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DUHOVNA MISEL 

Spoštovane rojakinje,  spoštovani rojaki!  

         V mesecu novembru bomo svoje misli in molitve 
namenjali našim rajnim sorodnikom, prijateljem in do‐
brotnikom, ki so v našem življenju pustili lep odtis svoje 
ljubezni, dobrote, spoštovanja in plemenitih dejanj, ki 
so jih storili za nas. Spominjamo se prvi vrsti tistih mili‐
jonov mater, ki so se posvetile ob svojih otrocih in druži‐
nah, med štirimi stenami doma; tiste množice mož, ki 
so zvesto izvrševali svojo službo v tovarnah, pisarnah, za 
prodajalno mizo, na polju; tistih številnih študentov in 
mladih delavcev, ki jih je Bog poklical sredi najlepših 
načrtov in sredi dela, pa so bili pripravljeni na srečanje z 
njim; tistih nepreglednih množic starih, zapuščenih, 
bolnih, hromih, naglušnih, slepih, zapostavljenih ljudi, 
ki so v preizkušnjah življenja dozoreli za nebesa; tistih 
živčnih ljudi, ljudi nagle jeze in z mnogimi slabimi last‐

nostmi, ki so si iz dneva v dan, od spovedi do spovedi prizadevali, da bi popravili svoj 
značaj; tistih preprostih kmečkih duš, ki so živele povezane z Bogom in so brale nje‐
govo pismo v lepoti sveta in so tako o njegovi dobroti vedele več kot učeni profesorji. 
Med svetniki so tudi naši prijatelji, naši najožji sorodniki. Vsi tisti, ki so živeli v istem 
svetu kot mi in v enakih okoliščinah kot mi, pa so znali v vsem iskati in najti Boga. 
Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja in ljubezni. To ni »dan mrtvih«, kot 

ga imenujejo neverni, to je dan živih, kajti Bog je zvest in trdno drži njegova obljuba: 

»Kdor v me veruje, bo živel, četudi umrje!« 

Blagoslovljen mesec november!         

Župnik Aleš Kalamar 



MNP 

    RAZPORED MAŠ 

NOVEMBER 2016 

 

Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

NOVEMBER 2016 

• 6.11.  

32. NEDELJA MED LETOM, † Lotte Schmid,  † 

Franc Leben  in starši Leben, Janez in starši Vajda, † 

starši Pifer, † starši Venta.  

• 13.11. 

33. NEDELJA MED LETOM, nedelja jublantov, 

sveta maša ob 15.00 uri, † Johann Protner. 

• 20.11. 

KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA,  mašni namen je 

še prost.  

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

• 5.11. 

32. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

• 6.11. 

32. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. 

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

• 12.11. 

33. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost.  

 

STUTTGART                                                         16.00 
BAD URACH                                                          17.00 

BÖBLINGEN                                                           9.45 

PFULLINGEN                                                        16.45 
 

Kristus kralj—hvalospev  

 

Svojega edinorojenega Sina, 
        našega Gospoda Jezusa Kristusa, 

        si mazilil za večnega duhovnika in kralja 

vesoljstva, 

        da bi se na oltarju križa daroval 

     kot brezmadežna in spravna žrtev  ter    

izvršil skrivnost človeškega odrešenja. 

Vse stvari bo uklonil svojemu vladarstvu in 

izročil tvojemu neizmernemu veličastvu 

        večno in vesoljno kraljestvo: 

        kraljestvo resnice in življenja, 

        Kraljestvo svetosti in milosti, 

   kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. 



Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 27.11. 

1. ADVENTNA NEDELJA, mašni namen je še 

prost. 

 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 27.11. 

1. ADVENTNA NEDELJA, † Angela Kojzek.  

OBERSTENFELD                                                   9.00 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Margaretenkapelle,Weißensteinstr. 33 

 

• 13.11. 

33. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 

Bolnišnična kapela, Schlichtener Str. 105 

• 20.11. 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA,  mašni namen je 

še prost. 

 

Cerkev Sv. Avguština, Langerstraße 116 

 

• 20.11. 

KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA,  mašni namen je 

še prost. 

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

• 26.11. 

1. ADVENTNA NEDELJA,  † Pavle Končan, † Nežka 

in Jože Črešnik.  

 

SCHWÄBISCH  GMÜND                                    10.30  

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                     11.00 

HEILBRONN                                                          17.00 

 

 

 

 

 

Nič naj te ne vznemirja, 
nič naj te ne plaši - 

vse mineva, 
Bog ostaja. 

Potrpljenje vse doseže. 
Kdor ima Boga, 

mu nič ne manjka. 
Bog edini zadostuje. 

Terezija Ávilska 



Dragi župljani, 

 

v mesecu septembru ste pri vseh mašnih nabirkah daro‐
vali 224,31 EUR in v mesecu  oktobru  313,52 EUR. Za‐
hvaljujem se vam za vse vaše prispevke in darove. 

Bog plačaj vsem! 

Vaš hvaležni župnik Aleš Kalamar 

ŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILA				

NOVEMBER		NOVEMBER		NOVEMBER		NOVEMBER		2016201620162016				

* ROMANJE K AVE MARIJI V DEGGINGEN bo na 

praznik Vseh svetih, v nedeljo, 1. novembra 2015. 

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! 

* Srečanja otrok in staršev SLOVENSKEGA ŽUPNIJ‐

SKEGA VRTCA IN ŠOLE  v mesecu novembru 

bodo, v soboto, 12.11.2016 ob 10.00 uri in v soboto, 

26.11.2016 ob 10.00 uri v Slovenskem domu. 

Otroci in starši, prisrčno vabljeni! 

 

* PRAZNOVANJE OSEBNIH IN ZAKONSKIH JU‐

BILEJEV bo v nedeljo, 13.11 2016 ob 15.00 uri v 

cerkvi sv. Konrada. Vsi, ki ste ali še boste letos 

obhajali jubileje, vabljeni k slovesi sveti maši in 

blagoslovu. Sledi skupno praznovanje v dvorani sv. 

Konrada. Prijave jubilantov zbiramo v župnijski 

pisarni. Lepo vabljeni!  

 

*   NAŠA LUČ 

Spoštovani naročniki mesečnika Naša Luč! V no‐

vembrskih oznanilih boste našli položnico za plači‐

lo naročnine za leto 2017. Prosimo vas, da jo v do‐

glednem času poravnate. Še posebej naprošamo vse 

naročnike, ki še niste poravnali naročnine za leto 

2016, da to čim prej storite. Hvala za razumevanje! 

 

 

 

Slovenska župnija Stuttgart | Slovenski dom 
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Za vsebino odgovarja: župnik Aleš Kalamar 

Oblikovanje:   G.   

KD Slovenija Stuttgart vas                

v nedeljo, 6.11.2016 ob 17.00 uri  

vljudno vabi v Slovenski dom na 

filmsko družabni večer.  

 

 


