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med nami povedano
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Leto 56

SLOVENSKA ŽUPNIJA STUTTGART
AALEN | BAD URACH | BÖBLINGEN | ESSLINGEN | HEILBRONN | OBERSTENFELD | PFULLINGEN | SCHORNDORF | SCHWÄBISCH GMÜND | STUTTGART

9/10
2016

DUHOVNA MISEL
Spoštovane rojakinje, spoštovani rojaki!

Pred nami je mesec oktober, ki je posvečen molitvi rožnega venca. Prvo oktobrsko
nedeljo katoličani po izročilu imenujemo rožnovenska nedelja. Z njo želi Cerkev po‐
vabiti vernike po vsem svetu, naj v oktobru vsak dan zaustavijo prehitre korake, naj si
vzamemo vsaj nekaj časa samo zase, za umiritev svojega duha. Cerkev nas vabi torej k
molitvi rožnega venca, ki je ena najlepših molitev. Brez molitve namreč vernik utone
v posvetnem duhu tega sveta. Brez molitve duhovnik postane obrtnik; brez molitve
krščanski starši svoje otroke vzgajajo v fasadne kristjane; brez molitve krščanski po‐
litiki ceneno prodajajo svoje besede in govorijo povedano v starem slovenskem prego‐
voru, kakor bi kislo zelje jedli iz škrbaste sklede; in ne nazadnje, brez molitve so dela
krščanskih kulturnikov le leporečje ali tržni izdelki brez smiselnega sporočila za na‐
rod, ki mu pripadajo. Z molitvijo rožnega venca, s ponavljanjem zdravamarij in medi‐
tiranjem skrivnosti premišljujemo dogodke iz Jezusovega življenja, da bi ga bolj po‐
znali in ljubili. Rožni venec pomaga učinkovito zmagovati nad sebičnostjo, prinaša
mir v srca, v družine, v družbo in v svet. K pomnoženi in poglobljeni molitvi prav rož‐
nega venca kličejo stanje duha v Cerkvi in državi; k goreči molitvi rožnega venca kli‐
čejo prej slabe kot dobre razmere, ki prinašajo socialne težave in še večjo duhovno
bedo. K poglobljeni molitvi, ne le osebni, ampak tudi občestveni, alarmantno kliče
podatek, da veljamo Slovenci za narod, ki najmanj moli v Evropi. Če še ne verjamemo,
moramo začeti verjeti, da nas lahko samo molitev reši iz zmešanih in čudnih situacij,
ki jih gledamo, doživljamo in ki jih bridko čutimo na lastni koži in v duši. Če nam je
všeč ali ni, je potrebno priznati, da se premalo prosi za božji blagoslov, da bi lahko
delo imelo pravi uspeh, z njim pa notranje zadovoljstvo.
Lep jesenski čas vam želi vaš župnik Aleš Kalamar

BAD URACH

MNP

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18

RAZPORED MAŠ

•

SEPTEMBER / OKTOBER

16.00

3.9.

23. NEDELJA MED LETOM—ANGELSKA NEDE‐
LJA, mašni namen je še prost.
•

STUTTGART

17.00

1.10.

27. NEDELJA MED LETOM—ROŽNOVENSKA
NEDELJA, mašni namen je še prost.

Sv. Konrad, Staﬄenbergstraße 64

BÖBLINGEN
SEPTEMBER 2016
•

11.9.

24. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še
prost.
•

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1

4.9.

23. NEDELJA MED LETOM—ANGELSKA NEDE‐
LJA, mašni namen je še prost.
•

9.45

18.9.

25. NEDELJA MED LETOM, sveta maša ob 10.00
uri v cerkvi sv. Eberharda.

•

4.9.

23. NEDELJA MED LETOM—ANGELSKA NEDE‐
LJA, mašni namen je še prost.
•

2.10.

27. NEDELJA MED LETOM—ROŽNOVENSKA
NEDELJA, mašni namen je še prost. Sveta maša v
naravi v MAGSTADTU ob 11.00 uri. Lepo vab‐
ljeni!

OKTOBER 2016
•

2.10.

27. NEDELJA MED LETOM—ROŽNOVENSKA
NEDELJA, mašni namen je še prost.
•

9.10.

28. NEDELJA MED LETOM, † Anton Kukovič.
•

16.10.

29. NEDELJA MED LETOM—MISIJONSKA NE‐
DELJA, mašni namen je še prost.

PFULLINGEN

16.45

Sv. Wolfgang, Markstraße 26

•

10.9.

24. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še
prost.
•

8.10.

28. NEDELJA MED LETOM—ROŽNOVENSKA
NEDELJA, mašni namen je še prost.

SCHWÄBISCH GMÜND

10.30

Margaretenkapelle,Weißensteinstr. 33

•

9.00

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3

11.9.

24. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še
prost.
•

OBERSTENFELD

9.10.

28. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še‐
prost.

SCHORNDORF

9.00

•

25.9.

26. NEDELJA MED LETOM—SLOMŠKOVA NE‐
DELJA, sveta maša zaradi romanja v Einsiedeln
odpade.
•

23.10.

30. NEDELJA MED LETOM—ŽEGNANJSKA NE‐
DELJA, mašni namen je še prost.
ESSLINGEN

Kapela v Rems‐Murr‐Klinik Schorndorf, Schlichtener Str. 105

17.00

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38

•

18.9.

25. NEDELJA MED LETOM, sveta maša bo ob
10.00 uri v cerkvi sv. Eberharda v Stuttgartu.
•

16.10.

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

•

25.9.

26. NEDELJA MED LETOM—SLOMŠKOVA NE‐
DELJA, sveta maša zaradi romanja v Einsiedeln od‐
pade.
•

23.10.

30. NEDELJA MED LETOM—ŽEGNANJSKA NE‐
DELJA, †Angela Kojzek.
AALEN

11.00

Cerkev Sv. Avguština, Langerstraße 116

•

18.9.

25. NEDELJA MED LETOM, sveta maša bo ob
10.00 uri v cerkvi sv. Eberharda v Stuttgartu.
•

16.10.

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

HEILBRONN

17.00

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66

•

24.9.

26. NEDELJA MED LETOM—SLOMŠKOVA NE‐
DELJA, † ŠteJa Merjasec, † starši Tomc, † Olga
Perovšek, † starši Berus.
•

Dragi župljani,

v mesecu juniju ste pri vseh mašnih nabirkah darovali 323,11 EUR in v mesecu
juliju 209,40 EUR. Zahvaljujem se vam za vse vaše prispevke in darove.

22.10.
Bog plačaj vsem!

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

Vaš hvaležni župnik Aleš

ŽUPNIJSKA OZNANILA
SEPTEMBER / OKTOBER 2016
* MARIJINO ROJSTVO—MALI ŠMAREN, sveta
maša bo v četrtek, 8.9.2016 ob 10.00 uri v Sloven‐
skem domu. Lepo vabljeni!

* ZAHVALNA SVETA MAŠA V NARAVI bo v nede‐
ljo, 2.10.2016 ob 11.00 uri v Magstadtu. Po sveti
maši je skupno kosilo in druženje. Vljudno vabljeni!

* ŽUPNIJSKI VRTEC IN SOBOTNA ŠOLA, priče‐
tek v soboto, 17. septembra 2016 ob 14.00 uri. Otroci
in starši, prisrčno vabljeni!

* V nedeljo, 30.10.2016 se bomo odpravili na RO‐
MARSKI IZLET ZA VSE GENERACIJE. Odhod iz‐
pred Slovenskega doma bo ob 8.00 uri. Obiskali bo‐
mo romarski kraj Speyer, kjer bomo imeli sveto
mašo. Po sveti maši sledi ogled stolnice, nato bomo
v bližnjem gostišču imeli skupno kosilo. Cena avto‐
busnega prevoza je 15,00 EUR, cena kosila približno
20,00 EUR. Prijave zbiramo v župnijski pisarni do
srede, 26.10.2016. Prisrčno vabljeni!

* V nedeljo, 18.9.2016 ob 10.00 uri bo PONTIFIKAL‐
NA SVETA MAŠA, ki jo daruje škof dr. Gebhard
Fürst v cerkvi sv. Eberharda (Königstr. 7, 70173
Stuttgart). Ta dan svete maše ob 16.00 uri ne bo. Vsi
lepo vabljeni k tej sveti maši!

* ROMANJE K AVE MARIJI V DEGGINGEN bo na
praznik Vseh svetih, v torek, 1. novembra 2016. 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!

* V nedeljo, 25.9.2916 bo romanje v Einsiedeln.
Odhod z avtobusom izpred Slovenskega doma ob
6.30 uri. Ob 12.15 uri je romarska sveta maša, nato
skupno kosilo. Cena prevoza je 2o,00 EUR na osebo,
cena kosila 24,00 EUR. Prijave zbiramo v župnijski
pisarni do srede, 21.9.2016. Lepo vabljeni!
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