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Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje! 

 

Postrgajte stari kvas, da boste dobili novo testo. 
Kristus, naše pashalno jagnje, je bil namreč žr‐
tvovan. Praznujmo, a ne s starim kvasom hudobi‐
je in zla, ampak z nekvašenim kruhom iskrenosti 
in resnice. Kaj pomeni praznovati ali kakor pogo‐
sto rečemo obhajati veliko noč? Pasha pomeni 
prehod. Da bi zares obhajali veliko noč, moramo 
tudi mi narediti določen prehod. Sv. Ambrož pra‐
vi, da pasha pomeni preiti od krivde k odpušča‐
nju. V tem je povzeto veliko sporočilo osvobodi‐
tve, ki ga hočemo razbrati. Za marsikoga bi lahko 

pomenilo obhajati veliko noč v dobršni meri izviti se iz tega stanja, da bi končno svobodno 
zadihal, se počutil prenovljenega, spravljenega s seboj in z življenjem. Občutki krivde ne 
škodijo le tistemu, ki zaradi njih trpi, ampak tudi vsem, ki živijo ob njem. Kdor ni pomirjen 
sam s seboj in ima slabo podobo o sebi, teži k temu, da to podobo prenaša na druge; ves čas 
čuti, da ga obtožujejo v resnici počne to sam in postaja napadalen. Občutek krivde v naspro‐
tju s tem, kar bi lahko pričakovali, še nikoli ni nikomur pomagal, da bi bil bolj ponižen, mi‐
ren in ljubezniv. Besede, ena plemenitejša od druge, ki jih slišimo na veliko noč! Bog opravi‐
čuje pomeni: ponovno nas napravlja pravične in svete pred seboj, rehabilitira, sprejema, raz‐
glasi pomilostitev. Pomilostitev prihaja iz grščine in pomeni ne spominjati se več. Toda člo‐
veške pomilostitve so vedno delne, polovične. Tudi ko človeška pravičnost pomilosti, ne po‐
zabi; kartoteka ostane, madež se ne izbriše. Pri Bogu pa ni tako. Ko on odpušča, pozabi, iz‐
briše, v globino morja zažene naše grehe (Mih 7,19). Sv. Pavel je rekel, da je sad velike noči v 
tem, da iz nas naredi novo testo, nekvašen kruh iskrenosti in resnice, kar pomeni preproste 
in brez hudobije. Zdaj vemo, da je del te velikonočne novosti tudi dar mirne vesti, kjer ni več 
očitkov. Kristus je sam sebe brezmadežnega daroval Bogu in očistil našo vest mrtvih del 
(Heb 9,14). Zato nas more sedaj osvoboditi slabe vesti in nam podariti mirno vest (prim. Heb 
10,22; 13,18). Morda je to najlepši dar, ki ga lahko sodobnemu človeku, nemirnemu zaradi toli‐
kih občutkov krivde nakloni stari in slavni praznik velike noči. 
 
Blagoslovljene velikonočne praznike!                                                             

   Župnik Aleš Kalamar 
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Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

APRIL 2017 

• 2.4.  

5. POSTNA NEDELJA—TIHA NEDELJA, † Jože 
Vipavc, †† družini Čampa in Petrič. Križev pot ob 
16.00 uri, sveta maša ob 16.30 uri.  

• 9.4. 

6. POSTNA NEDELJA—CVETNA NEDELJA, † 
Angela Kojzek, † Franc in starši Leben ter Janez 
in starši Vajda, †Johann Protner.  

• 16.4. 

VELIKA NOČ, praznična sveta maša v čast 
Kristusovemu vstajenju.  

 

MAJ 2017 

 •  7.5. 

4. VELIKONOČNA NEDELJA, † Franc in starši 

Leben ter Janez in starši Vajda, †† družini Turk in 

Gostečnik, sveta maša ob 15.00 uri. 

•  14.5. 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, † Anton Kukovič, 
† Ivanka Gornik.  

•  21.5.  

 6. VELIKONOČNA NEDELJA, † Angela Kojzek, 
† Johann Protner, †† starši Bukovšek ter brata 
Ivan in Stanko Bukovšek.  

 

 

 

STUTTGART                                                          16.00 

BAD URACH                                                          17.00 

PFULLINGEN                                                        16.45 

  

 Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

•  1.4. 

5. POSTNA NEDELJA—TIHA NEDELJA, mašni 
namen je še prost. 

•  6.5. 

4. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je 
še prost.  

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

•  2.4. 

5. POSTNA NEDELJA—TIHA NEDELJA, mašni 
namen je še prost.  

•  7.5. 

4. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je 
še prost. 

 

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

•  8.4. 

6. POSTNA NEDELJA—CVETNA NEDELJA, † 
Ana Zmuda, † družina Mihelič.  

•  13.5.  

5. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je 
še prost. 

 

 

Margaretenkapelle,Weißensteinerstr. 33 

 

• 9.4. 

3. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je 
še prost.  

• 14.5. 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.  

BÖBLINGEN                                                           9.45 

SCHWÄBISCH GMÜND                                      10.30  



Bolnišnična kapela, Schlichtener Str. 105  

 

• 16.4. 

VELIKA NOČ, sveta maša bo na ta dan samo v 
Stuttgartu ob 16.00 uri.  

• 21.5. 

6. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.  

 

Cerkev Sv. Avguština, Langertstraße 116  

 

• 16.4. 

VELIKA NOČ, sveta maša bo na ta dan samo v 

Stuttgartu ob 16.00 uri. 

• 21.5. 

6. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je še 

prost.  

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

•  22.4. 

2. VELIKONOČNA NEDELJA—BELA NEDELJA, 

mašni  namen je še prost.  

• 27.5. 

7. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost. 

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 23.4.  

2. VELIKONOČNA NEDELJA—BELA NEDELJA, 

sveta maša bo v Großbottwaru (Ludwig-Müller-

Str.15 71723 Großbottwar), mašni namen je še 

prost.  

• 28.5.  

7. VELIKONOČNA NEDELJA, sveta maša bo ob 

14.30 uri. 

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                      11.00 

HEILBRONN                                                          17.00 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 23.4. 

2. VELIKONOČNA NEDELJA—BELA NEDELJA, † 
Alojz Korošec. 

• 28.5. 

7. VELIKONOČNA NEDELJA, sveta maša odpade.  

ESSLINGEN                                                            17.00 

OBERSTENFELD                                                    9.00 

BOGOSLUŽNI SPORED V VELIKEM TEDNU 

* VELIKI ČETRTEK, 13.4.2017, sveta maša bo ob 

10.00 uri v Slovenskem domu. Vljudno vabljeni! 

* VELIKI PETEK, 14.4.2017 ob 15.00 uri obhaja‐

nje Jezusovega trpljenja v cerkvi sv. Konrada sku‐

paj z nemško skupnostjo. Lepo vabljeni! 

* VELIKA SOBOTA, 15.4.2017 

Blagoslov velikonočnih jedil:             

∗        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, 16.4.2017—praznična sveta maša 

v čast Kristusovemu vstajenju bo ob 16.00 uri v 

cerkvi sv. Konrada. Vljudno vabljeni! 

 
»JAZ SEM VSTAJENJE I»JAZ SEM VSTAJENJE I»JAZ SEM VSTAJENJE I»JAZ SEM VSTAJENJE IN ŽIVLJENJE!« N ŽIVLJENJE!« N ŽIVLJENJE!« N ŽIVLJENJE!«     



ŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILA				

APRIL	/	MAJ	APRIL	/	MAJ	APRIL	/	MAJ	APRIL	/	MAJ	2017201720172017				

Dragi župljani, 

v mesecu februarju ste pri vseh mašnih nabirkah daro‐

vali  219, 32 EUR in v mesecu marcu 325,15 EUR. Zahva‐

ljujem se vam za vse vaše prispevke in darove. 

Bog plačaj! 

Vaš hvaležni župnik Aleš 

* Srečanja otrok in staršev SLOVENSKEGA VRTCA 

IN ŠOLE  bodo v mesecu aprilu v soboto, 1.4.2017 

in v mesecu maju v soboto, 6.5.2017 ob 10.00 uri v 

Slovenskem domu. Otroci in starši, prisrčno vablje‐

ni!  

*  Cvetna nedelja, blagoslov butaric in zelenja 

ob 15.30 na vrtu Slovenskega doma, nato slovesna 

procesija v cerkev sv. Konrada, branje pasijona in 

sveta maša. Vljudno vabljeni! 

*  Slovenska župnija in KD Slovenija Stuttgart vas v 

nedeljo, 9.4.2017 ob 18.00 uri vabita na ogled filma 

o škofu dr. Jožefu Smeju »Kaplja na vedru«. Lepo 

vabljeni v Slovenski dom na filmski večer!  

* Celodnevno češčenje pred Najsvetejšim  bo v 

torek, 25.4.2017, na god sv. Marka Evangelista v 

Slovenskem domu. Pričetek ob 14.00 uri s sveto 

mašo. Lepo vabljeni! 

 

 

 

 

*  Prvomajsko romanje na Michaelsberg bo v 

ponedeljek, 1. maja 2017, 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, 25. maja 2017 ob 10.00 uri v Slovenskem 

domu. Lepo vabljeni! 

* Materinski dan in ponovitev prvega svetega 

obhajila bo v nedeljo, 7.5.2017. Ob 14.30 uri se bo‐

mo zbrali na vrtu Slovenskega doma in v procesiji 

odšli do župnijske cerkve sv. Konrada, kjer bo ob 

15.00 uri sveta maša pri kateri bodo naši prvo‐

obhajanci prejeli Jezusa. Po sveti maši bo v dvorani 

sv. Konrada prireditev ob materinskem dnevu. 

Vljudno vabljeni!  
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