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SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS! 

priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem 

MNPMNPMNPMNP    
                 med nami povedano 

Leto  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 

 

Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje! 

Za popotnico k postnemu času polagam 
nekaj misli cerkvenih očetov, ker so to 
misli, ki so prišle iz resnične vere in dolgo 
prehojene poti velikih pričevalcev krščan‐
ske vere. Sveti Avguštin pravi: »Kdor pošte‐
no dela, ne potrebuje hvale drugih.« Sveti 
Janez Krizostom glede miloščine pravi: 
»Miloščino lahko storimo pred očmi vseh 
ali pa na skrivnem. Vse je odvisno od naše‐
ga namena.« Neznani pisec k temu dodaja: 
»Nekdo, ki da miloščino samo zato, da bi 
ga drugi občudovali, ne samo, da ne vstopi 

v nebeško kraljestvo, ampak tudi na zemlji ni deležen velikega usmiljenja. Sveti Janez 
Krizostom dodaja: »Nagrada, ki jo dobimo od Boga za naša krepostna dejanja, je veliko 
večja kakor katera koli človeška nagrada.« Sveti Avguštin dodaja: »Če tvoje srce ni čisto, 
ti ne bo omogočeno videti to, kar lahko vidi samo čisto srce.« In sveti Irenej Lyonski raz‐
laga: »Jezus nakaže, da deliti pojedino z obrobnimi, prinaša blagoslov, če ti ti ne morejo 
povrniti tega in doda, da bo vsak prejel povračilo pri zadnji večerji, ko bo revež sedel za 
mizo s pravičnim. Pohlep razdvaja, dejavna ljubezen pa zbira ljudi skupaj.« Skušajmo 
imeti tudi mi to, kar nam ne more biti odvzeto, in sicer tako, da pozorno in ne raztrese‐
no, prisluhnemo Gospodovi besedi. Tudi semenom nebeških besed se lahko zgodi, da jih 
odnesejo proč, če so posejana na poti. K temu sveti Atanazij dodaja v evharističnem ob‐
čestvu sta prisotna oba vidika, biti ljubljen in ljubiti druge. Evharistija, ki ni usmerjena v 
dejanska dela ljubezni, je sama v sebi okrnjena. Ljubezen je lahko »zapovedana« le zato, 
če je najprej podarjena. Sveti Gregor Nacijanški pa dodaja: »Skrivnost učlovečenega Boga 
se razodeva ravno v počivanju njega, ki je mir in počitek za vse, ki so utrujeni in obteženi, 
da lahko takrat, ko smo v preizkušnji, zbudimo Kristusa, spečega v nas.  

Lep postni čas!                                                                                                          Župnik Aleš Kalamar 
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Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

FEBRUAR 2018 

 

• Sobota, 3.2.  

5. NEDELJA MED LETOM, sveta maša bo ob 
16.00 uri, † Franc Leben in starši Leben, Janez in 
starši Vajda, † Kristina Petek in Antonija Venta, † 
Jožef in Rado Škorjanc.  

• 11.2. 

6. NEDELJA MED LETOM, †† starši Vračko in 
starši Hajdinjak, † Ivanka Gornik, † Jožef in Rado 
Škorjanc.    

• 18.2. 

7. NEDELJA MED LETOM, † Angela Kojzek, † 
Jožef in Rado Škorjanc.  

 

MAREC 2018 

 

•  4.3.  

3. POSTNA NEDELJA, † Jožef in Rado Škorjanc.  

•  11.3. 

4. POSTNA NEDELJA, †† družina Čampa in 

Petrič.  

•  18.3. 

5. POSTNA NEDELJA, † Jožef in Rado Škorjanc. 

•  Ponedeljek, 19.3. 

JOŽEF, JEZUSOV REDNIK, † Jožef in Rado 
Škorjanc. 

STUTTGART                                                          16.00 

BAD URACH                                                          17.00 

PFULLINGEN                                                        16.45 

 

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

•  3.2. 

5. NEDELJA MED LETOM, sveta maša in prazno-

vanje kulturnega dne v Stuttgartu. Lepo vabljeni!   

•  3.3. 

3. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.  

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

•  4.2. 

5. NEDELJA MED LETOM, † družina Behek, † 
družina Sotlar, † za zdravje v družini.  

•  4.3. 

3. POSTNA NEDELJA, mednarodna sveta 
maša bo v Oberstenfeldu.  

 

  

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

•  10.2. 

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

•  10.3.  

4. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.  

 

 

Margaretenkapelle, Weißensteinerstr. 33 

 

• 11.2. 

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

• 11.3. 

2. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost.  

BÖBLINGEN                                                           9.45 

SCHWÄBISCH GMÜND                                    10.30  



Bolnišnična kapela, Schlichtener Str. 105 

 

• 18.2. 

1. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost.  

• 18.3. 

5. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost.  

 

 

Cerkev Sv. Mihaela,  Hölderlinstraße 13 

 

• 17.2. 

1. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost. 

• 17.3. 

5. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost. 

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

•  24.2. 

2. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost.  

• 24.3. 

CVETNA  NEDELJA, mašni namen je še prost.  

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                      17.00 

HEILBRONN                                                          17.00 

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 4.3. 

3. POSTNA NEDELJA, mednarodna sveta maša bo 

ob 10.00 uri.  

• 25.3. 

CVETNA NEDELJA, mašni namen je še prost. 

 

 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 25.2. 

8. NEDELJA MED LETOM, † Jožef in Rado 

Škorjanc.  

• 25.3. 

CVETNA NEDELJA, † Franc Leben in starši Leben, 

Janez in starši Vajda, † Jožef in Rado Škorjanc.  

OBERSTENFELD                                                    9.00 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Dragi župljani, 

v mesecu decembru ste pri vseh mašnih nabirkah daro‐
vali 413,05 EUR in v mesecu januarju 243,74 EUR. Zahva‐
ljujem se vam za vse vaše prispevke in darove. 

Bog plačaj! 

Vaš hvaležni župnik Aleš Kalamar 
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 * Slovenski kulturni praznik bomo praznovali 

v soboto, 3.2.2018.  Prireditev bo v dvorani sv. Kon‐

rada po sveti maši, ki bo ob  16.00 uri. Nastopa 

duhovniški oktet Oremus. Vljudno vabljeni! 

* Na pepelnično sredo, 14.2.2018 bomo imeli sveto 

mašo v Slovenskem domu ob 10.00 uri. Med sveto 

mašo bo tudi pepeljenje. Lepo vabljeni!  

* Srečanja otrok in staršev SLOVENSKEGA VRTCA 

IN ŠOLE  bodo v mesecu marcu v soboto, 10.3.2018 

in v soboto, 17.3.2018 ob 10.00 uri v Slovenskem do‐

mu. Otroci in starši, prisrčno vabljeni! 

* Križev pot in spoved: od prve postne nedelje 

naprej bomo, v cerkvi sv. Konrada v Stuttgartu, 

vsako nedeljo pol ure pred sveto mašo molili sveti 

križev pot. Prav tako bo priložnost za sveto spoved.  

* Ob prazniku sv. Jožefa bo v ponedeljek, 19.3.2018  

ob 10.00 uri sveta maša v Slovenskem domu. Lepo 

vabljeni! 

*  KONZULARNI DNEVI  v Stuttgartu potekajo 

v prostorih Slovenskega doma, Stafflenbergstr. 64, 

70184 Stuttgart. Datumi konzularnih dni so: 

22.2.2018, 15.3.2018, 19.4.2018, 8.5.2018 in 

21.6.2018. Za rezervacijo termina pokličite na Ge‐

neralni konzulat Republike Slovenije München, na 

telefonsko številko 0049 89 543 94 81 ali 0049 89 

543 98 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenska župnija Stuttgart | Slovenski dom 

Stafflenbergstr. 64 | 70184 Stuttgart 

Tel.: 0711 / 23 28 91 | slozup@gmail.com 

www.skm‐stuttgart.de 

Za vsebino odgovarja: župnik Aleš Kalamar 

Oblikovanje: G.   

BOGOSLUŽNI SPORED V VELIKEM TEDNU 

* VELIKI ČETRTEK, 29.3.2018, sveta maša bo ob 

10.00 uri v Slovenskem domu. Vljudno vabljeni! 

* VELIKI PETEK, 30.3.2018 ob 15.00 uri obhaja‐

nje Jezusovega trpljenja v cerkvi sv. Konrada sku‐

paj z nemško skupnostjo. Lepo vabljeni! 

* VELIKA SOBOTA, 31.3.2018 

Blagoslov velikonočnih jedil:             

    

    

    

    

    

    

∗        Pfullingen ob 11.00 uri,   Böblingen ob 14.00 uri,Pfullingen ob 11.00 uri,   Böblingen ob 14.00 uri,Pfullingen ob 11.00 uri,   Böblingen ob 14.00 uri,Pfullingen ob 11.00 uri,   Böblingen ob 14.00 uri,    

                    Esslingen ob 16.00 uri in  Stuttgart ob 18.00 uri. Esslingen ob 16.00 uri in  Stuttgart ob 18.00 uri. Esslingen ob 16.00 uri in  Stuttgart ob 18.00 uri. Esslingen ob 16.00 uri in  Stuttgart ob 18.00 uri.  

* VELIKONOČNA VIGILIJA skupaj z nemško 

skupnostjo v cerkvi sv. Konrada ob 21.00 uri.  

* VELIKA NOČ, 1.4.2018—praznična sveta maša v 

čast Kristusovemu vstajenju bo ob 16.00 uri v cer‐

kvi sv. Konrada. Vljudno vabljeni! 


