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11 
2014 DUHOVNA MISEL 

Spoštovane rojakinje, spoštovani rojaki! 

Pred nami je praznik Vseh svetih, ko bomo naše misli in molitve še posebej poklonili 

našim spoštovanim rajnim, ki jih ni več med nami. Katekizem katoliške Cerkve pravi 

o tem naslednje: »Na prvi november Cerkev ne obhaja spomina »zbora svetnikov«, to 

je tistih, ki jih je Cerkev razglasila za svetnike in jih s tem postavila za zgled krščan‐

skega življenja, ampak vseh svetih, ki so že pri Bogu.» To pomeni, da so v ta spomin 

zajete brezštevilne množice, med katerimi so tudi naši sorodniki, ki so bili »po milo‐

sti zedinjeni z umrlim in vstalim Kristusom« in uživajo Božjo slavo in prosijo za nas. 

Kakšno bo naše vstajenje od mrtvih, presega našo domišljijo in ostaja skrivnost. Ve‐

mo le, da bodo naša telesa »preobražena« po podobnosti s Kristusovim »poveličanim 

telesom«, to je, da bodo preobražena v »duhovno telo« (1Kor 15,44)«. Krščanski po‐

greb izraža spoštovanje do pokojnika, hkrati pa je oznanilo vere in upanja. Kajti slovo 

od človeka, katerega zemeljsko življenje se je sklenilo, ni dokončno. Poslavljamo se v 

trdni veri na »snidenje v nebeškem Jeruzalemu, kjer ni več bolečine, ne solz, ne tr‐

pljenja«.  

Lep mesec november vam želim in vas lepo pozdravljam.  

                                                                                                                           Župnik Aleš Kalamar 
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         RAZPORED MAŠ 

NOVEMBER 2014 

 

Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

NOVEMBER 2014 

• 2.11.  

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH, † Angela 

Kojzek, † Johann Protner, ††  družini Matko in 

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

starši Vajda, †† Franc Belšak in starši Belšak ter 

starši Štuhec.  

• 9.11. 

32. NEDELJA MED LETOM, † Emilija Zelko,  

† Marija Koter. 

• 16.11. 

33. NEDELJA MED LETOM,  † Stanko Bukovšek, 

† Johann Protner. 

• 30.11.  

1. ADVENTNA NEDELJA—NEDELJA KARITAS, 

nedelja jubilantov, sveta maša ob 15.00 uri, †† 

Franc Leben in starši Leben ter Janez in starši 

Vajda.  

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

• 1.11. 

VSI SVETI,  sveta maša zaradi romanja k Ave 

Mariji odpade.  

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

• 2.11. 

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH, mašni 

namen je še prost. 

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

• 8.11. 

32. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost.  

 

STUTTGART                                                          16.30 

BAD URACH                                                          17.00 

BÖBLINGEN                                                           9.45 

PFULLINGEN                                                        16.45 

 

Venec iz rož bom pletla nocoj,  
v roke bom vzela lesen rožni venec, 

iz vsake jagode kipi živi vrelec veselja, 
moči in vere, ki upa. 

Ta skromna vrvica, zmagovalka obupa, 
se med prsti razcveta v čudovite cvetove, 

lahko jih trosim na srčne bregove 
vseh mojih dragih bratov in sester. 
Morda bo en cvet Zdravamarije 

padel v tvoje skrbi, bolečine, 
morda ga boš zmogel vzeti v dlan, 

mu dati poljub, da ne oveni. 
In videl boš čudež, ki ga molitev rodi, 

spet se ti vrnejo usahle moči. 
Glej, venec iz rož med prsti drsi 

in se vije do vznožja Ljubezni . 

iz molitvene revije Magnifikat 



Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 23.11. 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, sveta maša zara‐

di bibličnega seminarja odpade. 

 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 23.11. 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, sveta maša 

zaradi bibličnega seminarja odpade.  

 

OBERSTENFELD                                                   9.00 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Margaretenkapelle,Weißensteinstr. 33 

 

• 9.11. 

32. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

Kapela sv. Martina, Künkelinstraße 34 

 

• 16.11. 

33. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost. 

Cerkev Sv. Avguština, Langerstraße 116 

 

• 16.11. 

33. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost. 

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

• 23.11. 

KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA, sveta maša bo 

zaradi bibličnega seminarja v petek, 28.11.2014, 

mašni namen je še prost.  

 

SCHWÄBISCH  GMÜND                                    10.30  

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                     11.00 

HEILBRONN                                                          17.00 



Dragi župljani, 

 

v mesecu septembru ste pri vseh mašnih nabirkah daro‐
vali  161,36 EUR in v mesecu  oktobru  259,49 EUR. Prav 
tako ste darovali 520,00 EUR, za Lazarjevo kuhinjo v 
Škofiji Murska Sobota. Zahvaljujem se vam za vse vaše 
prispevke in darove. 

Bog plačaj vsem! 

Vaš hvaležni župnik Aleš 

ŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILA				

NOVEMBER		NOVEMBER		NOVEMBER		NOVEMBER		2014201420142014				

* ROMANJE K AVE MARIJI V DEGGINGEN bo na 

praznik Vseh svetih, v soboto, 1. novembra 2014. Od 

14.oo ure naprej spovedovanje, ob 15.00 uri ro‐

marska sveta maša. Ob 18.00 molitvena ura v Slo‐

venskem domu. Lepo vabljeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  BIBLIČNI SEMINAR v Nonnenhornu ob Bo‐

denskem jezeru bo potekal od petka, 21.11.2014 do 

nedelje, 23.11.2014. Prijave in več informacij v 

župnijski pisarni. Lepo vabljeni! 

 

*  Srečanja otrok in staršev SLOVENSKEGA ŽUP‐

NIJSKEGA VRTCA IN ŠOLE  v mesecu novembru 

bodo, v soboto, 8.11.2014 ob 10.00 uri in v nedeljo, 

16.11.2014 ob 14.00 uri v Slovenskem domu. 

Otroci in starši, prisrčno vabljeni! 

 

∗ PRAZNOVANJE OSEBNIH IN ZAKONSKIH 

 JUBILEJEV  bo v nedeljo, 30.11.2014 ob 15.00 uri 

v cerkvi sv. Konrada. Vsi, ki ste ali še boste letos ob‐

hajali jubileje, vabljeni k slovesni sveti maši in bla‐

goslovu. Sledi skupno praznovanje v dvorani sv. 

Konrada. Prijave jubilantov zbiramo v župnijski pi‐

sarni. Lepo vabljeni! 

 

*    NAŠA LUČ 

Spoštovani naročniki mesečnika Naša Luč! V no‐

vembrskih oznanilih boste našli položnico za plači‐

lo naročnine za leto 2015. Prosimo vas, da jo v do‐

glednem času poravnate. Še posebej naprošamo vse 

naročnike, ki še niste poravnali naročnine za leto 

2014, da to čim prej storite. Hvala za razumevanje! 
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