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DUHOVNA MISEL 

Spoštovane rojakinje, spoštovani rojaki! 

 
Mesec november, je mesec v katerem ob prazniku Vseh Svetih, krščanski 
človek zasluti, da smo na tej zemlji samo popotniki, ki romamo v večnost, 
v objem vsemogočnega in dobrega Boga. Smrt je resničen pojav, kateremu 
se ne bo izognil nihče. Naše življenje se neogibno izteka v smrt, ki pa za 
kristjana ne sme pomeniti izgube v popolni nič, ampak je to rojstvo za ne‐
besa. Naš največji pesniški duh dr. France Prešeren o smrti razmišlja tako‐
le: 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dragi rojaki, z veliko ljubezni in spoštovanja se spominjajmo naših rajnih 
sester in bratov, katerim je kot pravi Prešeren dogorela življenjska sveča in 
molimo za njih, darujmo za svete maše za naše rajne in večkrat na leto obi‐
ščimo grobove. Prižgimo svečo in položimo cvet na mesto njihovega počit‐
ka.  
Blagoslovljen čas vam želim. 

                 Župnik Aleš Kalamar 

 

 

Hrast, ki vihar na tla ga zimski trešne,Hrast, ki vihar na tla ga zimski trešne,Hrast, ki vihar na tla ga zimski trešne,Hrast, ki vihar na tla ga zimski trešne,    
ko toplo sonce pomladansko séje,ko toplo sonce pomladansko séje,ko toplo sonce pomladansko séje,ko toplo sonce pomladansko séje,    
spet ozelénil semtertje bo veje,spet ozelénil semtertje bo veje,spet ozelénil semtertje bo veje,spet ozelénil semtertje bo veje,    

naenkrat ne zgubi moči popréšne:naenkrat ne zgubi moči popréšne:naenkrat ne zgubi moči popréšne:naenkrat ne zgubi moči popréšne:    
    

al vender zanjga ní pomóči rešne;al vender zanjga ní pomóči rešne;al vender zanjga ní pomóči rešne;al vender zanjga ní pomóči rešne;    
ko spet znebi se gojzd snega odeje,ko spet znebi se gojzd snega odeje,ko spet znebi se gojzd snega odeje,ko spet znebi se gojzd snega odeje,    
mladik le malo, al nič več ne šteje,mladik le malo, al nič več ne šteje,mladik le malo, al nič več ne šteje,mladik le malo, al nič več ne šteje,    

    
leži tam rop trohljivosti požrešne:leži tam rop trohljivosti požrešne:leži tam rop trohljivosti požrešne:leži tam rop trohljivosti požrešne:    

tak siromak ti v bran, sovražna sreča!tak siromak ti v bran, sovražna sreča!tak siromak ti v bran, sovražna sreča!tak siromak ti v bran, sovražna sreča!    
stoji, ki ga iz visokosti jasnestoji, ki ga iz visokosti jasnestoji, ki ga iz visokosti jasnestoji, ki ga iz visokosti jasne    

na tla telébi tvoja moč gromeča;na tla telébi tvoja moč gromeča;na tla telébi tvoja moč gromeča;na tla telébi tvoja moč gromeča;    
    

ak hitre ne, je smrti svest počasne,ak hitre ne, je smrti svest počasne,ak hitre ne, je smrti svest počasne,ak hitre ne, je smrti svest počasne,    
bolj dan na dan brli življenja sveča,bolj dan na dan brli življenja sveča,bolj dan na dan brli življenja sveča,bolj dan na dan brli življenja sveča,    
dokler ji reje zmanjka, in ugasnedokler ji reje zmanjka, in ugasnedokler ji reje zmanjka, in ugasnedokler ji reje zmanjka, in ugasne. 



MNP 

    RAZPORED MAŠ 

NOVEMBER 2015 

 

Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

NOVEMBER 2015 

• 1.11.  

VSI SVETI,  romanje k Ave Mariji v Deggingen, 

kjer bo ob 15.00 uri sveta maša. Ob 18.00 uri bo 

molitvena ura v Slovenskem domu. Lepo vab‐

ljeni! 

• 8.11. 

32. NEDELJA MED LETOM, †  Karmen Žel, † Ciril 

in Stanko Turk, †  pokojne izseljenske duhovnike, † 

za zdravje Martina. 

• 15.11. 

33. NEDELJA MED LETOM,  †  Angela Kojzek, † 

Stanko Bukovšek, † Anton Kukovič, † Johann Prot‐

ner.  

 

• 29.11.  

1. ADVENTNA NEDELJA—NEDELJA KARITAS, 

nedelja jubilantov, sveta maša ob 15.00 uri, † 

Karmen Žel, † Kristina Petek, † družina Venta, † 

Franc Leben.  

 

 

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

• 7.11. 

32. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. .  

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

• 1.11. 

VSI SVETI,sveta maša zaradi romanja k Ave 

Mariji odpade. 

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

• 14.11. 

33. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost.  

 

STUTTGART                                                          16.30 BAD URACH                                                          17.00 

BÖBLINGEN                                                           9.45 

PFULLINGEN                                                        16.45 

STUTTGART                                                          16.30 



Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 22.11. 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, mašni namen je 

še prost. 

 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 22.11. 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, mašni namen je 

še prost.  

OBERSTENFELD                                                   9.00 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Margaretenkapelle,Weißensteinstr. 33 

 

• 9.11. 

32. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 

Bolnišnična kapela, Schlichtener Str. 105 

• 15.11. 

33. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost. 

 

Cerkev Sv. Avguština, Langerstraße 116 

 

• 15.11. 

33. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost. 

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

• 21.11. 

KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA, mašni namen je 

še prost.  

 

SCHWÄBISCH  GMÜND                                    10.30  

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                     11.00 

HEILBRONN                                                          17.00 

Molitev za nas, za srečno zadnjo uro Molitev za nas, za srečno zadnjo uro Molitev za nas, za srečno zadnjo uro Molitev za nas, za srečno zadnjo uro 
in da bomo lažje sprejemali Božjo vo-in da bomo lažje sprejemali Božjo vo-in da bomo lažje sprejemali Božjo vo-in da bomo lažje sprejemali Božjo vo-

ljo, ko koga pokliče k sebiljo, ko koga pokliče k sebiljo, ko koga pokliče k sebiljo, ko koga pokliče k sebi  

 

Dobri Bog. Ti veš, kdaj bomo umrli. Pro-
simo te za srečno zadnjo uro. Daj nam 
čas in možnost, da se bomo dostojno po-
slovili s tega sveta in se spovedali svojih 
zemeljskih napak. Še bolj pa nam poma-
gaj, da bomo živeli tako, da bomo vsak 
trenutek pripravljeni na srečanje s teboj 

in ne bomo živeli v grehu. 
 

Gospod, daj nam moč, da bomo sprejeli 
tvojo voljo, ko koga izmed naših najbliž-
jih pokličeš k sebi. Naj z vsemi bližnjimi 
živimo v slogi in odpuščanju, da bo naše 
slovo lepše in lažje. Ob grobu se večkrat 
pokojniku prepozno zahvaljujemo. Daj 
nam moč, da bomo ljudem že za časa nji-
hovega zemeljskega življenja pokazali 
hvaležnost za to, da živijo z nami.  

Amen. 



Dragi župljani, 

 

v mesecu septembru ste pri vseh mašnih nabirkah daro‐
vali 245,44 EUR in v mesecu  oktobru 329,48 EUR. Za‐
hvaljujem se vam za vse vaše prispevke in darove. 

Bog plačaj vsem! 

Vaš hvaležni župnik Aleš 

ŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILAŽUPNIJSKA	OZNANILA				

NOVEMBER		NOVEMBER		NOVEMBER		NOVEMBER		2015201520152015				

* 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! 

 

 

 

 

 

 

* Srečanja otrok in staršev SLOVENSKEGA ŽUPNIJ‐

SKEGA VRTCA IN ŠOLE  v mesecu novembru 

bodo, v soboto, 14.11.2015 ob 10.00 uri in v soboto, 

28.11.2015 ob 10.00 uri v Slovenskem domu. 

Otroci in starši, prisrčno vabljeni! 

 

* PRAZNOVANJE OSEBNIH IN ZAKONSKIH JU‐

BILEJEV bo v nedeljo, 29.11 2015 ob 15.00 uri v 

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

obhajali jubileje, vabljeni k slovesi sveti maši in 

blagoslovu. Sledi skupno praznovanje v dvorani sv. 

Konrada. Prijave jubilantov zbiramo v župnijski 

pisarni. Lepo vabljeni!  

 

*   NAŠA LUČ 

Spoštovani naročniki mesečnika Naša Luč! V no‐

vembrskih oznanilih boste našli položnico za plači‐

lo naročnine za leto 2016. Prosimo vas, da jo v do‐

glednem času poravnate. Še posebej naprošamo vse 

naročnike, ki še niste poravnali naročnine za leto 

2015, da to čim prej storite. Hvala za razumevanje! 

 

Slovenska župnija Stuttgart | Slovenski dom 

Stafflenbergstr. 64 | 70184 Stuttgart 

Tel.: 0711 / 23 28 91 | slozup@gmail.com 

www.skm‐stuttgart.de 

Za vsebino odgovarja: župnik Aleš Kalamar 

Oblikovanje:   G.   

KD Slovenija Stu�gart vas vabi na 

predstavitev humanitarnega delovanja 

in knjige, ddr. Mire Delavec Touhami,                    

                    Hči  puščave,                             

ki bo v nedeljo, 15.11.2015 ob 17.30                                   

uri v Slovenskem domu.  

Lepo vabljeni! 


