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SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS!
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DUHOVNA MISEL

2/3
2016

Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje!
Pred nami je postni čas in nekje sem prebral to lepo razlago o postnem času:
»V Katoliški Cerkvi na pepelnično sredo, zače‐
njamo postni čas, ki bo trajal štirideset dni.
Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto
opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku
na glavo simbolično posuje blagoslovljen pe‐
pel, s čimer se navzven pokaže notranja razpo‐
ložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma
poboljšanje življenja. Pepel je znamenje min‐
ljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj
se tudi človek po smrti spremeni v prah in pe‐
pel. Vendar post ni samo pepel, ampak je iska‐
nje resnice. Ko duhovnik dá na glavo pepel, iz‐
pričuje resnico človeštva, od kod človek priha‐
ja, kaj je in kam bo odšel. Poleg tega, naj se
človek zaveda svoje odgovornosti, da bo o svojih dejanjih nekomu odgovarjal in to
prej ali slej. Post ti daje možnost, da sprejmeš vse težave ki jih imaš, saj nihče nima
stoodstotnega zdravja in idealnega življenja. Smisel posta je v tem, da postaneš v
globini človek, posebno v tej površnosti in potrošništvu naše dobe, ko človek hoče
vse in takoj. V sredini vsega pa je Jezus Kristus, ki je na križ šel zate, da sprejmeš
njegovo ljubezen in resnico in resnica nas bo osvobodila.«
Lep duhovni postni čas vam želim.
Župnik Aleš Kalamar

BAD URACH

17.00

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18
•

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

RAZPORED MAŠ

•

FEBRUAR/MAREC 2016

STUTTGART

16.30

BÖBLINGEN

FEBRUAR 2016
7.2.

5. NEDELJA MED LETOM, † Franc Anderlič, †
Frančiška Štuhec in Franc Belšak, † teta Marija in
starši Raj.
14.2.

1. POSTNA NEDELJA, † Franc Leben in starši
Leben, Janez in starši Vajda, † starši Hajdinjak, †
starši Vračko.
•

21.2.

2. POSTNA NEDELJA, † Franc Anderlič, † starši
Mauko in brat Franc, † Ivanka Gornik.

• 6.3.

7.2.

5. NEDELJA MED LETOM, † Ciril Rotar, † starši
Behek, † družina Sotlar.
•

6.3.

4. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še
prost.
PFULLINGEN

16.45

Sv. Wolfgang, Markstraße 26
•

13.2.

1. POSTNA NEDELJA, † Peter Strmljan, † druži‐
na Bezovšek, † družina Vajda. .
•

MAREC 2016

9.45

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1
•

•

5.3.

4. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še
prost.

Sv. Konrad, Staﬄenbergstraße 64

•

6.2.

12.3.

5. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še
prost.
SCHWÄBISCH GMÜND

10.30

4. POSTNA NEDELJA, †† mama Fanika, družina
Petrič, Marko Matijević, zakonca Mikuš.
•

13.3.

5. POSTNA NEDELJA, † Milan Podjavoršek, †
Alojzija Senekovič, † starši Podjavoršek in
Senekovič, †† Franc Belšak in starši Belšak.
•

•

14.2.

1. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še
prost.
•

13.3.

5. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost.

20.3.

CVETNA NEDELJA, † Franc Leben in starši
Leben, Janez in starši Vajda, † družina Čampa in
Petrič, † Ivan, Stanko in starši Bukovšek.
•

Margaretenkapelle, Weißensteinerstr. 33

27.3.

VELIKA NOČ, praznična sveta maša v čast
Kristusovemu vstajenju.

Dragi župljani,
v mesecu decembru ste pri vseh mašnih nabirkah daro‐
vali 428,51 EUR in v mesecu januarju 254,09 EUR. Za‐
hvaljujem se vam za vse vaše prispevke in darove.
Bog plačaj!
Vaš hvaležni župnik Aleš Kalamar

SCHORNDORF

9.00

Bolnišnična kapela, Schlichtener Str. 105
•

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3

20.3.

CVETNA NEDELJA, mašni namen je še prost.
AALEN

17.00

Cerkev Sv. Mihaela, Hölderlinstraße 13

•

20.2.

28.2.

3. POSTNA NEDELJA, mednarodna sveta maša bo
ob 10.00 uri.
•

27.3.

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

HEILBRONN

17.00

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38

27.2.

•

28.2.

3. POSTNA NEDELJA, †† Ivan, Stanko in starši
Bukovšek, †† Gabrijel in Franc Meglič.
•

27.3.

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

3. POSTNA NEDELJA, † starši Tomc in bratje z
družinami.
•

17.00

19.3.

CVETNA NEDELJA, mašni namen je še prost.

•

•

ESSLINGEN

2. POSTNA NEDELJA, mašni namen je še prost.
•

9.00

21.2.

2. POSTNA NEDELJA, † Alja, † Marija in Štefan
Forjan.
•

OBERSTENFELD

26.3.

VELIKA SOBOTA, sveta maša odpade.

Kako naj se postimo?
Postimo se soditi druge; odkrijmo Kristusa, ki v
njih živi.
Postimo se besed, ki ranijo: napolnimo se sestav‐
kov, ki ozdravljajo.
Postimo se nezadovoljstva; napolnimo se z mi‐
lostjo.
Postimo se hitrosti; napolnimo se s potrpežljivostjo.
Postimo se pesimizma; napolnimo se s krščanskim upanjem.
Postimo se skrbi; napolnimo se z zaupanjem v Boga.
Postimo se pritoževanja; napolnimo se z občudovanjem življenja.
Postimo se pritiskov, ki ne izginejo; napolnimo se z odpuščanjem.
Postimo se lastne nezamenljivosti; napolnimo se razumeti druge.
Postimo se pridobitništva; zavzemimo se za širjenje Božjega kraljestva.
Postimo se obupa; napolnimo se z upanjem vere.
Postimo se slabih misli; napolnimo se resnic, ki peljejo k svetosti.
Postimo se vsega, kar nas oddaljuje od Jezusa; napolnimo se vsega, kar nas zbližuje.
(Neznani avtor)

ŽUPNIJSKA OZNANILA
FEBRUAR / MAREC 2016
BOGOSLUŽNI SPORED V VELIKEM TEDNU
* VELIKI ČETRTEK, 24.3.2016, sveta maša bo ob
10.00 uri v Slovenskem domu. Vljudno 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!

* VELIKI PETEK, 25.3.2016 ob 15.00 uri obhaja‐
nje Jezusovega trpljenja v cerkvi sv. Konrada sku‐
paj z nemško skupnostjo. Lepo vabljeni!
* VELIKA SOBOTA, 26.3.2016
Blagoslov velikonočnih jedil:
∗

Pfullingen ob 11.00 uri,

∗

Böblingen ob 14.00 uri,

∗

Esslingen ob 16.00 uri in

∗Stuttgart ob 18.00 uri.

* VELIKONOČNA VIGILIJA skupaj z nemško
skupnostjo v cerkvi sv. Konrada ob 21.00 uri.
* VELIKA NOČ, 27.3.2016—praznična sveta maša
v čast Kristusovemu vstajenju bo ob 16.30 uri v
cerkvi sv. Konrada. Vljudno vabljeni!

* Srečanja otrok in staršev SLOVENSKEGA VRTCA
IN ŠOLE bodo v mesecu februarju v soboto,
20.2.2016 ob 10.00 uri ter v mesecu marcu v soboto,
12.3.2016 in 19.3.2016 ob 10.00 uri v Slovenskem do‐
mu. Otroci in starši, prisrčno vabljeni!

* Jezusovo darovanje—svečnica, sveta maša bo
v torek, 2.2.2016 ob 10.00 uri v Slovenskem domu,
hkrati bo tudi podeljen Blažev žegenj. Lepo vablje‐
ni!
* Na pepelnično sredo, 10.2.2016 bomo imeli sveto
mašo v Slovenskem domu ob 10.00 uri. Med sveto
mašo bo tudi pepeljenje. Lepo vabljeni!
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.

