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 � SOBOTA 8.12.2012
V Pfullingenu ob 16.45 sveta maša, nato mi
klavževanje v dvorani pri cerkvi. Vljudno 
vabljeni.

 � NEDELJA 9.12.2012
V Stuttgartu, pri sv. Konradu ob 16.30 sveta 
maša, nato v dvorani miklavževanje. Vljudno 
vabljeni. 

 � V NEDELJO 16.12.2012, bomo imeli v 
Stuttgartu nedeljo jubilantov, ki praznujejo 
okrogle obletnice porok ali rojstnih dnevov. Ob 
16.30 sveta maša, nato pogostitev v dvorani. 
Prijave sporočite v župnijski urad v Stuttgart. 

 � PONEDELJEK 24.12.2012, SVETi VEčEr.  
Ob 22.00 uri polnočnica pri sv. Konradu v Stutt
gartu, skupaj z nemško župnijo. Pol ure prej 
bomo na koru peli slovenske božične pesmi. 

 � TOrEK 25.12.2012, BOŽič. 
Ob 16.30 slovesna sveta maša pri sv. Konradu 
v Stuttgartu.

 � SrEDA 26.12.2012, SVETi ŠTEfAN. 
Ob 17.00 uri bomo v Esslingenu imeli sveto 
mašo, nato v dvorani sledi Štefanovanje z bo
žično tombolo. 

 � NEDELJA 6.1.2013, SVETi TriJE 
 KrALJi. Sloveni sveti maši v BÖBLInGEnU ob 
9.45 in pri sv. Konradu v Stuttgartu ob 16.30. 

ZAHVALA iN VOŠčiLO  
VAŠEGA ŽUPNiKA.

Drage rojakinje in dragi rojaki. Ob drugem naj
večjem krščanskem prazniku, ko ves svet pra
znuje Božič, vam kot vaš župnik voščim iz srca 
res Blagoslovljen Božič. V tem svetem prazniku 
naj v vaših srcih rojstvo Jezusa Kristusa prebudi 
živo vero, ki bo konkretna za ta čas v katerem 
živimo. Poveča naj se upanje, ki nikoli ne usah
ne, ker je Božjega izvora in v svet ponesite Lju
bezen, ki nikoli ne mine in vse prenese. 
Rad bi se zahvalil vsem vam za vse vaše darove, 
ki jih darujete, za vaše delo in skrbi za Sloven
ski dom, za vaše sodelovanje in pripravljenost, 
da mi pomagate graditi slovensko občestvo. 
Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način poma
gali ali darovali svoj čas in denar za slovensko 
skupnost. Hvala za pomoč vsem, ki mi zvesto 
stojite ob strani in me podpirate z molitvijo in 
svetujete pri pomembnih odločitvah. Dobri 
Bog, naj vam bo bogat plačnik.  Vaš hvaležen 
župnik 

Aleš Kalamar

Župnijska 
Oznanila
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DUHOVNA MiSEL  
ZA ADVENTNi  
iN BOŽičNi čAS

Spoštovane rojakinje in rojaki 
ter vsi ljudje dobre volje. 
Vstopili smo v adventni čas, ki 
nas bo s štirimi adventnimi 
nedeljami pripravljal na rojstvo 
Jezusa Kristusa. Adventni čas je 
čas priprave, ki se dotika naših 
globin srca in duše. Advent 
je čas za našo vest, ko vse 
tisto, kar je hrapavo in krivo, 
postane izravnano in gladko 
za Gospoda. To je čas, ko vsak 
izmed nas pripravlja jasli, kjer bo rojstvo Kristusa prižgalo luč lepote človeškega življenja. 
Živeti in ljubiti in se iz tega sveta posloviti za nesmrtno Ljubezen, ki se je v podobi 
majhnega otroka rodil za vsako človeško bitje. Božični praznik naj vam prinese krasoto 
družinskega življenja, da se bo v vaših družinah razlegal mir, da boste enotni in povezani v 
vez, ki je nezlomljiva. Lomite si kruh za telo v krogu družine z ljubeznijo in s spoštovanjem. 
Vaše besede naj vzpodbujajo drug drugega in bodite enega srca in enega duha. In dobri 
Bog bo prebival v vaši hiši in vas bo blagosljavljal. 
Drage rojakinje in rojaki, naj vam bo adventni in božični čas, res čas krščanskega veselja, 
čas lepote katoliškega praznovanja, čas miru in sprostitve srca za rast vere in duhovno 
življenje, ki naj vas osrečuje, da boste na tem svetu naredili čim več dobrega in nekega 
dne srečno prispeli k svetosti Svete Trojice. Blagoslovljen advent in Božič vam želi

Vaš župnik Aleš Kalamar

Dragi župljani,  
v mesecu septembru in oktobru ste pri 
vseh mašnih nabirkah darovali 494,83€.
Hvala vam za vaše darove.



ESSLiNGEN 17.00
Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38

 � 26.12. 
SVETi ŠTEfAN – ŠTEfANOVANJE OB 
17.00 Uri, + Frančiška Štuhec, ++ Janez in 
starši Vajda in Leben, + Alojz Korošec.

 � 27.1. 
3. NAVADNA NEDELJA, 
mašni namen je še prost.

BAD UrACH  17.00
Sv. Jožef, Münsingerstraße 18

 � 1.12. 
1. ADVENTNA NEDELJA, NEDELJA 
 KAriTAS, mašni namen je še prost. 

 � 5.1. 
mašni namen je še prost.

PfULLiNGEN  16.45
Sv. Wolfgang, Markstraße 26

 � 8.12. 
BrEZMADEŽNO SPOčETJE DEViCE 
MAriJE, + Anton Čuš. To soboto imamo v 
Pfullingenu miklavževanje in prireditev v 
dvorani. 

 � 12.1. 
NEDELJA JEZUSOVEGA KrSTA, 
mašni namen je še prost.

SCHOrNDOrf  9.00
Kapela Sv. Martina pri sestrah, Künkelinstraße 34 

 � 16.12. 
3. ADVENTNA NEDELJA, 
mašni namen je še prost. 

 � 20.1. 
2. NAVADNA NEDELJA, 
mašni namen je še prost.

AALEN  11.00
Cerkev Sv. Avguštin, Langerstraße 116

 � 15.12. 
3. ADVENTNA NEDELJA, 
mašni namen je še prost. 

 � 19.1. 
2. NAVADNA NEDELJA, 
mašni namen je še prost.

HEiLBrONN 17.00
Sv. Kilian, Ludwigsburger Straße 66

 � 22.12.
4. ADVENTNA NEDELJA, 
++ Rožun Anton, Marija, Ljudmila, Angela, + 
Lojze Klinar, ++ Franc in Angela Povše.

 � 26.1. 
3. NAVADNA NEDELJA, 
mašni namen je še prost.

OBErSTENfELD 9.00
Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3

 � 23.12. 
4. ADVENTNA NEDELJA, 
+ Kovač Poldina.

 � 27.1. 
3. NAVADNA NEDELJA, 
mašni namen je še prost.

JANUAr
 � 1.1. 

NOVO LETO, MAriJA BOŽJA MATi. 
Sveta maša bo pri svetem Konradu v Stutt
gartu ob 17.00 uri skupaj z nemško skupno
stjo. Mašni namen je še prost. 

 � 6.1. 
PrAZNiK GOSPODOVEGA 
rAZGLAŠENJA, 
mašni namen je še prost.

 � 13.1. 
NEDELJA JEZUSOVEGA KrSTA, 
mašni namen je še prost.

 � 20.1. 
2. NAVADNA NEDELJA, 
mašni namen je še prost.

BöBLiNGEN 9.45

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1
 � 2.12. 

1. ADVENTNA NEDELJA – NEDELJA 
 KAriTAS, + Jože Šprajcer, + Ana Janež.  
To nedeljo imamo miklavževanje.

 � 6.1. 
PrAZNiK GOSPODOVEGA rAZGLAŠENJA, 
mašni namen je še prost.

SCHWÄBiSCH GMÜND 10.30

Margaretenkapelle, Weißensteinstr. 33
 � 9.12. 

2. ADVENTNA NEDELJA, 
mašni namen je še prost.

 � 13.1. 
NEDELJA JEZUSOVEGA KrSTA, 
mašni namen je še prost.

RazpORED MaŠ
December 2012

med nami povedano

STUTTGArT 16.30

Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64

DECEMBEr 2012

 � 9.12. 
2. ADVENTNA NEDELJA, + Fanika Arko, + 
Johan Protner, ++ Janez, starši Vajda in Le
ben, + Pavel Domiterc, ++ iz družine Arnuga 
in Laič. To nedeljo imamo pri svetem Konra
du v Stuttgartu miklavževanje po sveti maši. 

 � 16.12. 
3. ADVENTNA NEDELJA, + Fanika Arko, + 
Gerd Schulz, ++ Stanko in Ivan Bukovšek. 
To nedeljo praznujemo nedeljo jubilantov. 
Po sveti maši pogostitev v dvorani svetega 
Konrada. 

 � 23.12. 
4. ADVENTNA NEDELJA, 
+ Fanika Arko, + Angela Kojzek. 

 � 24.12. 
SVETi VEčEr, POLNičNiCA – 
maša ob 22.00 uri, ob 21.30 uri, petje sloven
skih božičnih pesmi.

 � 25.12. 
BOŽič – slovesno bogoslužje ob 16.30 uri.

 � 30.12. 
SVETA DrUŽiNA, + Fanika Arko.


