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DUHOVNA MISEL 

Spoštovane rojakinje,  spoštovani rojaki!  

 

        Slovesni praznik vseh svetih je ugodna pri‐

ložnost, da dvignemo pogled od minljivih ze‐

meljskih resničnosti, k Božji razsežnosti več‐

nosti in svetosti. Ob tem prazniku razmišlja‐

mo o dvojni razsežnosti človeštva, ki ga sim‐

bolično izražamo z besedama 'zemlja' in 

'nebo'. Zemlja predstavlja potek zgodovine, 

medtem ko nebo večnost, polnost življenja v 

Bogu. Resničnost, ki se začne tu spodaj na 

zemlji in se dopolni v nebesih. Jezus Kristus, 

pravi Janezov evangelij (11,52), je umrl, 'da bi 

razkropljene Božje otroke zbral v eno'. To njegovo delo se nadaljuje v Cerkvi, ki je nelo‐

čljivo 'ena', 'sveta' in 'katoliška'. Biti kristjani ter pripadati Cerkvi pomeni, odpreti se te‐

mu občestvu kakor seme, ki se v zemlji odpre, umre in vzklije navzgor, proti nebu. Svet‐

niki, tisti, ki jih je za takšne razglasila Cerkev, kakor tudi vsi svetniki in svetnice, za ka‐

tere samo Bog ve in ki jih ob tem prazniku obhajamo, so intenzivno živeli to dinamiko. 

V vsakem od njih je postal na oseben način, po svojem Duhu, ki deluje po Besedi in za‐

kramentih, navzoč Kristus. V svetnikih gledamo zmago ljubezni nad sebičnostjo in 

smrtjo ter vidimo, da hoditi za Kristusom vodi v življenje, v večno življenje ter daje smi‐

sel sedanjosti, torej vsakemu trenutku, saj ga napolnjuje z ljubeznijo in upanjem. Samo 

z vero v večno življenje imamo lahko radi zgodovino ter sedanjost in to brez navezano‐

sti, s svobodo romarja, ki ljubi zemljo, saj ima srce v nebesih. 

Lep mesec november vam želim.  

               Župnik Aleš Kalamar 
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    RAZPORED MAŠ 

NOVEMBER 2017 

 

Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

NOVEMBER 2017 

• 5.11.  

31. NEDELJA MED LETOM, sveta mša zaradi 

romanja v Trier odpade. 

• 12.11. 

32. NEDELJA MED LETOM, nedelja jublantov, 

sveta maša ob 15.00 uri, † Angela Kojzek, † Marija 

Bunderla, † Kristina Jereb, † Franc in starši Leben 

ter Janez in starši Vajda. 

• Sobota, 18.11.  ob 16.00 v Slovenskem domu 

33. NEDELJA MED LETOM,  † Jože Vipavc, † Stan‐

ko Bukovšek.  

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

• 4.11. 

31. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

• 5.11. 

31. NEDELJA MED LETOM, sveta mša zaradi 

romanja v Trier odpade. 

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

• 11.11. 

32. NEDELJA MED LETOM,  † Marija Arko.  

 

STUTTGART                                                         16.00 
BAD URACH                                                          17.00 

BÖBLINGEN                                                           9.45 

PFULLINGEN                                                        16.45 

»Če sem še potreben tvojemu ljud‐

stvu, Gospod, ne bežim od napora. 

Zgodi se tvoja volja!« je rekel sv. Mar‐

tin v svoji bolezni, tik pred smrtjo pa je 

rekel svojim bratom: »Pustite me, bra‐

tje, naj gledam rajši v nebo kakor na 

zemljo, da bo šel duh po svoji poti h  

Gospodu.« 



Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 26.11. 

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA, † Lojze 

Mencin, †† Vinko in Marija Zevnik, Matej Zevnik. 

 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 26.11. 

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA, † Fanika 

Arko, † družina Maroša.  

OBERSTENFELD                                                   9.00 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Margaretenkapelle,Weißensteinstr. 33 

 

• 12.11. 

32. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 

Bolnišnična kapela, Schlichtener Str. 105 

 

• 19.11. 

33. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost. 

Cerkev Sv. Avguština, Langerstraße 116 

 

• 19.11. 

33. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost. 

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

• 25.11. 

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA,  mašni 

namen je še prost.  

 

SCHWÄBISCH  GMÜND                                    10.30  

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                     11.00 

HEILBRONN                                                          17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sv. Katarina Aleksandrijska  

»Uči se spoznavati Boga, stvarnika 

sveta, in njegovega edinega sina  

Jezusa Kristusa, ki je s križem rešil 

človeštvo pekla!« 



Dragi župljani,   

 

v mesecu septembru ste pri vseh mašnih nabirkah daro‐
vali 231,24 EUR in v mesecu  oktobru  352,13 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		2017201720172017				

* ROMANJE K AVE MARIJI V DEGGINGEN bo na 

praznik Vseh svetih, v sredo, 1. novembra 2017. 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, 18.11.2017  ob 10.00 uri in v soboto, 

25.11.2017 ob 10.00 uri v Slovenskem domu. 

Otroci in starši, prisrčno vabljeni! 

 

* PRAZNOVANJE OSEBNIH IN ZAKONSKIH JU‐

BILEJEV bo v nedeljo, 12.11 2017 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 2018. Prosimo vas, da jo v do‐

glednem času poravnate. Še posebej naprošamo vse 

naročnike, ki še niste poravnali naročnine za leto 

2017, da to čim prej storite. Hvala za razumevanje! 
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»Vaše srce naj  se ne vznemirja.  

Verujte v Boga, tudi vame verujte.  V  

hiši mojega Očeta je mnogo bivališč.«  

(iz Janezovega evangelija) 

 

 

 

 

 

 

 

Gospod, daj vsem rajnim večni mir in pokoj 

in večna luč naj jim sveti. 

Naj počivajo v miru. 

Amen. 


