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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 

 

Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje! 

 

 

Združeni narodi so na slovensko pobudo 20. maj razglasili za svetovni dan čebel. S tem se 
zaključuje več kot triletni trud, ki pa je po besedah predsednika Čebelarske zveze Sloveni‐
je in glavnega pobudnika Boštjana Noča le prva etapa. Dan je namenjen predvsem zaveda‐
nju izjemnega pomena čebel za preživetje človeka. Podatki Organizacije ZN za prehrano 
in kmetijstvo (FAO) kažejo, da imajo čebele in drugi opraševalci neprecenljivo vrednost 
pri zagotavljanju svetovne varnosti preskrbe s hrano. Od opraševanja je namreč odvisna 
kar tretjina vse pridelane hrane na svetu oziroma vsaka tretja žlica hrane. Dragi moji 
župljani, če je čebela tako koristna in pomembna za človeka, kako pomemben je šele člo‐
vek, ki mu je dobri Bog podaril to zemljo, ki nas hrani in preživlja. Zato negujmo in spoš‐
tujmo naravo, to krasno božje stvarstvo, ker je dano nam ljudem. Bolj bomo podobni  
božjim otrokom lepše nam bo na zemlji.  

Lep poletni čas!                                                                                                         

 Župnik Aleš Kalamar 

    

Slovenski pregovori o čebelah:Slovenski pregovori o čebelah:Slovenski pregovori o čebelah:Slovenski pregovori o čebelah:    

Čebela taka je kot njiva: če hočeš, da kaj da ti, ji    moraš tudi dati in Čebela taka je kot njiva: če hočeš, da kaj da ti, ji    moraš tudi dati in Čebela taka je kot njiva: če hočeš, da kaj da ti, ji    moraš tudi dati in Čebela taka je kot njiva: če hočeš, da kaj da ti, ji    moraš tudi dati in 

ne samo jemati.ne samo jemati.ne samo jemati.ne samo jemati.    

Dokler lipa cvete, ne manjka čebel. Dokler lipa cvete, ne manjka čebel. Dokler lipa cvete, ne manjka čebel. Dokler lipa cvete, ne manjka čebel.     

Čebelar in vinogradnik točita vsako leto. Če ne medu in vina pa solze. Čebelar in vinogradnik točita vsako leto. Če ne medu in vina pa solze. Čebelar in vinogradnik točita vsako leto. Če ne medu in vina pa solze. Čebelar in vinogradnik točita vsako leto. Če ne medu in vina pa solze.     

Kdor z čebelami skopo postopa se medu oropa. Kdor z čebelami skopo postopa se medu oropa. Kdor z čebelami skopo postopa se medu oropa. Kdor z čebelami skopo postopa se medu oropa.     

Med dela čast čebelam, ljubezen pa človeški duši.Med dela čast čebelam, ljubezen pa človeški duši.Med dela čast čebelam, ljubezen pa človeški duši.Med dela čast čebelam, ljubezen pa človeški duši.    

Sršeni, ose in čebele bodo zmeraj prepir imele. Sršeni, ose in čebele bodo zmeraj prepir imele. Sršeni, ose in čebele bodo zmeraj prepir imele. Sršeni, ose in čebele bodo zmeraj prepir imele.     

Brez potu, ni medu.Brez potu, ni medu.Brez potu, ni medu.Brez potu, ni medu.    
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Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

JUNIJ 2018 

• 3.6.  

9. NEDELJA MED LETOM, † za zdravje hčerke, 
† Rado in Jože Škorjanc.  

• 10.6. 

10. NEDELJA MED LETOM, † Rado in Jože Škor‐
janc, † Stanko, Ivan in starši Bukovšek, † za zdra‐
vje hčerke.  

• 17.6. 

11. NEDELJA MED LETOM, † Rado in Jože Škor‐
janc, † Lojzka, Pavel in starši Sošič. Sveta maša ob 
praznovanju dneva državnosti bo ob 15.00 uri.  

 

JULIJ 2018 

•  1.7.  

13. NEDELJA MED LETOM, † za zdravje hčerke, 
† Angela Kojzek, †† Franc Belšak in starši Štuhec.  

•  8.7. 

14. NEDELJA MED LETOM, † zahvala ob obletnici 

poroke, † Angela Kojzek. 

•  15.7. 

15. NEDELJA MED LETOM, slovesna sveta maša 

bo skupaj z nemško in albansko skupnostjo ob 

10.00 uri v Stuttgartu. Lepo vabljeni! 

STUTTGART                                                         16.00 

BAD URACH                                                          17.00   

 Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

•  2.6. 

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

•  7.7. 

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

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

•  3.6. 

9. NEDELJA MED LETOM, sveta maša odpade 
zaradi slovesnosti domače nemške župnije.  

•  1.7. 

13. NEDELJA MED LETOM, † Ciril Rotar in 
starši Rotar, † starši Šoba,† Frančiška Polik , † za 
zdravje bolnih.  

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

•  9.6. 

10. NEDELJA MED LETOM, †† Karel Mrgole, 
starši Mrgole in starši Škoberne.  

•  14.7.  

15. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost, sveta maša v naravi bo ob 11.30 uri na Kal‐

kofnu. Lepo vabljeni!  

 

Margaretenkapelle,Weißensteinerstr. 33 

 

• 10.6. 

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

• 8.7. 

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

BÖBLINGEN                                                           9.45 

SCHWÄBISCH   GMÜND                                   10.30  

PFULLINGEN                                                        16.45 



Bolnišnična kapela, Schlichtener Str. 105  

 

• 10.6. 

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

• 15.7. 

15. NEDELJA MED LETOM, slovesna sveta maša 

bo skupaj z nemško in albansko skupnostjo ob 

10.00 uri v Stuttgartu. Lepo vabljeni! 

Cerkev Sv. Avguština, Langertstraße 116  

 

• 17.6. 

11. NEDELJA MED LETOM, sveta maša na ta dan 

bo samo v Stuttgartu. Lepo vabljeni!  

• 15.7. 

15. NEDELJA MED LETOM, slovesna sveta maša 

bo skupaj z nemško in albansko skupnostjo ob 

10.00 uri v Stuttgartu. Lepo vabljeni! 

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

•  23.6. 

12. NEDELJA MED LETOM, sveta maša zaradi  

gostovanja v Frankfurtu odpade.  

• 22.7. 

16. NEDELJA MED LETOM, sveta maša zaradi 

dopustov odpade. 

 

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                      11.00 

HEILBRONN                                                         17.00 

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 24.6. 

12. NEDELJA MED LETOM, † Peter Klemen, † 

starši Kegljevič, † Milan Suhadolnik. Sveta maša za 

domovino bo v  prostorih SKPD Mura  Bönnigheim 

ob 11.00  uri. Lepo vabljeni!.  

• 22.7. 

16. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 24.6. 

12. NEDELJA MED LETOM, sveta maša odpade. 

• 22.7. 

16. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Dragi župljani, 

v mesecu aprilu ste pri vseh mašnih nabirkah darovali  

342,24 EUR in v mesecu maju 236,31 EUR. Zahvaljujem 

se vam za vse vaše prispevke in darove. 

Bog plačaj! 

Vaš hvaležni župnik Aleš 

OBERSTENFELD                                                   9.00 
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* Srečanje otrok in staršev SLOVENSKEGA VRTCA 

IN ŠOLE  bo v mesecu juniju v soboto, 9.6.2018  ob 

10.00 uri v Slovenskem domu. Otroci in starši, pri‐

srčno vabljeni!   

* Sommerfest—skupni župnijski praznik bo v 

nedeljo, 15.7.2018. Slovesna sveta maša bo ob 10.00 

uri v cerkvi sv. Konrada v Stuttgartu. Po maši bo 

veselo druženje v dvorani in na dvorišču pri cerkvi. 

Ta dan bo sveta maša samo v Stuttgartu. Vabljeni v 

čim večjem številu!  

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.   

  

SVETE  MAŠE  ZA  DOMOVINO:  

 

 

 

 

 

 

 

*  Kulturno društvo Slovenija Stuttgart e.V. 

vabi v nedeljo, 17.6.2018 na praznovanje dne-

va državnosti. Ob 15.00 uri sveta maša za do-

movino v cerkvi sv. Konrada, ob 17.00 kultur-

ni program v dvorani; gost večera predavatelj 

Dr. Rolf Wörsdörfer z delavnicami za otroke. 

Vljudno vabljeni! 

 

*  V nedeljo, 24.6.2018 bo ob 11.00 uri  v pro-

storih SKPD Mura Bönnigheim 

(Kirchheimerstr. 74, 74357 Bönnigheim) sveta 

maša za domovino. Po maši sledi skupno ko-

silo s specialitetami z žara. Lepo vabljeni!  

 

* SKUD Triglav Reutlingen vabi v soboto, 

14.7.2018  ob 11.30 uri na sveto mašo v naravi 

(Kalkofen). Po maši družabno srečanje s pik-

nikom. Prisrčno vabljeni!   

 

23. TRADICIONALNO  

»SREČANJE V MOJI DOMOVINI«  

NEDELJA, 12.8.2018  

Program	srečanja:		

∗ 10.30	zbiranje		v		Kočevskem	rogu		

(Grobišče	Pod	Krenom,	zbiranje	prijav	za	kosilo)	

∗ 11:00	voden	ogled	Kočevskega	roga/
Grobišča	pod	Krenom	

∗ 12:00	ogled	cerkve	sv.	Jerneja	

(Trg	Svetega	Jerneja	3,	1330	Kočevje,		parkirišče:	

Cesta	na	stadion	7)	

∗ 13:00	sv.	maša	v	cerkvi	sv.	Jerneja	

∗ 15:00	kosilo	v	Gostišču	Tušek	

(Gornje	Ložine	1a,	1332	Stara	Cerkev)	

∗ 17:00	kulturni	program	

Lepo	vas	vabita	KD	Slovenija	Stuttgart																						

in	slovenska	župnija.		


