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SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS! 

priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem 

MNPMNPMNPMNP    
                 med nami povedano 

Leto  55 

S L O V E N S K A  Ž U P N I J A  S T U T T G A R T 
 AALEN | BAD URACH | BÖBLINGEN | ESSLINGEN | HEILBRONN | OBERSTENFELD |  PFULLINGEN |  SCHORNDORF | SCHWÄBISCH  GMÜND | STUTTGART 

Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje! 

 
 
Pred nami je mesec februar, v katerem se bomo spomnili velikana slovenske pisane 
besede, dr. Franceta Prešerna. Njegova Zdravljica, ki je tudi naša državna himna no‐
si v sebi bogato sporočilo. V njej je Prešeren združil misel o prijateljstvu z željo po 
enakosti, svobodi, bratstvu in medsebojnem spoštovanju vseh ljudi. Tako je poleg 
zasebnega nagovora prijateljem prerasla v narodoljubno pesem, ki spregovori o slo‐
venskem narodu, njegovi usodi in željah vseh narodov in vseh ljudi. Zaradi svojega 
smelega nagovora, samozavestno izražene zahteve po prostosti, je bila dolgo časa 
prepovedana. Slovenci takrat namreč nismo živeli v svoji državi, temveč pod Habs‐
buržani, v avstro‐ogrski monarhiji, v kateri je bil uradni jezik nemščina, slovenska 
besedila pa so bila pod strogim očesom cenzorja. Šele po dolgih letih je slovenska 
beseda postala enakovredna vsem velikim svetovnim jezikom in upravičeno smo 
lahko ponosni na svoje velikane pisane besede, ki so ljubili svojo domovino, njen 
materni jezik, kulturo in umetnost  ter so bili močno povezani z Bogom.  

 
  Vsako leto se vrača postni čas, 
štiridesetdnevna duhovna pri‐
prava na obhajanje velikonoč‐
nih dogodkov. Post začnemo s 
starodavnim obredom polaga‐
nja pepela na glavo kot zname‐
nje ponižnosti in sprejemanja 
svoje omejenosti, tudi časovne, 
življenjske. Pepel je sad ognja, 
ki je gorel, simbol očiščenja.  

Pesnik Simon Gregorčič pravi o tem takole: »Le vstani, uborni narod moj, do danes v 
prah teptan, pepelni dan ni dan več tvoj, tvoj je ‐ vstajenja dan!« 
 
Želim vam lep kulturni praznik  in blagoslovljen postni čas.  

Župnik Aleš Kalamar 
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Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

FEBRUAR 2015 

• 1.2.  

4. NEDELJA MED LETOM, † Franc Leben in 
starši Leben, Janez in starši Vajda, † Franc Belšak. 
Sveta maša bo ob 15.00 uri, nato prireditev ob slo‐
venskem kulturnem prazniku v dvorani sv. Kon‐
rada.  

• 8.2. 

5. NEDELJA MED LETOM, † starši Mauko in 
brat Franc.  

• 15.2. 

6. NEDELJA MED LETOM, † Franc Leben in 
starši Leben, Janez in starši Vajda, † Johann Prot‐
ner, † Gabrijela  in Ivan Bračko, † družina Štrtak 
in Holzmann.  

 

MAREC 2015 

•  1.3.  

2. POSTNA NEDELJA,  mašni namen je še prost.  

STUTTGART                                                          16.30 

BAD URACH                                                          17.00 

PFULLINGEN                                                        16.45 

 

•  8.3. 

3. POSTNA NEDELJA, †† Franc Leben in starši 

Leben, Janez in starši Vajda, † Fanika Arko, † 

Gert Schulz, † Johann Protner.  

•  15.3. 

4. POSTNA NEDELJA, † Anton Kukovič, † Franc 
Belšak. 

•  29.3. 

6. POSTNA NEDELJA—CVETNA NEDELJA, † 
Franc Leben in starši Leben, Janez in starši Vajda.  

  

  

 

 

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

•  7.2. 

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

•  7.3. 

3. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.  

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

•  1.2. 

5. NEDELJA MED LETOM, † Ciril Rotar, † Fani 
Polik, † družina Sotlar, † družina Behek .  

•  1.3. 

2. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.  

  

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

•  14.2. 

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

•  14.3.  

4. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.  

  

 

BÖBLINGEN                                                           9.45 



SCHWÄBISCH GMÜND                                      10.30   

Margaretenkapelle,Weißensteinstr. 33 

 

• 8.2. 

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

• 8.3. 

3. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost.  

 

Kapela sv. Martina, Künkelinstraße 34 

 

• 15.2. 

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

• 15.3. 

4. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost.  

 

 

Cerkev Sv. Mihaela,  Hölderlinstraße 13 

 

• 21.2. 

1. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost. 

• 21.3. 

5. POSTNA NEDELJA, sveta maša zaradi pevske‐

ga seminarja odpade.  

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

•  28.2. 

2. POSTNA NEDELJA, † Alojz Habič, † družina 

Selan, † družina Žagar.  

• 28.3. 

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

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                      17.00 

HEILBRONN                                                          17.00 

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 22.2. 

1. POSTNA NEDELJA, † Milenka Kotar, † Olga 

Perovšek, † družina Berus, † družina Tomc.  Med‐

narodna sveta maša bo ob 10.00 uri.     

• 22.3. 

5. POSTNA NEDELJA, sveta maša zaradi pevskega 

seminarja odpade.  

 

 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 22.2. 

1. POSTNA NEDELJA, † Evgen Vugrinec, † Fanika 

Arko.  

• 22.3. 

5. POSTNA NEDELJA, sveta maša zaradi pevskega 

seminarja odpade.  

OBERSTENFELD                                                    9.00 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Dragi župljani, 

v mesecu decembru ste pri vseh mašnih nabirkah daro‐

vali 463,32 EUR in v mesecu januarju 202,28 EUR. Za‐

hvaljujem se vam za vse vaše prispevke in darov. 

Bog plačaj! 

Vaš hvaležni župnik Aleš Kalamar 
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* Srečanja otrok in staršev SLOVENSKEGA VRTCA 

IN ŠOLE  bodo v mesecu februarju v nedeljo, 

1.2.2015 ob 14.00 uri in v soboto, 28.2.2015 ob 10.00 

uri ter v mesecu marcu v soboto, 7.3.2015 in 

14.3.2015 ob 10.00 uri v Slovenskem domu. Otroci in 

starši, prisrčno vabljeni! 

 

* V nedeljo, 1.2.2015 bomo imeli pri svetih mašah v 

Böblingenu in v Stuttgartu Blažev žegenj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Jezusovo darovanje—svečnica, sveta maša bo 

v ponedeljek, 2.2.2015 ob 10.00 uri v Slovenskem 

domu. Lepo vabljeni!  

* Na pepelnično sredo, 18.2.2014 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 četrtek, 19.3.2015  ob 

10.00 uri sveta maša v Slovenskem domu. Lepo 

vabljeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gospodovo oznanjenje, sveta maša bo v sre‐

do, 25.3.2015 ob 10.00 uri v Slovenskem domu. 

Lepo vabljeni!  

* PEVSKI SEMINAR, za člane pevskega zbora 

Obzorje in za vse ljubitelje petja, bo od petka, 20. 

marca do nedelje, 21. marca 2015 v Nonnenhornu 

ob Bodenskem jezeru. Odhod bo v petek ob  16.00 

uri izpred Slovenskega doma. Prijave zbiramo v 

župnijski pisarni. Lepo vabljeni! 

Slovenska župnija Stuttgart | Slovenski dom 

Stafflenbergstr. 64 | 70184 Stuttgart 

Tel.: 0711 / 23 28 91 | slozup@gmx.de 

www.skm‐stuttgart.de 

Za vsebino odgovarja: župnik Aleš Kalamar 

Oblikovanje: G.   

»Pomni, človek, da si prah 

in da se v prah povrneš!«  


