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DUHOVNA MISEL 

Spoštovani rojaki in rojakinje! 

Meseca september in oktober sta meseca, ko človek pospravlja pridelke, ki jih je po svoji ljubezni 
podaril človeku dobri Bog. Zato sta to meseca, ko se človek zahvaljuje Bogu za dobrote, ki nam jih 
rodi zemlja in s katerimi se človek preživlja. Sveti Frančišek Asiški je v svoji Hvalnici Stvarstvu zapisal 
te besede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi rojaki in rojakinje, globina teh besed vedno akutalnega svetnika naj tudi v naši notranjosti srca 
in vesti prikličejo na plan zahvalo Vsemogočnemu Bogu, od katerega smo vsi odvisni, kajti On je tisti, 
ki daje življenje, rast in vsak utrip našega srca. Vse lepo in dobro vam želim in krasne jesenske dni.  

Vaš župnik Aleš Kalamar 

»Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod, 
tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov. 
Tebi, najvišjemu, edinemu pristoji 
in nihče ni vreden tebe imenovati. 

Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi, 
posebno s soncem, velikim bratom, 

ki razsvetljuje dneve in nas. 
Lepo je in v velikem sijaju žari. 

Tebe, Najvišji, odseva. 

Hvaljen, moj Gospod, 
v sestri luni in zvezdah; 

ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe. 

Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku, 
v oblačnem in jasnem sploh vsakem vremenu, 

s katerim ohranjaš svoje stvari. 

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi; 
mnogo koristi ponižna, dobra in čista.   

Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju, 
v katerem nam noč razsvetljuješ; 
lep je in vesel in krepak in močan. 

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji, 
ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji, 

in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem.” 



MNP 
         RAZPORED MAŠ 

SEPTEMBER/OKTOBER 2013 

Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

SEPTEMBER 2013 

• 1.9.  

22. NEDELJA MED LETOM—ANGELSKA 
NEDELJA, † Johann Protner.  

• 8.9. 

23. NEDELJA MED LETOM, MARIJINO ROJS-
TVO—MALI ŠMAREN, mašni namen je še prost.  

• 15.9. 

24. NEDELJA MED LETOM, sveta maša bo ob 
10.00 uri v cerkvi sv. Eberharda, † Angela Koj-
zek.  

• 22.9. 

25. NEDELJA MED LETOM—SLOMŠKOVA 
NEDELJA, sveta maša zaradi romanja v Einsie-
deln odpade.  

 

OKTOBER 2013 

• 6.10. 

27. NEDELJA MED LETOM, ROŽNOVENSKA 
NEDELJA, sveta maša bo v Esslingenu ob 16.30 
uri. 

• 13.10. 

28. NEDELJA MED LETOM, †† za starše Venta 
in Fekonja, † Antonija in Franc Venta, † Marija 
Pivec.  

• 20.10. 

29. NEDELJA MED LETOM—MISIJONSKA 
NEDELJA, mašni namen je še prost.  

 

STUTTGART                                                          16.30 

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

• 7.9. 

23. NEDELJA MED LETOM, MARIJINO ROJS-
TVO—MALI ŠMAREN, mašni namen je še prost.  

• 5.10. 

27. NEDELJA MED LETOM, ROŽNOVENSKA 

NEDELJA, mašni namen je še prost.  

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

• 1.9. 

22. NEDELJA MED LETOM—ANGELSKA 
NEDELJA,  mašni namen je še prost.  

• 6.10. 

27. NEDELJA MED LETOM, ROŽNOVENSKA 
NEDELJA, sveta maša v naravi v Magstadtu ob 
11.00 uri.  

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

• 14.9. 

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

• 12.10.  

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

 

BAD URACH                                                          17.00 

BÖBLINGEN                                                           9.45 

PFULLINGEN                                                        16.45 



 

SCHWÄBISCH GMÜND                                      10.30  

Margaretenkapelle,Weißensteinstr. 33 

• 8.9. 

23. NEDELJA MED LETOM, MARIJINO ROJS-
TVO—MALI ŠMAREN, mašni namen je še prost.  

• 13.10. 

28. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 

Kapela sv. Martina, Künkelinstraße 34 

• 15.9. 

24. NEDELJA MED LETOM, sveta maša bo ob 

10.00 uri v cerkvi sv. Eberharda v Stuttgartu.  

• 20.10. 

29. NEDELJA MED LETOM—MISIJONSKA 
NEDELJA, mašni namen je še prost.  

 

 

Cerkev Sv. Avguština, Langerstraße 116 

• 15.9. 

24. NEDELJA MED LETOM, sveta maša bo ob 

10.00 uri v cerkvi sv. Eberharda v Stuttgartu.  

• 20.10. 

29. NEDELJA MED LETOM—MISIJONSKA 
NEDELJA, mašni namen je še prost.  

 

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

• 28.9. 

26. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

• 26.10. 

30. NEDELJA MED LETOM—ŽEGNANJSKA 
NEDELJA, mašni namen je še prost.  

 

 

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                      11.00 

HEILBRONN                                                          17.00 

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

• 22.9. 

25. NEDELJA MED LETOM—SLOMŠKOVA 
NEDELJA, sveta maša zaradi romanja v Einsiedeln 
odpade.  

• 27.10. 

30. NEDELJA MED LETOM—ŽEGNANJSKA 
NEDELJA, mašni namen je še prost.  

 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

• 22.9. 

25. NEDELJA MED LETOM—SLOMŠKOVA 
NEDELJA, sveta maša zaradi romanja v Einsiedeln 
odpade.  

• 29.9.  

26. NEDELJA MED LETOM—mednarodna sveta 

maša ob 12.00 uri z nemško in italijansko skupno-

stjo. 

• 27.10. 

30. NEDELJA MED LETOM—ŽEGNANJSKA 
NEDELJA, mašni namen je še prost.  

 

 

 

OBERSTENFELD                                                    9.00 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Dragi župljani, 

v mesecu juniju ste pri mašnih nabirkah darovali  

398,43 EUR in v mesecu juliju 245,69 EUR. Zahvalju-

jem se vam za vse vaše prispevke in darove. 

Konec meseca julija smo dokončali z beljenjem notra-

njosti Slovenskega doma. Že utečeni »ekipi«: g. Jožetu, 

ge. Vidi, g. Cirilu in ge. Zinki se iskreno in najlepše 

zahvaljujem. Iskrena hvala tudi zakoncema Bačič za 

vso pomoč in podporo.    

Vaš hvaležni župnik Aleš 



ŽUPNIJSKA OZNANILA 

SEPTEMBER/ OKTOBER 2013 

∗ SREČANJA UPOKOJENCEV se bodo ponovno 

pričela v mesecu septembru. Prvo srečanje bo v 

sredo, 18.9.2013 ob 13.00 uri. Dobimo se pri 

Slovenskem domu od koder bomo krenili na 

pohod, katerega bomo zaključili s piknikom. 

Obutev naj bo udobna za hojo. Prijave in več 

informacij v župnijski pisarni. Naslednja termi-

na srečanj sta sreda, 9.10. in sreda, 23.10. ob 

14.30 uri v Slovenskem domu. Prisrčno vabljeni!  

∗ V nedeljo, 15.9.2013 ob 10.oo uri bo PONTIFI-

KALNA SVETA MAŠA za vse tujejezične skup-

nosti, ki jo daruje gospod škof dr. Gebhard Fürst 

v cerkvi st. Eberharda (Königstraße 7, 70173 

Stuttgart). Ta dan drugih svetih maš ne bo. Vsi 

lepo vabljeni k tej sveti maši! 

∗ ŽUPNIJSKI VRTEC IN SOBOTNA ŠOLA, pri-

četek v soboto, 21. septembra 2013 ob 10.00 uri.  

Otroci in starši, prisrčno vabljeni! 

 

 

 

 

 

 

∗ V nedeljo, 22. septembra bo tradicionalno 

romanje v Einsiedeln, kjer bomo obhajali 45. 

obletnico Slovenske misije v Švici. Slovesnost bo 

vodil upokojeni koprski škof msgr. mag. Metod 

Pirih. Odhod z avtobusom izpred Slovenskega 

doma ob 7.00 uri. Cena prevoza je predvidoma 

25,00 EUR na osebo. Po sveti maši sledita kosilo 

in kulturni program. Prijave zbiramo v župnijski 

pisarni do srede, 18.9.2013. Lepo vabljeni! 

∗ Frančiškova nedelja—Franziskusfest bo v 

nedeljo, 29. septembra ob 12.00 uri pri sv. Eli-

zabeti v Esslingenu. Mednarodni sveti maši, ki      

 

 

bo skupaj z nemško in italijansko skupnostjo, sledi 

manjša pogostitev. Vsi lepo vabljeni v Esslingen! 

∗ Zahvalna maša v naravi bo v nedeljo, 6.10.2013 

ob 11.00 uri Magstadtu. Po sveti maši je skupno 

kosilo in druženje. Vljudno vabljeni! 

 

 

 

∗ Vinska trgatev v organizaciji KD Slovenija—

Stuttgart in slovenske župnije bo v soboto, 5. in 

v nedeljo, 6. oktobra v Esslingenu. Pričetek v 

soboto ob 18.00 uri s koncertom Moškega pev-

skega zbora Pobje, sledi praznovanje trgatve z 

zabavno glasbeno skupino iz Slovenije, v nedeljo 

ob 14.00 uri delavnice na temo »Zapojmo po slo-

vensko« in zaključek s sveto mašo ob 16.30 uri. 

Vabljeni v čimvečjem številu!  

∗ Romanje k Ave Mariji v Deggingen bo na pra-

znik vseh svetih, v petek, 1. novembra. Od 

14.oo ure naprej spovedovanje, ob 15.00 uri 

romarska sveta maša. Lepo vabljeni! 
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