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Spoštovane rojakinje in rojaki! 
 
Pred nami je največji praznik slovenske kulture, ki nas Slovence postavlja ob bok velikim svetovnim 
narodom, ki so iz svoje sredine pili čašo nesmrtnosti, katero so ustvarili VELIKANI DUHA. Kakor vsak 
dovzeten, pošten in idealno navdahnjen človek, si je tudi naš pesnik ustvaril v svojih prsih vzvišen 
vzor, kakšen bi moral biti po Božji podobi ustvarjeni človek, kakšen svet, kakšno življenje. Ko pa je s 
tem vzvišenim idealom v svojih prsih primerjal resnične človeške razmere; ko je videl, kako narod zati-
ra narod, kako brat preganja brata, kako človek rije po zemlji in išče, kar bi mu napaslo slepe občutke, 
kako z nogami tepta vse, kar je lepega, blagega in vzvišenega, tedaj je pesnik okusil bridki sad spozna-
nja. 
 

»Okusil zgodaj sem tvoj sad, spoznanje! 

Veselja dokaj strup njegov je umoril: 

sem zvedel, da vest čisto, dobro djanje 

svet zanič’vati se je zagovoril.« 
 

In to spoznanje je napolnilo pesnikovo srce z bridko žalos-
tjo, kateri je dal duška v svojih nesmrtnih pesmih. Nesreča 
njegove domovine, nesreča njegove ljubezni so le posame-
zni deli vesoljne nesreče. Prva in največja zasluga Prešerna 
je in ostane za večne čase ta, da je dal slovenskemu pesniš-
tvu s svojimi vzvišenimi idejami klasično vsebino. Čeprav je 
Prešeren v prvi vrsti lirični pesnik. Njegove balade in ro-
mance so nesmrtne, ker je v njih toliko življenja, trpljenja, 
toliko vere v Boga, toliko dvomov in želja za prihodnost.  
Ponosno lahko rečemo, da je tudi naš Prešeren eden tistih 
izvoljenih organov, po katerih se na zemlji razodeva rajska 
lepota, nebeška poezija. Ko bi se sklicali narodi pred sodni stol, naj se izkažejo, kako so gospodarili z 
izročenimi talenti, kako se je vsak udeležil vesoljne človeške omike; smel bi se mali slovenski narod 
brez strahu pokazati med drugimi z drobnimi bukvicami, ki se jim pravi:   PREŠERNOVE POEZIJE.  
 
Dragi moji rojaki, ob slovenskem kulturnem prazniku vam vsem želim tiste originalne slovenske kul-
ture, ki je utemeljena v krščanstvu, kjer je Jezus Kristus izvir vseh navdihov za življenje, kjer Kristus 
daje ton in noto vsakemu človeškemu koraku.  

 
To vam želim vaš župnik, Aleš Kalamar 

DUHOVNA MISEL 
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Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

FEBRUAR 2014 

 2.2.  

JEZUSOVO DAROVANJE—SVEČNICA, † Angela 

Kojzek, †† Franc Leben in starši Leben ter Janez in 

starši Vajda, †† družina Čampa in Petrič,  †† Franc 

Belšak in družina Belšak, družina Štuhec in Čagran .  

 9.2. 

5. NEDELJA MED LETOM, †† Franc in starši Le-

ben ter Janez in starši Vajda.  Sveta maša bo ob 

15.00 uri. 

 16.2. 

6. NEDELJA MED LETOM, † Johann Protner.  

 

 

MAREC 2014 

 2.3. 

8. NEDELJA MED LETOM, † Johann Protner.  

 9.3. 

1. POSTNA NEDELJA,  † Fanika Arko.  

 16.3. 

2. POSTNA NEDELJA,  †† Franc in starši Leben 

ter Janez in starši Vajda. 

 

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

 1.2. 

JEZUSOVO DAROVANJE—SVEČNICA, mašni 

namen je še prost.  

 1.3. 

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

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

 2.2. 

JEZUSOVO DAROVANJE—SVEČNICA, mašni 

namen je še prost.   

 2.3. 

8. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

 8.2. 

5. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 8.3. 

1. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost. 

STUTTGART                                                          16.30 

BAD URACH                                                          17.00 

BÖBLINGEN                                                           9.45 

PFULLINGEN                                                        16.45 



Margaretenkapelle,Weißensteinstr. 33 

 

 9.2. 

5. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 9.3. 

1. POSTNA NEDELJA,   mašni namen je še prost  

 

Kapela sv. Martina, Künkelinstraße 34 

 

 16.2. 

6. NEDELJA MED LETOM,  †† Štefan Grabar in   

starši Senjor-Grabar, † iz družine Kranjec. 

 16.3. 

2. POSTNA NEDELJA,  mašni namen je še prost. 

 

Cerkev Sv. Mihaela,  Hölderlinstraße 13 

 

 15.2. 

6. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 15.3.     

2. POSTNA NEDELJA,  mašni namen je še prost. 

 

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

 22.2. 

7. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 22.3. 

3. POSTNA NEDELJA,  mašni namen je še prost. 

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

 23.2. 

7. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. Mednarodna sveta maša bo ob 10.00 uri.  

 23.3. 

 3. POSTNA NEDELJA,  mašni namen je še prost. 

 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

 23.2. 

7. NEDELJA MED LETOM, † Anton Kukovič, † Fa-

nika Arko in družina Jakob.   

 23.3. 

3.  POSTNA NEDELJA,  mašni namen je še prost. 

 

Dragi župljani, 

 

v mesecu decembru ste pri vseh mašnih nabirkah daro-
vali 498,46 EUR in v mesecu januarju 235,80 EUR. Za-
hvaljujem se vam za vse vaše prispevke in darove. 

Iskrena hvala tudi vsem, ki ste že darovali za Slovenski 
dom in vsem, ki še boste.  

 

Bog plačaj vsem! 

Vaš hvaležni župnik Aleš 

SCHWÄBISCH  GMÜND                                    10.30  

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                     17.00 

HEILBRONN                                                          

OBERSTENFELD                                                   9.00 

ESSLINGEN                                                            17.00 
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   Srečanja otrok in staršev SLOVENSKEGA VRTCA 

IN ŠOLE v mesecu februarju bodo v nedeljo, 

9.2.2014 ob 13.00 uri in v soboto, 22.2.2014 ob 10.00 

uri, v mesecu marcu v nedeljo, 16.3.2014 ob 14.00 uri 

ter v soboto, 29.3.2014 ob 10.00 uri.  Otroci in starši 

prisrčno vabljeni! 

   V nedeljo, 2.2.2014 bomo imeli pri svetih mašah v 

Böblingenu in v Stuttgartu Blažev žegenj. 

   Slovenski kulturni praznik bomo obhajali v 

nedeljo, 9.2.2014. Prireditev ob počastitvi praz-

nika dr. Franceta Prešerna bo v dvorani sv. Konrada 

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

 

 

 

 

 

 

 

�.  

   Na pepelnično sredo, 5.3.2014 bomo imeli sveto 

mašo v Slovenskem domu ob 10.00 uri. Med sveto 

mašo bo tudi pepeljenje. Lepo vabljeni!  

 

 

 

 

 

 

 

   Križev pot in spoved: od prve postne nedelje 

naprej bomo, v cerkvi sv. Konrada v Stuttgartu, vsa-

ko nedeljo pol ure pred sveto mašo molili sveti kri-

žev pot. Prav tako bo priložnost za sveto spoved. 

Vljudno vabljeni! 

   Ob prazniku sv. Jožefa bo v sredo, 19.3.2014  ob 

10.00 uri sveta maša v Slovenskem domu. Lepo 

vabljeni! 

   PEVSKI SEMINAR, za člane pevskega zbora 

Obzorje in za vse ljubitelje petja, bo od petka, 4. 

aprila do nedelje, 6. aprila 2014 v Nonnenhornu ob 

Bodenskem jezeru. Odhod bo v petek ob  16.00 ur 

izpred Slovenskega doma. Prijave zbiramo v župnij-

ski pisarni. Lepo vabljeni! 

 

 

 


