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9/10 
2015 DUHOVNA MISEL 

Spoštovane rojakinje, spoštovani rojaki! 

Poletje se počasi poslavlja in pred nami je barvita jesen, ki nam bo prinesla tudi daljše noči in krajše 
dneve. In takrat bomo imeli več časa tudi sami zase in za molitev. Sveti Frančišek Asiški takole razmiš‐
lja o molitvi Očenaš: 
Presveti Oče naš: naš Stvarnik, Odrešenik, Tolažnik in Zveličar. 
Ki si v nebesih: v angelih in svetnikih, ko jih razsvetljuješ za spoznanje, kajti ti, Gospod, si luč. Ti jih 
razvnemaš za ljubezen, kajti ti, Gospod, si ljubezen. Ti prebivaš v njih in jih napolnjuješ z blaženostjo, 
kajti ti, Gospod, si najvišje dobro, večno dobro, iz katerega vse dobro izhaja, brez katerega nič dobrega 
ne obstaja. 
Posvečeno bodi tvoje ime: naj se zasveti v nas spoznanje o tebi, da bomo spoznali širokost tvojih 
dobrot, dolgost tvojih obljub, visočino tvojega veličanstva in globočino tvojih sodb. 
Pridi k nam tvoje kraljestvo: da boš vladal v nas po milosti in nam dal priti v tvoje kraljestvo, kjer je 
gledanje tebe nezastrto, ljubezen do tebe popolna, združenost s teboj blažena in uživanje tebe večno. 
Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji: da bi te ljubili z vsem srcem, tako da  bi vedno 
mislili nate; z vso dušo, tako da bi vedno hrepeneli po tebi; z vsem mišljenjem, tako da bi svoje namene 
naravnali na tebe in v vsem iskali tvojo čast; z vsemi svojimi močmi, tako da bi vse dušne in telesne 
moči in čute do kraja porabili v služenju ljubezni do tebe in v ničemer drugem. In da bi ljubili svoje 
bližnje kakor sami sebe, tako da bi z vsemi svojimi močmi pritegovali vse k ljubezni do tebe, se veselili 
blagra drugih kakor svojega lastnega blagra ter sočustvovali v nesreči in da bi nikogar v ničemer ne žali‐
li. 
Naš vsakdanji kruh: svojega ljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, nam daj danes; da bomo 
priklicali v spomin, razumeli in častili ljubezen, ki jo je imel do nas, in vse tisto, kar je za nas govoril, 
storil in trpel. 
In odpusti nam naše dolge: po svojem neizrekljivem usmiljenju, po moči trpljenja svojega ljubljene‐ga 
Sina in po zasluženju ter priprošnji blažene Device Marije in vseh tvojih izvoljenih. 
Kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom: in glede tistega, česar ne odpuščamo popolnoma, stori 
ti, Gospod, da v polnosti odpustimo, da zaradi tebe resnično ljubimo sovražnike in zanje pobožno moli‐
mo; da nikomur ne vračamo hudega s hudim, temveč da se v tebi trudimo koristiti vsem. 
In ne vpelji nas v skušnjavo: naj bo skrita ali očitna, nenadna ali dolgotrajna. 
Temveč reši nas hudega: preteklega, sedanjega in prihodnjega.  
 

Lepo jesen vam želim vaš župnik Aleš Kalamar 
 



MNP 
         RAZPORED MAŠ 

SEPTEMBER / OKTOBER 

 

Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

SEPTEMBER 2015 

• 6.9.  

23. NEDELJA MED LETOM—ANGELSKA NEDE‐

LJA,  mašni namen je še prost.  

• 13.9. 

24. NEDELJA MED LETOM, † Johann Protner, † 

Franc Leben.   

• 20.9. 

25. NEDELJA MED LETOM, sveta maša ob 10.00 

uri v cerkvi sv. Eberharda, † Angela Kojzek.  

 

OKTOBER 2015 

• 4.10. 

27. NEDELJA MED LETOM—ROŽNOVENSKA 

NEDELJA, mašni namen je še prost.  

• 11.10. 

28. NEDELJA MED LETOM,  † Anton Kukovič, † 

Johann Protner, † Franc Leben. Zaradi župnijskega 

romanja sveta maša odpade.  

• 18.10. 

29. NEDELJA MED LETOM—MISIJONSKA NE‐

DELJA,  mašni namen je še prost.   

 

 

 

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

• 5.9. 

23. NEDELJA MED LETOM—ANGELSKA NEDE‐

LJA,  mašni namen je še prost.  

• 3.10. 

27. NEDELJA MED LETOM—ROŽNOVENSKA 

NEDELJA,  mašni namen je še prost. 

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

• 6.9. 

23. NEDELJA MED LETOM—ANGELSKA NEDE‐

LJA,  mašni namen je še prost.  

• 4.10. 

27. NEDELJA MED LETOM—ROŽNOVENSKA 

NEDELJA, mašni namen je še prost.  Sveta maša v 

naravi v MAGSTADTU ob  11.00 uri. Lepo vab‐

ljeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

• 12.9. 

24. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost.  

• 10.10. 

28. NEDELJA MED LETOM—ROŽNOVENSKA 

NEDELJA,  mašni namen je še prost. 

 

STUTTGART                                                          16.30 

BAD URACH                                                          17.00 

BÖBLINGEN                                                           9.45 

PFULLINGEN                                                        16.45 



Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 27.9. 

26. NEDELJA MED LETOM—SLOMŠKOVA NE‐

DELJA, mašni namen je še prost.  

• 25.10. 

 30. NEDELJA MED LETOM—ŽEGNANJSKA NE‐

DELJA, mašni namen je še prost. 

 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 27.9. 

26. NEDELJA MED LETOM—SLOMŠKOVA NE‐

DELJA, FRANZISKUSFEST, sveta maša skupaj z 

nemško, italijansko in afriško skupnostjo ob 12.00 

uri. Lepo vabljeni!  

• 25.10. 

 30. NEDELJA MED LETOM—ŽEGNANJSKA NE‐

DELJA,  mašni namen je še prost. 

OBERSTENFELD                                                   9.00 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Dragi župljani, 

 

v mesecu juniju ste pri vseh mašnih nabirkah darovali 316,86 EUR in v mese‐
cu  juliju 288,24  EUR. Zahvaljujem se vam za vse vaše prispevke in darove. 

 

Bog plačaj vsem! 

Vaš hvaležni župnik Aleš 

Margaretenkapelle,Weißensteinstr. 33 

• 13.9. 

24. NEDELJA MED LETOM, † Janez Mernik, † 

starši Matjašič. 

• 11.10. 

28. NEDELJA MED LETOM—ROŽNOVENSKA 

NEDELJA,  sveta maša zaradi župnijskega roma‐

nja odpade. 

 

Kapela v Rems‐Murr‐Klinik Schorndorf, Schlichtener Str. 105 

 

• 20.9. 

25. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. 

• 18.10. 

29. NEDELJA MED LETOM—MISIJONSKA NE‐

DELJA,  mašni namen je še prost. 

 

Cerkev Sv. Avguština, Langerstraße 116 

 

• 20.9. 

25. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. 

• 18.10. 

29. NEDELJA MED LETOM—MISIJONSKA NE‐

DELJA,  mašni namen je še prost. 

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

• 26.9. 

26. NEDELJA MED LETOM—SLOMŠKOVA NE‐

DELJA, † ŠteKa Merjasec.  

• 24.10. 

30. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. 

SCHWÄBISCH  GMÜND                                    10.30  

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                     11.00 

HEILBRONN                                                          17.00 



ŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILA				

SEPTEMBER	/	OKTOBER		SEPTEMBER	/	OKTOBER		SEPTEMBER	/	OKTOBER		SEPTEMBER	/	OKTOBER		2015201520152015				

* MARIJINO ROJSTVO—MALI ŠMAREN,  sveta 

maša bo v torek, 8.9.2015 ob 10.00 uri v Slovenskem 

domu. Lepo vabljeni! 

 

 

 

 

 

 

*  ŽUPNIJSKI VRTEC IN SOBOTNA ŠOLA, priče‐

tek v soboto, 26. septembra 2015 ob 10.00 uri. Otro‐

ci in starši, prisrčno vabljeni! 

* V nedeljo, 20. 9.2015 ob 10.00 uri bo PONTIFIKAL‐

NA SVETA MAŠA za vse tujejezične skupnosti, 

ki jo daruje škof dr. Gebhard Fürst v cerkvi sv. 

Eberharda (Königstr. 7, 70173 Stuttgart). Ta dan sve‐

te maše ob 16.30 uri ne bo. Vsi lepo vabljeni k tej 

sveti maši!  

* FRANČIŠKOVA NEDELJA—FRANZISKUSFEST 

bo v nedeljo, 27. septembra 2015, sveta maša skupaj 

z nemško, italijansko in afriško skupnostjo bo ob 

12.00 uri. Svete maše ob 17.00 ne bo. Sledi pogo‐

stitev. Vsi lepo vabljeni v Esslingen! 

 * ZAHVALNA SVETA MAŠA V NARAVI  bo v ne‐

deljo, 4.10.2015 ob 11.00 uri v Magstadtu. Po sveti 

maši je skupno kosilo in druženje. Vljudno vabljeni! 

* ROMANJE K AVE MARIJI V DEGGINGEN bo na 

praznik Vseh svetih, v nedeljo, 1. novembra 2015. 

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! 

* NOVI NASLOV: V Schorndorfu bodo svete 

maše od septembra naprej potekale v bolnišnični 

kapeli Rems—Murr—Klinik Schorndorf, Schli‐

chtener Str. 105, 73614 Schorndorf. Lepo vabljeni!  
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