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Spoštovane rojakinje in rojaki!
Postni čas nas vabi, da se iz povprečja vsakdanjega življenja dvignemo, naredimo nov korak in to korak h Jezusu Kristusu. Jezus, ki nam ga Cerkev kaže kot
vzor, je zelo ponižan Jezus, ki je postal človek. A on ni vzor človeškega trpljenja.
On je naš vzor, kako lahko uresničimo svojo poklicanost v človeškost. Če hočemo svojo človeškost živeti v vseh njenih razsežnostih in možnostih, ne moremo
mimo njega. On je razkril vso lepoto te človeškosti, tako da je ostal zvest občestvu z Bogom, kot človek in kot Bog v sožitju z ljudmi. Njegova lepota in največja
človeškost se pokaže prav v trenutku, v katerem spačen od bolečin in pohojen
ne zanika zaveze z Bogom in zase in za nas vse odpre obljubo življenja, ki mu
smrt ne more več do živega. Prav ta njegova lepota poraja upanje, upanje, katerega današnji svet, tako zelo potrebuje.
Čeprav je ves oblit s krvjo, sije iz njega sama dobrota. Umirajoči Jezus odpušča
svojim mučiteljem in iz srca prosi zanje svojega Očeta. Skesanemu razbojniku
obljubi raj. Svojo mater izroči v varstvo učencu Janezu. V svojem najhujšem trpljenju ne misli nase, ampak le na druge in skrbi zanje. Na njegovem umirajočem obrazu odseva ljubezen. Iz njegovih oči veje sama dobrota in njegov pogled
je popolnoma miren. Obraz je ogledalo človeške duše. Z obraza sije notranja dobrota, na njem se odraža ljubezen srca. Če je tudi v smrtni uri ohranil na svojem
obrazu ljubezen, dobroto in mir, potem je bila tudi njegova duša polna dobrote
miru in ljubezni. In ker je bila njegova duša taka, je v popolnem miru in predanosti izročil svojo dušo Bogu Očetu in izdihnil. Blagor vsem, ki živijo in umirajo
v Gospodu.
Aleš Kalamar, župnik

MAJ 2014

MNP



4. VELIKONOČNA NEDELJA, †† Fanika Arko
in družina Konečnik, †† Franc in starši Leben ter
Janez in starši Vajda, † Stanko Bukovšek. Sveta
maša bo ob 15.00 uri.

RAZPORED MAŠ
APRIL / MAJ 2014
STUTTGART

11.5.



16.30

18.5.

5. VELIKONOČNA NEDELJA, † Angela Kojzek,
† Anton Kukovič.

Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64

BAD URACH

APRIL 2014


Sv. Jožef, Münsingerstraße 18

6.4.

5. POSTNA NEDELJA—TIHA NEDELJA, sveta
maša zaradi pevskega seminarja odpade. Svete
maše za pokojne †† Franc in starši Leben ter Janez
in starši Vajda, † Angela Kojzek, †† Fanika Arko in
družina Arko bodo v Nonnenhornu.


13.4.



5.4.

5. POSTNA NEDELJA—TIHA NEDELJA, sveta
maša zaradi pevskega seminarja odpade.


3.5.

3. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je
še prost.

6. POSTNA NEDELJA—CVETNA NEDELJA, ††
Franc in starši Leben ter Janez in starši Vajda, †
Lojzka Sosič, † Anton Kukovič, † Johann Protner,
†† družina Čampa in družina Petrič.

BÖBLINGEN





20.4.

VELIKA NOČ, praznična sveta maša v čast Kristusovemu vstajenju.

MAJ 2014
4.5.

3. VELIKONOČNA NEDELJA, † Johann Protner,
†† Franc in starši Leben ter Janez in starši Vajda, †
Anton Kukovič.

9.45

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1

6.4.

5. POSTNA NEDELJA—TIHA NEDELJA, sveta
maša zaradi pevskega seminarja odpade.




17.00

4.5.

3. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je še
prost.

PFULLINGEN

16.45

Sv. Wolfgang, Markstraße 26



12.4.

6. POSTNA NEDELJA—CVETNA NEDELJA, ††
starši in bratje Petričič, † Marija Koler.


10.5.

4. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je
še prost.

SCHWÄBISCH GMÜND

10.30

OBERSTENFELD

Margaretenkapelle,Weißensteinstr. 33

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3





13.4.

6. POSTNA NEDELJA—CVETNA
mašni namen je še prost.


NEDELJA,

27.4.

2. VELIKONOČNA NEDELJA—BELA NEDELJA,
† Anica in Janez Klemenčič.


11.5.

9.00

25.5.

4. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je
še prost.

6. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je
še prost.

SCHORNDORF

ESSLINGEN

9.00

Kapela sv. Martina, Künkelinstraße 34

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38





20.4.

17.00

27.4.

VELIKA NOČ, sveta maša odpade in bo na ta
dan samo v Stuttgartu ob 16.30 uri.

2. VELIKONOČNA NEDELJA—BELA NEDELJA,
† Alojz Korošec.





18.5.

5. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je
še prost.

AALEN

25.5.

6. VELIKONOČNA NEDELJA, † Gabrijela Bračko,
† Amalija Končnik.

17.00

Cerkev Sv. Avguština, Langerstraße 116



19.4.

VELIKA NOČ, sveta maša odpade.


18.5.

5. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je
še prost.

HEILBRONN

17.00

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66



26.4.

2. VELIKONOČNA NEDELJA—BELA NEDELJA,
mašni namen je še prost.


24.5.

6. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je še
prost.

Dragi župljani,

v mesecu februarju ste pri vseh mašnih nabirkah darovali 364,16 EUR in v
mesecu marcu 268,97 EUR. Zahvaljujem 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

ŽUPNIJSKA OZNANILA
APRIL / MAJ 2014


Na cvetno nedeljo, 13.04.2014 zbiranje na vrtu
Slovenskega doma ob 16.00 uri, kjer bo blagoslov
butar in zelenja, nato slovesna procesija v cerkev sv.
Konrada. Sveta maša bo ob 16.30 uri. Lepo vabljeni!

*
Celodnevno češčenje pred Najsvetejšim bo
v petek, 25.4.2014, na god sv. Marka Evangelista v
Slovenskem domu. Pričetek ob 12.00 uri s sveto
mašo. Lepo vabljeni!



Na Veliki četrtek, 17.04.2014 bo sveta maša ob
10.00 uri v Slovenskem domu. Vljudno vabljeni!


Veliki petek, 18.04.2014 ob 15.00 uri obhajanje Jezusovega trpljenja v cerkvi sv. Konrada, skupaj
z nemško skupnostjo. Lepo vabljeni!


Velika sobota, 19.04.2014—blagoslov
nočnih jedi:


Pfullingen ob 11.00 uri,



Böblingen ob 14.00 uri,



Esslingen ob 16.00 uri in



Stuttgart ob 18.00 uri.

veliko-



Velikonočna vigilija skupaj z nemško skupnostjo v cerkvi sv. Konrada ob 21.00 uri.


Velika noč , 20.04.2014—praznična sveta maša
v čast Kristusovemu vstajenju bo ob 16.30 uri v cerkvi sv. Konrada. Vljudno vabljeni!



Materinski dan in ponovitev prvega svetega
obhajila bo v nedeljo, 11.5.2014. Ob 14.30 uri se
bomo zbrali na vrtu Slovenskega doma in odšli do
župnijske cerkve Sv. Konrada, kjer bo ob 15.00 uri
sveta maša pri kateri bodo naši prvoobhajanci prejeli Jezusa. Po maši bo v župnijski dvorani prireditev ob materinskem dnevu. Vljudno vabljeni!


Prvomajsko romanje na Michaelsberg: v
četrtek, 1. maja 2014 se bomo že tradicionalno
zbrali na Michaelsbergu, kjer bo ob 9.30 uri sveta
maša. Sledi skupno kosilo in druženje pri SKPD
Mura Bönningheim (Kirchheimerstr. 74, 74357
Bönnigheim). Vljudno vabljeni!


Predstavitev podjetja Hidria bo v nedeljo, 1.
junija 2014 po sveti maši v Böblingenu, sledi
skupno kosilo in druženje v dvorani pri cerkvi. Lepo
vabljeni!
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