—SLOMŠKOVA NE‐

DELJA, mašni namen je še prost.  

• 26.10. 

 30. NEDELJA MED LETOM—ŽEGNANJSKA NE‐

DELJA, mašni namen je še prost. 

 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 28.9. 

26. NEDELJA MED LETOM—SLOMŠKOVA NE‐

DELJA, FRANZISKUSFEST, sveta maša skupaj z 

nemško, italijansko in afriško skupnostjo ob 14.00 

uri. Lepo vabljeni!  

• 26.10. 

 30. NEDELJA MED LETOM—ŽEGNANJSKA NE‐

DELJA,  mašni namen je še prost. 

OBERSTENFELD                                                   9.00 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Dragi župljani, 

 

v mesecu juniju ste pri vseh mašnih nabirkah darovali 318,10 EUR in v mesecu  
196,15 juliju  EUR. Zahvaljujem se vam za vse vaše prispevke in darove. 

 

Bog plačaj vsem! 

Vaš hvaležni župnik Aleš 

Margaretenkapelle,Weißensteinstr. 33 

 

• 14.9. 

24. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

• 12.10. 

28. NEDELJA MED LETOM—ROŽNOVENSKA 

NEDELJA,  mašni namen je še prost. 

Kapela sv. Martina, Künkelinstraße 34 

 

• 21.9. 

25. NEDELJA MED LETOM, sveta maša bo ob 

10.00 uri v cerkvi sv. Eberharda v Stuttgartu. 

Lepo vabljeni!  

• 19.10. 

29. NEDELJA MED LETOM—MISIJONSKA NE‐

DELJA,  mašni namen je še prost. 

 

Cerkev Sv. Avguština, Langerstraße 116 

 

• 21.9. 

25. NEDELJA MED LETOM, sveta maša bo ob 

10.00 uri v cerkvi sv. Eberharda v Stuttgartu. 

Lepo vabljeni!  

• 19.10. 

29. NEDELJA MED LETOM—MISIJONSKA NE‐

DELJA,  mašni namen je še prost. 

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

• 27.9. 

26. NEDELJA MED LETOM—SLOMŠKOVA NE‐

DELJA, mašni namen je še prost.  

• 25.10. 

30. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. 

SCHWÄBISCH  GMÜND                                    10.30  

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                     17.00 

HEILBRONN                                                          17.00 



ŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILA				

SEPTEMBER	/	OKTOBER		SEPTEMBER	/	OKTOBER		SEPTEMBER	/	OKTOBER		SEPTEMBER	/	OKTOBER		2014201420142014				

* ŽUPNIJSKI VRTEC IN SOBOTNA ŠOLA, priče‐

tek v soboto, 20. septembra 2014 ob 10.00 uri.   

Otroci in starši, prisrčno vabljeni! 

 

* V nedeljo, 21. 9.2014 ob 10.00 uri bo PONTIFIKAL‐

NA SVETA MAŠA za vse tujejezične skupnosti, 

ki jo daruje škof dr. Gebhard Fürst v cerkvi sv. 

Eberharda (Königstr. 7, 70173 Stuttgart). Ta dan 

drugih svetih maš ne bo. Vsi lepo vabljeni k tej sveti 

maši!  

 

* FRANČIŠKOVA NEDELJA—FRANZISKUSFEST 

bo v nedeljo, 28. septembra 2014, sveta maša skupaj 

z nemško, italijansko in afriško skupnostjo bo ob 

14.00 uri. Svete maše ob 17.00 ne bo. Sledi pogo‐

stitev. Vsi lepo vabljeni v Esslingen! 

 

 * ZAHVALNA SVETA MAŠA V NARAVI  bo v ne‐

deljo, 5.10.2014 ob 11.00 uri v Magstadtu. Po sveti 

maši je skupno kosilo in druženje. Vljudno vabljeni! 

* ROMANJE K AVE MARIJI V DEGGINGEN bo na 

praznik Vseh svetih, v soboto, 1. novembra 2014. Od 

14.oo ure naprej spovedovanje, ob 15.00 uri ro‐

marska sveta maša. Ob 18.00 molitvena ura v Slo‐

venskem domu. Lepo vabljeni! 

 

* IZLET UPOKOJENCEV  bo v sredo, 12.11.2014   v 

Merlebach, kjer bo naš gostitelj župnik g. Jože 

Kamin. Po sveti maši si bomo ogledali mesto Merle‐

bach in se okrepčali v prostorih slovenske župnije, 

obiskali bomo tudi mlin. Odhod izpred Slovenskega 

doma bo ob 6.00 uri. Cena prevoza je 20,00 EUR, 

cena kosila pa 15,00 EUR. Prijave zbiramo v župnij‐

ski pisarni do srede, 5.11.2014. Prisrčno vabljeni!  

 

 

*  BIBLIČNI SEMINAR v Nonnenhornu ob Bo‐

denskem jezeru bo potekal od petka, 21.11.2014 do 

nedelje, 25.11.2014. Prijave in več informacij v 

župnijski pisarni. Lepo vabljeni! 

 

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 

Oblikovanje:   G.   


