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Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje! 

 

 

Pred nami je največji krščanski praznik Velika noč, ki nam prinaša glavno novico, 

da je Jezus vstal od mrtvih in tudi mi bomo nekega dne vstali in se veselili življenja 

skupaj z Njim. Štirje evangeliji so uvod v skrivnost velikonočnega tridnevja - Jezuso-

vega trpljenja, smrti in vstajenja od mrtvih. Jezusovo vstajenje od mrtvih zaradi nas 

ljudi je temeljna resnica v zgradbi krščanskih resnic. Če Kristus ni vstal od mrtvih 

in z njim tudi mi, potem je vse zaman, potem je tudi govorjenje o Bogu popoln ne-

smisel. Toda Jezus je vstal od mrtvih in se s poveličanim telesom prikazoval svojim 

apostolom in še nekaterim pričam. Če se Kristus ne bi prikazoval svojim apostolom, 

če učencu Tomažu ne bi dovolil, da bi vtaknil svoj prst v njegovo stran in če z njimi 

ne bi jedel in pil, bi se v grobu končalo tudi Jezusovo poslanstvo. Jezus je namreč 

svojo Cerkev, kot naslednico njegovega učlovečenja skozi človeško zgodovino posta-

vil na tako krhke temelje, da se ob Petrovi zatajitvi in Judovem izdajstvu Jezusa, 

Cerkev ne bi niti začela, še posebej, ko so se apostoli zaradi strahu in pohujšanjem 

nad Jezusovim trpljenjem in smrtjo razbežali. Jezus je s svojim vstajenjem od mr-

tvih premagal našo telesno in duhovno smrt. Kajti s svojo smrtjo je uničil naše gre-

he in nas spet postavil v božjo milost, “da bi prav tako, kakor je Kristus po veličast-

nem očetovem posegu vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja.”  

Drage rojakinje in dragi rojaki, vstopimo na novo pot življenja, kjer vladajo vera, 

upanje, ljubezen in resnica.  

 

Blagoslovljeno Veliko noč in velikonočne praznike vam želim.                                                                 

 

 Župnik Aleš Kalamar 
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Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

APRIL 2015 

• 5.4.  

VELIKA NOČ, praznična sveta maša v čast 
Kristusovemu vstajenju. 

• 6.4. 

VELIKONOČNI PONEDELJEK, † Kristina Pet‐
ek, † družina Štrtak in Holzmann, † Ivanka 
Gornik. Sveta maša bo ob 10.00 uri v Slovenskem 
domu. Lepo vabljeni!  

• 12.4. 

2. VELIKONOČNA NEDELJA—BELA NEDELJA, 
† starši Čampa in Petrič,  † Lojzka Sosič in Ludvik 
Čevdek, † Johann Protner, † Angela Kojzek.  

• 19.4. 

3. VELIKONOČNA NEDELJA, † Kristina Petek, 
† Franc in starši Leben ter Janez in starši Vajda, † 
Stanko in Ivan Bukovšek.  

 

MAJ 2015 

•  3.5.  

5. VELIKONOČNA NEDELJA, † Anton Kuko‐
vič, † Franc in starši Leben ter Janez in starši Vaj‐
da, †  Ivanka Gornik.  

•  10.5. 

6. VELIKONOČNA NEDELJA, jubilejna sveta 

maša bo ob 14.00 uri.  

•  17.5. 

7. VELIKONOČNA NEDELJA, † Franc in starši 
Leben ter Janez in starši Vajda, † Angela Kojzek, 
† Johann Protner.  

STUTTGART                                                          16.30 

BAD URACH                                                          17.00 

PFULLINGEN                                                        16.45 

  

 Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

•  4.4. 

VELIKA SOBOTA,  sveta maša odpade. 

•  2.5. 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je 
še prost.  

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

•  5.4. 

VELIKA NOČ, sveta maša odpade in bo na ta dan 
samo v Stuttgartu ob 16.30 uri.  

•  3.5. 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je 
še prost.  

  

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

•  11.4. 

2. VELIKONOČNA NEDELJA—BELA NEDELJA, 
mašni namen je še prost.  

•  9.5.  

6. VELIKONOČNA NEDELJA, sveta maša zara‐
di priprav na obletnico župnije odpade. Lepo 
vabljeni v nedeljo v Stuttgart.  

 

Margaretenkapelle,Weißensteinstr. 33 

 

• 12.4. 

2. VELIKONOČNA NEDELJA—BELA NEDELJA, 
mašni namen je še prost.  

• 10.5. 

6. VELIKONOČNA NEDELJA, sveta maša ta dan 
bo samo v Stuttgartu ob 14.00 uri.  

BÖBLINGEN                                                           9.45 

SCHWÄBISCH GMÜND                                      10.30  



Kapela sv. Martina, Künkelinstraße 34 

 

• 19.4. 

3. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.  

• 17.5. 

7. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.  

 

Cerkev Sv. Avguština, Langertstraße 116 

 

• 19.4. 

3. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je še 

prost. 

• 17.5. 

7. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je še 

prost.  

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

•  25.4. 

4. VELIKONOČNA NEDELJA, sveta maša zaradi 

celdnevnega češčenja odpade.  

• 23.5. 

BINKOŠTI, mašni namen je še prost. 

 

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 26.4. 

4. VELIKONOČNA NEDELJA, † Ana in Johann 

Klemenčič.  

• 24.5. 

BINKOŠTI, mašni namen je še prost. 

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                      11.00 

HEILBRONN                                                          17.00 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 26.4. 

4. VELIKONOČNA NEDELJA, † Marĳa Koler in 

starši Martin in Kristina Horvat, † Alojz Korošec. 

• 24.5. 

BINKOŠTI, † Ciril Turk, † Fanika Tišler.  

ESSLINGEN                                                            17.00 

Dragi župljani, 

v mesecu februarju ste pri vseh mašnih nabirkah daro‐

vali  309,50 EUR in v mesecu marcu 410,11 EUR. Zahva‐

ljujem se vam za vse vaše prispevke in darove. 

Bog plačaj! 

Vaš hvaležni župnik Aleš 

OBERSTENFELD                                                    9.00 

BOGOSLUŽNI SPORED V VELIKEM TEDNU 

* VELIKI ČETRTEK, 2.4.2015, sveta maša bo ob 

14.00 uri v Slovenskem domu. Vljudno vabljeni! 

* VELIKI PETEK, 3.4.2015 ob 15.00 uri obhaja‐

nje Jezusovega trpljenja v cerkvi sv. Konrada sku‐

paj z nemško skupnostjo. Lepo vabljeni! 

* VELIKA SOBOTA, 4.4.2015 

Blagoslov velikonočnih jedi:             

∗        Pfullingen ob 11.00 uri, Pfullingen ob 11.00 uri, Pfullingen ob 11.00 uri, Pfullingen ob 11.00 uri,     

∗        Böblingen ob 14.00 uri,Böblingen ob 14.00 uri,Böblingen ob 14.00 uri,Böblingen ob 14.00 uri,    

∗        Esslingen ob 16.00 uri in Esslingen ob 16.00 uri in Esslingen ob 16.00 uri in Esslingen ob 16.00 uri in     

∗        Stuttgart ob 18.00 uri. Stuttgart ob 18.00 uri. Stuttgart ob 18.00 uri. Stuttgart ob 18.00 uri.  

 

* VELIKONOČNA VIGILIJA skupaj z nemško 

skupnostjo v cerkvi sv. Konrada ob 21.00 uri.  

* VELIKA NOČ, 5.4.2015—praznična sveta maša v 

čast Kristusovemu vstajenju bo ob 16.30 uri v cer‐

kvi sv. Konrada. Vljudno vabljeni! 
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* Srečanja otrok in staršev SLOVENSKEGA VRTCA 

IN ŠOLE  bodo v mesecu aprilu v soboto, 25.4.2015 

ob 10.00 uri v Slovenskem domu ter v mesecu maju 

v nedeljo, 10.5.2015 ob 13.00 uri. Otroci in starši, 

prisrčno vabljeni!   

* Celodnevno češčenje pred Najsvetejšim  bo v 

soboto, 25.4.2015, na god sv. Marka Evangelista v 

Slovenskem domu. Pričetek ob 13.00 uri s sveto 

mašo. Lepo vabljeni! 

*  Prvomajsko romanje na Michaelsberg bo v 

petek, 1. maja 2015, ko se bomo že tradicional‐

no zbrali na Michaelsbergu, kjer bo ob 9.00 uri sve‐

ta maša. Po sveti maši sledi koncert CPZ Obzorje iz 

Stuttgarta, nato blagoslov motorjev pred cerkvijo 

in skupno kosilo in druženje pri SKPD Mura Bön-

ningheim (Kirchheimerstr. 74, 74357 Bönnighe‐

im). Vljudno vabljeni! 

* Jubilejno slavje 55-letnice slovenske župnije, 

materinski dan in ponovitev prvega svetega 

obhajila bo v nedeljo, 10.5.2015. Ob 13.30 uri se 

bomo zbrali na vrtu Slovenskega doma in v proce‐

siji odšli do župnijske cerkve sv. Konrada, kjer bo 

ob 14.00 uri sveta maša pri kateri bodo naši prvoob‐

hajanci prejeli Jezusa. Slovesno sveto mašo bo vodil 

mariborski nadškof v pokoju gospod dr. Franc 

Kramberger. Po sveti maši bo v dvorani sv. 

Konrada kulturna prireditev, sledi slovesna večerja 

in druženje ob zvokih ansambla Panonnia. Vljudno 

vabljeni!  
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