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Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje! 

 
Za velikonočni čas sem ob letu usmiljenja izbral lepo molitev svetnice Marije Favstine 
Kowalske. Vsak izmed nas naj jo večkrat vzame v roke in jo moli z iskrenim in čistim sr‐
cem in naj ne ostane molitev samo na ustnicah, ampak naj se naše usmiljenje pokaže v 
življenju.  

» Pomagaj mi, o Gospod, da bi bile moje oči usmiljene, 
da nikoli ne bi sumničila in ne sodila po zunanjosti, 
ampak iskala to, kar je v dušah mojih bližnjih lepo, in 
jim pomagala.  
Pomagaj mi, da bi bil moj sluh usmiljen, da bi se skla‐
njala k bližnjim v potrebah, da bi moja ušesa ne bila 
brezbrižna ob bolečini in vzdihljajih bližnjih. Pomagaj 
mi, Gospod, da bi bil moj jezik usmiljen, da bi o svojih 
bližnjih nikoli ne govorila zaničljivo, pač pa da bi imela 
za vsakega besedo tolažbe in odpuščanje. Pomagaj mi, 
Gospod, da bi bile moje roke usmiljene in polne dobrih 
del, da bi svojim bližnjim znala delati le dobro in bi na‐
se sprejemala težja in napornejša opravila. Pomagaj mi, 
da bi bile moje noge usmiljene, da bi svojim bližnjim 

vedno hitela na pomoč, ne oziraje se na svojo onemoglost in utrujenost. Služenje bliž‐
njim je moj pravi počitek. Pomagaj mi, Gospod, da bi bilo moje srce usmiljeno, da bi čuti‐
la vse trpljenje bližnjih in da nikomur ne odrečem svojega srca. Iskreno se bom srečevala 
tudi s tistimi, za katere vem, da bodo zlorabljali mojo dobroto, toda sama se bom zapr‐
la  v Srce usmiljenega Jezusa. O svojem trpljenju bom molčala. Moj Gospod, naj se tvoje 
usmiljenje odpočije v meni. Moj Jezus, spremeni me v sebe, kajti ti zmoreš vse. 
Amen.« (Dnevnik sestre Favstine, št. 163).  
 
Lep velikonočni čas vam želim ter lepe spomladanske dni polne usmiljenja in krščanske 
dobrote.  

 Župnik Aleš Kalamar 
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Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

APRIL 2016 

• 3.4.  

2. VELIKONOČNA NEDELJA—BELA NEDELJA, 
† Cecilija Podgornik, † Karmen Žel , † Angela 
Kojzek, †† Stanko, Ivan in starši Bukovšek.  

• 10.4. 

3. VELIKONOČNA NEDELJA, †† Lojzka in Pavel 
ter starši Sosič, † Franc in starši Leben ter Janez 
in starši Vajda, † Ciril Turk.  

• 17.4. 

4. VELIKONOČNA NEDELJA, † Herman Josef 
Pechar, † Johann Protner, †  starši Mauko in brat 
Franc.  

 

MAJ 2016  

•  1.5.  

6. VELIKONOČNA NEDELJA, sveta maša 
odpade. Vabljeni k sveti maši na Michaelsberg.  

•  8.5. 

7. VELIKONOČNA NEDELJA, † Franc in starši 

Leben ter Janez in starši Vajda, † Anton Kukovič, 

† Ciril Turk, † Crissi Berolt Škorjanc, † Fanika 

Tišler. 

•  15.5. 

BINKOŠTI, † Fanika Arko in družina Arko, † Jo‐
hann Protner.  

 

 

 

STUTTGART                                                          16.30 

BAD URACH                                                          17.00 

PFULLINGEN                                                        16.45 

  

 Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

•  2.4. 

2. VELIKONOČNA NEDELJA—BELA NEDELJA, 
† Jože Zalokar. 

•  7.5. 

7. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je 
še prost.  

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

•  3.4. 

2. VELIKONOČNA NEDELJA—BELA NEDELJA, 
† Jože Koletnik, †† Stanislav Jurečič in starši 
Antonija in Jože Jurečič, † starši Alojzija in Felix 
Šterbal.  

•  1.5. 

6. VELIKONOČNA NEDELJA, sveta maša od‐
pade. Vabljeni k sveti maši na Michaelsberg. 

 

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

•  9.4. 

3. VELIKONOČNA NEDELJA, † Jože in Igor Za‐
lokar, † Gabrijela Rupar.  

•  14.5.  

BINKOŠTI, mašni namen je še prost. 

 

Margaretenkapelle,Weißensteinerstr. 33 

 

• 10.4. 

3. VELIKONOČNA NEDELJA, † Alojz Bajt, † 
starši Lotrič.  

• 8.5. 

7. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je 
še prost.  

BÖBLINGEN                                                           9.45 

SCHWÄBISCH GMÜND                                      10.30  



Bolnišnična kapela, Schlichtener Str. 105  

 

• 17.4. 

4. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.  

• 15.5. 

BINKOŠTI, mašni namen je še prost.  

 

Cerkev Sv. Avguština, Langertstraße 116  

 

• 17.4. 

4. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je še 

prost. 

• 15.5. 

BINKOŠTI, mašni namen je še prost.  

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

•  23.4. 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, Jože in Nežka 

Črešnik.  

• 28.5. 

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

 

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 24.4. 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, † Marija Bernik, 

†† brat Tone in žena Slavka ter sestra Milenka 

Kotar.  

• 29.5. 

9. NEDELJA MED LETOM, sveta maša bo ob 

10.00 uri. 

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                      11.00 

HEILBRONN                                                          17.00 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 24.4. 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, † Alojz Korošec. 

• 22.5. 

NEDELJA SVETE TROJICE, sveta maša odpade.  

 

 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Dragi župljani, 

v mesecu februarju ste pri vseh mašnih nabirkah daro‐

vali  249, 12 EUR in v mesecu marcu 411,32 EUR. Zahva‐

ljujem se vam za vse vaše prispevke in darove. 

Bog plačaj! 

Vaš hvaležni župnik Aleš 

OBERSTENFELD                                                    9.00 
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* Srečanja otrok in staršev SLOVENSKEGA VRTCA 

IN ŠOLE  bodo v mesecu aprilu v soboto, 16.4.2016 

in v soboto, 23.4.2016 ob 10.00 uri v Slovenskem 

domu. Otroci in starši, prisrčno vabljeni!   

* Celodnevno češčenje pred Najsvetejšim  bo v 

ponedeljek, 25.4.2016, na god sv. Marka Evangelista 

v Slovenskem domu. Pričetek ob 14.00 uri s sveto 

mašo. Lepo vabljeni! 

 

*  Prvomajsko romanje na Michaelsberg bo v 

nedeljo, 1. maja 2016, ko  se bomo že tradicio‐

nalno zbrali na Michaelsbergu, kjer bo ob 12.30 uri 

sveta maša.  Vljudno vabljeni! 

* Gospodov Vnebohod, sveta maša bo v 

četrtek, 5. maja 2016 ob 10.00 uri v Slovenskem 

domu. Lepo vabljeni! 

* Materinski dan in ponovitev prvega svetega 

obhajila bo v nedeljo, 8.5.2016. Ob 14.30 uri se 

bomo zbrali na vrtu Slovenskega doma in v proce‐

siji odšli do župnijske cerkve sv. Konrada, kjer bo 

ob 15.00 uri sveta maša pri kateri bodo naši prvoob‐

hajanci prejeli Jezusa. Po sveti maši bo v dvorani sv. 

Konrada prireditev ob materinskem dnevu. Vlju‐

dno vabljeni!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Praznik Svetega Rešnjega Telesa bo v četrtek, 

26.5.2016. Lepo vabljeni k praznični sveti maši in 

procesiji z Najsvetejšim ob 10.00 uri v Rosengarten 

(Rosengarten am Neuen Schloss) v Stuttgart. 
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