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Spoštovane rojakinje in spoštovani rojaki! 

 

Mesec junij pred nas prinaša veliki krščanski praznik Srca Jezusovega, za katerega pravi 

blaženi papež Janez Pavel II. naslednje: »V prebodenem Srcu zremo Jezusovo sinovsko 

pokorščino Očetu, čigar naročilo je pogumno izpolnil in njegovo bratovsko ljubezen do 

človeka, ki ga je ljubil do konca, to je do končnega žrtvovanja samega sebe. Prebodeno 

Srce je znamenje celostne ljubezni v njeni vertikalni in horizontalni razsežnosti, kar po‐

nazarjata pokončno in prečno bruno križa. Češčenje presvetega Srca Jezusovega je po 

svojem bistvu češčenje tiste ljubezni, s katero nas Bog ljubi po Jezusu in hkrati dejanski 

izraz naše ljubezni, s katero mi ljubimo Boga in svojega bližnjega, da nas privede do naj‐

popolnejše in najbolj dovršene ljubezni do Boga in do bližnjega. 

Avgusta bomo obhajali god svetega Avguština, ki je eden izmed najvidnejših in najbolj 

globokih mislecev zahodnega krščanskega sveta. Njegovo ustvarjalno delo je nesmrtno in 

večno, ker je vsaka črka, ki jo je napisal odraz njegove globoke vere, ljubezni in trpljenja 

do Jezusa Kristusa. Sveti Avguštin je spoznal, da pot lahkega in lagodnega življenja ne vo‐

di nikamor, da smisel življenja ni v tem, da človek preživi svoje dni samo v veselju, kot da 

bi gledal gledališko igro, katero je v svoji mladosti tako ljubil. Spoznal je tudi, da odreši‐

tve ni v iskanju modrosti tega sveta, kajti edina modrost prihaja od zgoraj. Okusil je na 

svojem telesu, da sladkosti in mikavnosti tega sveta minejo, kot zvezdni utrinek in da 

človeško veselje hitro mine, potem pa pride molk in tišina in čas streznitve. Zato pa je 

lahko zapisal to globoko misel, ki pravi »K sebi, si nas ustvaril Gospod in nemirno je naše 

srce, dokler se ne spočije v Tebi«. 

Spoštovani, vedno smo na razpotju med dobrim in zlim. Vsi imamo od dobrega Boga od 
spočetka življenja v svoji notranjosti vest, ki je neizprosen sodnik, ki ne pozna paragra‐
fov in sprenevedanja. Vsi pa tudi imamo srce, ki je podoben razsodnik, kot vest, vendar 
še bolj natančen in dosleden. Ampak v srcu  naj nam bo vsem na prvem mestu skrita Lju‐
bezen, ki vse premaga, vse opraviči, vse veruje in vse upa in Ljubezen naj nikoli ne mine.  

Lepe poletne dni vam želim.                                                                               Župnik Aleš Kalamar 
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Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

JUNIJ 2015 

• 7.6.  

10. NEDELJA MED LETOM, † Angela Kojzek,  

† Franc in Zdenka Leben. 

• 14.6. 

11. NEDELJA MED LETOM, † Johann Protner, † 
Franc Belšak in starši Belšak.  

• 21.6. 

12. NEDELJA MED LETOM, † starši Maroša in † 
Ivan Vogrinčič,  † Franc in starši Leben ter Janez 
in starši Vajda.  Sveta maša ob praznovanju dneva 
državnosti bo ob 15.00 uri.  

 

JULIJ 2015 

•  5.7.  

14. NEDELJA MED LETOM, † Angela Kojzek, † 
Johann Protner, †  Franc Belšak ter starši Ciril in 
Frančiška Štuhec.  

•  12.7. 

15. NEDELJA MED LETOM, † Anton Kukovič. 

•  19.7. 

16. NEDELJA MED LETOM, † Fanika Arko, † 
Stanko Bukovšek in starši Bukovšek. Slovesna 
sveta maša bo skupaj z nemško in albansko skup‐
nostjo ob 10.00 uri. Lepo vabljeni! 

 

 

 

STUTTGART                                                          16.30 

BAD URACH                                                          17.00 

PFULLINGEN                                                        16.45 

  

 Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

•  6.6. 

10. NEDELJA MED LETOM, † Angela Bukovec. 

•  4.7. 

14. NEDELJA MED LETOM, sveta maša odpade.  

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

•  7.6. 

10. NEDELJA MED LETOM, † Jože Spreitzer.  

•  5.7. 

14. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. 

  

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

•  13.6. 

11. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

•  11.7.  

15. NEDELJA MED LETOM, sveta maša v nara‐
vi bo ob 11.30 uri na Kalkofnu. Lepo vabljeni!  

 

 

BÖBLINGEN                                                           9.45 



Margaretenkapelle,Weißensteinstr. 33 

 

• 14.6. 

11. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

• 12.7. 

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

Kapela sv. Martina, Künkelinstraße 34 

 

• 21.6. 

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

• 19.7. 

16. NEDELJA MED LETOM, slovesna sveta maša 
bo skupaj z nemško in albansko skupnostjo ob 
10.00 uri v Stuttgartu. Lepo vabljeni! 

 

Cerkev Sv. Avguština, Langertstraße 116 

 

• 21.6. 

12. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. 

• 19.7. 

16. NEDELJA MED LETOM, slovesna sveta maša 
bo skupaj z nemško in albansko skupnostjo ob 
10.00 uri v Stuttgartu. Lepo vabljeni! 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

•  27.6. 

13. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

• 25.7. 

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

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                      11.00 

HEILBRONN                                                        17.00 

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 28.6. 

13. NEDELJA MED LETOM, sveta maša za do‐

movino bo v  prostorih SKPD Mura  Bönnigheim 

ob  11.00  uri. Lepo vabljeni!  

• 26.7. 

17. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. 

 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 28.6. 

13. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

• 26.7. 

17. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Dragi župljani, 

v mesecu aprilu ste pri vseh mašnih nabirkah darovali  

467,34 EUR in v mesecu maju 325,39 EUR. Zahvaljujem 

se vam za vse vaše prispevke in darove. 

Bog plačaj! 

Vaš hvaležni župnik Aleš 

SCHWÄBISCH  GMÜND                                    10.30  OBERSTENFELD                                                  9.00 
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* Srečanja otrok in staršev SLOVENSKEGA VRTCA 

IN ŠOLE  bodo v mesecu juniju v soboto, 13.6.2015 

ob 10.00 uri v Slovenskem domu ter v nedeljo, 

21.6.2015 ob 14.00 uri. Otroci in starši, prisrčno vab‐

ljeni!   

* Praznik Svetega Rešnjega Telesa bo v četrtek, 

4.6.2015. Lepo vabljeni k praznični sveti maši in 

procesiji z Najsvetejšim ob 9.30 uri v Rosengarten 

(Rosengarten am Neuen Schloss) v Stuttgart. 

*  Sommerfest—skupni župnijski praznik bo v 

nedeljo, 19.7.2015. Slovesna sveta maša bo ob 10.00 

uri v cerkvi sv. Konrada v Stuttgartu. Po maši bo 

veselo druženje v dvorani in na dvorišču pri cerkvi. 

Ta dan bo sveta maša samo v Stuttgartu. Vabljeni v 

čimvečjem številu!  

* 20. tradicionalno »Srečanje v moji domovini« 

bo v nedeljo, 9.8.2015 v Laškem. Pričetek s sveto 

mašo ob 10.00 uri v cerkvi sv. Martina (Aškerčev trg 

3, 3270 Laško), sledi ogled pivovarne in kulturni 

program ter skupno kosilo na turistični kmetiji Sa‐

lobir (Trobni Dol 39, 3271 Šentrupert). Lepo vas va‐

bita KD Slovenija Stuttgart in slovenska župnija!   

 

* Župnijsko romanje bo v nedeljo, 11.10.2015 v  

Dreifaltigkeitsbergkirche pri Speichingenu. Po 

sveti maši bo organizirano skupno kosilo. Odhod 

izpred Slovenskega doma bo ob 8.00 uri. Cena pre‐

voza je 20,00 EUR. Prijave zbiramo v župnijski 

pisarni do petka, 24.7.2015.. 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.   

 S V E T E  M A Š E  Z A  D O M OV I N O :  

 

*  Kulturno društvo Slovenija Stuttgart e.V. vabi 

v nedeljo, 21.6.2015 na praznovanje dneva držav‐

nosti. Ob 15.00 uri bo v cerkvi sv. Konrada maša 

za domovino, nato kulturni program in nastop 

vokalne skupine Sonus. Vstopnina 7,00 EUR, za 

člane društva 5,00 EUR. Vljudno vabljeni! 

 

*  V nedeljo, 28.6.2015 bo ob 11.00 uri  v prosto‐

rih SKPD Mura Bönnigheim (Kirchheimerstr. 

74, 74357 Bönnigheim) sveta maša za domovino. 

Po maši sledi skupno kosilo s specialitetami iz 

žara. Lepo vabljeni!  

 

* SKUD Triglav Reutlingen vabi v soboto, 

11.7.2015  ob 11.30 uri na sveto mašo v naravi 

(Kalkofen). Po maši družabno srečanje s pikni‐

kom. Prisrčno vabljeni!   


