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SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS! 

priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem 

MNPMNPMNPMNP    
                 med nami povedano 

Leto 57/58  

S L O V E N S K A  Ž U P N I J A  S T U T T G A R T 
 AALEN | BAD URACH | BÖBLINGEN | ESSLINGEN | HEILBRONN | OBERSTENFELD |  PFULLINGEN |  SCHORNDORF | SCHWÄBISCH  GMÜND | STUTTGART 

DUHOVNA MISEL 

Spoštovane rojakinje, spoštovani rojaki!  

Božič kot so ga poznale naše babice in prababice 

Advent je čas štirih nedelj pred božičem, čas priprave na Kristusovo rojstvo, odet v vijolično barvo, 

ženitvovanj, plesov ni. Domove okrasimo z venčki, na katerih zagori ena svečica za vsako nedeljo, 

ki nas loči od božiča. Na dan sv. Barbare (4. december) in sv. Lucije (13. december) odrežemo lipo‐

vo, višnjevo ali češnjevo vejico in jo postavimo v posodo z vodo. V vejici zbudimo speče in zamrzlo 

življenje. V tem času damo v plitve posode kaliti pšenično zrnje, da bo za božič ozelenelo. Pšenično 

zrnje pristavimo kasneje k jaslicam, v bogkov kot ali na božično mizo. Otroci Miklavžu napišejo 

pismo, v katerem ga prosijo za darove. Pismo pustijo na okenski polici, kajti Miklavž jih obišče po‐

noči, ko je že spekel kekse in ko otroci že zdavnaj sanjajo sladke sanje. Če so otroci vse leto pridni, 

jim Miklavž v nastavljene krožnike ali peharje na oknu širokosrčno vsuje kopico daril. Nekdaj je 

nosil orehe, lešnike, venec fig, kekse, rožiče, jabolka ter morda pomaranče in zvezke. Miklavž je 

darila kupoval na sejmih, nekdaj na sejmu sv. Barbare, kasneje pa se je številnim sejmom pridružil 

tudi Miklavžev sejem. Na Miklavževem sejmu niso smeli manjkati iz testa spečeni Miklavži in par‐

keljni z rdečimi jeziki, piškoti, suho sadje, punčke, konjički in druge igračke, pa tudi hrenovke, ku‐

hane klobase, žganje in kuhano vino. 13. decembra ‐ na dan sv. Lucije je prepovedano šivati, kajti 

vsak vbod bi zabodel svetnico Lucijo. V Prekmurju gospodinje na ta dan ne smejo prati in peči. Po‐

stavljanje jaslic je bilo sprva vedno naloga gospodarja, kasneje so to z veseljem prevzeli otroci. 

Božični dan je sveti dan, najsvetejši dan v letu. Ljudje se na ta dan ne lotijo nobenega opravila. V 

pregovoru velja, da na ta dan vse žive stvari počivajo. Povsod po Sloveniji je bila poleg božičnih 

kruhov na mizi potica, ki jo je družina navadno jedla po polnočnici. Najstarejši nadevi za potice so 

bili orehovi, lešnikovi, medeni, skutni, smetanovi, ocvirkovi, rozinovi ‐ iz živil, ki so jih imeli ljudje 

doma. Božič je družinski praznik in če so se ljudje na božični dan zjutraj srečevali, so si segali v ro‐

ko, toda tujega praga niso nikdar prestopili. Samo v cerkev in domov. Kdor bi drugače ravnal, bi 

prinesel nesrečo v hišo. Na novega leta dan smo v Sloveniji vedno jedli svinjino, ker je veljalo, da 

prinaša srečo. Ni dobro jesti perutnine, prašič namreč rije naprej, kura pa praska nazaj. V okolici 

Ljubljane pa velja, da če bodo jedli perutnino, bo sreča odletela iz hiše.  

Dragi župljani, kakor je nekdaj bilo lepo  ob praznikih, naj vam bo lepo tudi letos.  

Aleš Kalamar, župnik 
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Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

DECEMBER 2017 

• 3.12.  

1. ADVENTNA NEDELJA, sveta maša bo ob 
15.00 uri, † dr. Aleš Debeljak, † Marija Gerečnik, 
† Franc Leben, † Jože in Radovan Škorjanc, nato 
prihod sv. Miklavža.  

• petek, 8.12. 

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE, 
sveta maša ob 10.00 uri v Slovenskem domu.  

• 10.12. 

2. ADVENTNA NEDELJA, † Jože in Radovan 
Škorjanc, † Karmen Žel, † duše v vicah.  

• 17.12. 

3. ADVENTNA NEDELJA, † Angela Kojzek, † An‐
ton Kukovič, † Fanika Arko, † Gert Schulz, † Jože 
in Radovan Škorjanc. Sveta maša bo ob 16.00 uri v 
Slovenskem domu.  

•  24.12. 

SVETI VEČER, ob 22.00 uri polnočnica v cer‐
kvi sv. Konrada skupaj z nemško župnijo. Pol ure 
prej bomo na koru prepevali slovenske božične 
pesmi. 

•  26.12. 

ŠTEFAN, † Franc Leben, †† družina Holzmann in 
Štrtak, Alojz Korošec, † Jože in Radovan Škorjanc.  

JANUAR 2018 

•  1.1.  

NOVO LETO - MARIJA BOŽJA MATI, sveta  

maša ob 18.00 uri. 

STUTTGART                                                         16.00 
BAD URACH                                                          17.00 

PFULLINGEN                                                        16.45 

•  7.1. 

JEZUSOV KRST, mašni namen je še prost. 

•  14.1. 

2. NEDELJA MED LETOM, † Angela Kojzek, † 
Anton Kukovič.  

•  21.1. 

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

 

 

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

•  2.12. 

1. ADVENTNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.  

•  6.1. 

JEZUSOV KRST, mašni namen je še prost.  

 

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

•  3.12. 

1. ADVENTNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost, prihod sv. Miklavža.  

•  7.1. 

JEZUSOV KRST, mašni namen je še prost. 

  

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

•  9.12. 

2. ADVENTNA NEDELJA, †  prihod sv. Miklav-
ža.  

•  13.1.  

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

BÖBLINGEN                                                           9.45 



SCHWÄBISCH   GMÜND                                   10.30   

Margaretenkapelle,Weißensteinerstr. 33 

 

• 10.12 

2. ADVENTNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.  

•  14.1. 

2. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

Bolnišnična kapela, Schlichtener Str. 105 

 

• 17.12. 

3. ADVENTNA NEDELJA, † družina Ficko, † dru‐
žina Žilavec.  

• 21.1. 

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

Sv. Mihael,  Hölderlinstraße 13 

 

• 16.12. 

3. ADVENTNA NEDELJA, sveta maša odpade.  

• 20.1. 

3. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

•  petek, 15.12. 

3. ADVENTNA NEDELJA, prihod sv. Miklavža, 

mašni namen je še prost.  

• 27.1. 

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

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                     17.00 

HEILBRONN                                                         17.00 

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 24.12. 

4. ADVENTNA NEDELJA—SVETI VEČER, sveta 
maša odpade; ob 22.00 uri polnočnica v cerkvi sv. 
Konrada skupaj z nemško župnijo. 

• 28.1. 

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

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 24.12. 

4. ADVENTNA NEDELJA—SVETI VEČER, sveta 
maša odpade; ob 22.00 uri polnočnica v cerkvi sv. 
Konrada skupaj z nemško župnijo. 

• 28.1. 

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

  

OBERSTENFELD                                                   9.00 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Dragi župljani, 

v mesecu novembru ste pri vseh mašnih nabirkah da‐

rovali 374,81 EUR. Za Lazarjevo kuhinjo V Škofiji Mur‐

ka Sobota ste skupno darovali  849,00 EUR. Zahvalju‐

jem se vam za vse vaše prispevke in darove. 

Bog plačaj! 

Vaš hvaležni župnik Aleš 

Miren  Božič in  

blagoslovljeno leto 2018 ! 
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* OBISKAL NAS BO SVETI MIKLAVŽ! V nedeljo, 

3.12.2017 bo ob 9.45 uri obiskal otroke v Böblinge‐

nu, ob 15.oo uri bo prišel v Stuttgart, otroke v Pful‐

lingenu bo obiskal v soboto, 9.12.2017 ob 16.45 uri, 

otroke v Heilbronnu bo obiskal v soboto, 16.12.2017 
ob 17.00 uri. Otroci, pridite v velikem številu, sveti 

Miklavž vas bo vesel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nedelja, 24.12.2017 SVETI VEČER, ob 22.00 uri 

polnočnica v cerkvi sv. Konrada skupaj z nemško 

župnijo. Pol ure prej bomo na koru prepevali slo‐

venske božične pesmi. Vljudno vabljeni! 

 

* Ponedeljek, 25.12.2017, BOŽIČ, praznik Gospodo‐

vega rojstva, slovesno bogoslužje bo ob 16.00 uri v 

cerkvi sv. Konrada v Stuttgartu. Lepo vabljeni! 

 

* Torek, 26.12.2017 bo ob prazniku svetega Štefana 

sveta maša  ob 16.00 uri v Stuttgartu, nato sledi 

»Štefanovanje« z božično tombolo. Lepo vabljeni! 

 

* NOVO LETO, sveta maša skupaj z nemško 

skupnostjo ob 18.00  uri v cerkvi sv. Konrada. Lepo 

vabljeni!  

 

* Srečanje otrok in staršev SLOVENSKEGA VRTCA 

IN ŠOLE  bo v mesecu januarju v soboto, 13.1.2018 

ob 10.00 uri v Slovenskem domu. Otroci in starši, 

prisrčno vabljeni! 

 

* PUSTOVANJE ZA OTROKE bo v soboto, 

27.1.2018  v dvorani sv. Konrada ob 14.00 uri.  Otro‐

ci in starši, lepo vabljeni!  

 

* Slovenski kulturni praznik  bomo praznovali 

v soboto, 3.2.2018. Prireditev ob počastitvi praznika 

dr. Franceta Prešerna bo v dvorani sv. Konrada po 

sveti maši, ki bo ob 15.00 uri. Vljudno vabljeni!  

 

 

Slovenska župnija Stuttgart | Slovenski dom 

Stafflenbergstr. 64 | 70184 Stuttgart 

Tel.: 0711 / 23 28 91 | slozup@gmx.de 

www.skm‐stuttgart.de 

Za vsebino odgovarja: župnik Aleš Kalamar 

Oblikovanje: G.   

 

 Glej, devica bo spočela in rodila sina Glej, devica bo spočela in rodila sina Glej, devica bo spočela in rodila sina Glej, devica bo spočela in rodila sina     

in imenovali ga bodo Emanuel, in imenovali ga bodo Emanuel, in imenovali ga bodo Emanuel, in imenovali ga bodo Emanuel,     

kar v prevodu pomeni Bog z nami.  kar v prevodu pomeni Bog z nami.  kar v prevodu pomeni Bog z nami.  kar v prevodu pomeni Bog z nami.      

Mt 1,23 Mt 1,23 Mt 1,23 Mt 1,23     
  

 

 

 

 

 

 

 

 


