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SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS! 

priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem 

MNPMNPMNPMNP    
                 med nami povedano 

Leto  56 

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 praznik dan državnosti, ta dan obeležujemo spomin na 25. junij 1991, ko je 
Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan je bil sprejeta Deklaracija o neodvisnosti 
Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Mnogo 
priložnosti nam je v tem času pobegnilo iz rok in izgubljeni so mnogi trenutki, ki bi nas 
uvrstili med države z visoko demokracijo, kjer ni privilegijev samo za ene, ampak smo vsi 
enako in pravično obravnavani, kjer ni prostora za lažne preroke naroda, ki s svojimi ob‐
ljubami zavajajo slovenski narod že od začetka osamosvojitve, svoje neuspehe pa pripisu‐
jejo tistim, kateri so se s srcem in resnico zavzemali za samostojno in demokratično Slo‐
venijo. Zato smo kot kristjani dolžni moliti za našo domovino, da bi stopila na pot resni‐
ce, svobode in miru.  Večkrat vzemimo molitev za domovino v roke in naše verno srce naj 
moli.  

Molitev za domovino Molitev za domovino Molitev za domovino Molitev za domovino     
»Nebeški Oče, postavil si nas v to lepo »Nebeški Oče, postavil si nas v to lepo »Nebeški Oče, postavil si nas v to lepo »Nebeški Oče, postavil si nas v to lepo 
domovino, da bi izpolnili svoje poslan-domovino, da bi izpolnili svoje poslan-domovino, da bi izpolnili svoje poslan-domovino, da bi izpolnili svoje poslan-
stvo in bili odprti za življenje. Vendar stvo in bili odprti za življenje. Vendar stvo in bili odprti za življenje. Vendar stvo in bili odprti za življenje. Vendar 
nas mnoge sile odvračajo od tega; pre-nas mnoge sile odvračajo od tega; pre-nas mnoge sile odvračajo od tega; pre-nas mnoge sile odvračajo od tega; pre-
večkrat iščemo sebične koristi in pozab-večkrat iščemo sebične koristi in pozab-večkrat iščemo sebične koristi in pozab-večkrat iščemo sebične koristi in pozab-
ljamo na druge. Zato Te prosimo za dar ljamo na druge. Zato Te prosimo za dar ljamo na druge. Zato Te prosimo za dar ljamo na druge. Zato Te prosimo za dar 
skesanosti in spreobrnjenja. Naj Tvoj skesanosti in spreobrnjenja. Naj Tvoj skesanosti in spreobrnjenja. Naj Tvoj skesanosti in spreobrnjenja. Naj Tvoj 
Duh zaveje nad možmi in ženami, ki Duh zaveje nad možmi in ženami, ki Duh zaveje nad možmi in ženami, ki Duh zaveje nad možmi in ženami, ki 
nas vodijo, da bodo delovali za pravič-nas vodijo, da bodo delovali za pravič-nas vodijo, da bodo delovali za pravič-nas vodijo, da bodo delovali za pravič-
nost in razvoj domovine, nam državlja-nost in razvoj domovine, nam državlja-nost in razvoj domovine, nam državlja-nost in razvoj domovine, nam državlja-

nom pa pomagaj, da bomo odgovorni na svojem mestu in da se bomo kljub razlikam veselili drug nom pa pomagaj, da bomo odgovorni na svojem mestu in da se bomo kljub razlikam veselili drug nom pa pomagaj, da bomo odgovorni na svojem mestu in da se bomo kljub razlikam veselili drug nom pa pomagaj, da bomo odgovorni na svojem mestu in da se bomo kljub razlikam veselili drug 
drugega. Pomagaj nam podpirati mlade, biti blizu družinam in ostarelim ljudem. Nauči nas pri-drugega. Pomagaj nam podpirati mlade, biti blizu družinam in ostarelim ljudem. Nauči nas pri-drugega. Pomagaj nam podpirati mlade, biti blizu družinam in ostarelim ljudem. Nauči nas pri-drugega. Pomagaj nam podpirati mlade, biti blizu družinam in ostarelim ljudem. Nauči nas pri-
sluhniti vsem, ki trpijo. Na priprošnjo nebeške matere Marije se nas usmili, molitev in post naj sluhniti vsem, ki trpijo. Na priprošnjo nebeške matere Marije se nas usmili, molitev in post naj sluhniti vsem, ki trpijo. Na priprošnjo nebeške matere Marije se nas usmili, molitev in post naj sluhniti vsem, ki trpijo. Na priprošnjo nebeške matere Marije se nas usmili, molitev in post naj 
bosta naša zaveza s Teboj. Prosimo Te, podeli nam blagoslov za naše osebno in skupno življenje. bosta naša zaveza s Teboj. Prosimo Te, podeli nam blagoslov za naše osebno in skupno življenje. bosta naša zaveza s Teboj. Prosimo Te, podeli nam blagoslov za naše osebno in skupno življenje. bosta naša zaveza s Teboj. Prosimo Te, podeli nam blagoslov za naše osebno in skupno življenje. 
Amen.«Amen.«Amen.«Amen.«    
Lep  dan državnosti vam želim.  

Župnik Aleš Kalamar 
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Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

JUNIJ 2016 

• 5.6.  

10. NEDELJA MED LETOM, † Marija Bukovšek, 
† Angela Kojzek, † Berta Šircelj, † Ivan Rebolj.  

• 12.6. 

11. NEDELJA MED LETOM, † Johann Protner.  

• 19.6. 

12. NEDELJA MED LETOM, † Franc in starši Le‐
ben ter Janez in starši Vajda. Sveta maša ob praz‐
novanju dneva državnosti bo ob 15.00 uri.  

 

JULIJ 2016  

•  3.7.  

14. NEDELJA MED LETOM, sveta maša odpade.  

•  10.7. 

15. NEDELJA MED LETOM, †† Franc in starši 

Leben ter Janez in starši Vajda, † Angela Kojzek, 

† Anton Kukovič, †† Ivan, Stanko in starši 

Bukovšek. 

•  17.7. 

16. NEDELJA MED LETOM, slovesna sveta maša 

bo skupaj z nemško in albansko skupnostjo ob 

10.00 uri v Stuttgartu. Lepo vabljeni! 

 

 

 

STUTTGART                                                         16.00 

BAD URACH                                                          17.00 

PFULLINGEN                                                        16.45 

  

 Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

•  4.6. 

10. NEDELJA MED LETOM, † Jože in Igor Zalo‐
kar, † za zdravje. 

•  2.7. 

14. NEDELJA MED LETOM, sveta maša odpade 

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

•  5.6. 

10. NEDELJA MED LETOM, † Jože Spreitzer.  

•  3.7. 

14. NEDELJA MED LETOM, sveta maša odpade. 

 

 

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

•  11.6. 

11. NEDELJA MED LETOM, † Jože in Igor Zalo‐
kar.  

•  9.7.  

15. NEDELJA MED LETOM, † Pavla Škulj Adler, 

sveta maša v naravi bo ob 11.00 uri na Kalkofnu. 

Lepo vabljeni!  

 

Margaretenkapelle,Weißensteinerstr. 33 

 

• 12.6. 

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

• 10.7. 

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

BÖBLINGEN                                                           9.45 

SCHWÄBISCH   GMÜND                                   10.30  



Bolnišnična kapela, Schlichtener Str. 105  

 

• 19.6. 

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

• 17.7. 

16. NEDELJA MED LETOM, slovesna sveta maša 

bo skupaj z nemško in albansko skupnostjo ob 

10.00 uri v Stuttgartu. Lepo vabljeni! 

Cerkev Sv. Avguština, Langertstraße 116  

 

• 19.6. 

12. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. 

• 17.7. 

16. NEDELJA MED LETOM, slovesna sveta maša 

bo skupaj z nemško in albansko skupnostjo ob 

10.00 uri v Stuttgartu. Lepo vabljeni! 

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

•  25.6. 

13. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

• 23.7. 

17. NEDELJA MED LETOM, sveta maša zaradi 

dopustov odpade. 

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                      11.00 

HEILBRONN                                                         17.00 

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 26.6. 

13. NEDELJA MED LETOM, sveta maša za domo‐

vino bo v  prostorih SKPD Mura  Bönnigheim ob 

11.00  uri. Lepo vabljeni!.  

• 24.7. 

17. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. 

  

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 26.6. 

13. NEDELJA MED LETOM, † Franc Belšak in starši 
Belšak. 

• 24.7. 

17. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

ESSLINGEN                                                            17.00 

Dragi župljani, 

v mesecu aprilu ste pri vseh mašnih nabirkah darovali  

311,20 EUR in v mesecu maju 235,17 EUR. Zahvaljujem se 

vam za vse vaše prispevke in darove. 

Bog plačaj! 

Vaš hvaležni župnik Aleš 

OBERSTENFELD                                                   9.00 
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* Srečanja otrok in staršev SLOVENSKEGA VRTCA 

IN ŠOLE  bodo v mesecu juniju v soboto, 4.6.2016  

ob 10.00 uri in v nedeljo, 19.6.2016 ob 14.00 uri v 

Slovenskem domu. Otroci in starši, prisrčno vablje‐

ni!   

* Sommerfest—skupni župnijski praznik bo v 

nedeljo, 17.7.2016. Slovesna sveta maša bo ob 10.00 

uri v cerkvi sv. Konrada v Stuttgartu. Po maši bo 

veselo druženje v dvorani in na dvorišču pri cerkvi. 

Ta dan bo sveta maša samo v Stuttgartu. Vabljeni v 

čim večjem številu!  

* 21. tradicionalno »Srečanje v moji domovini« 

bo v nedeljo, 14.8.2016 v Javorju. Pričetek s sveto 

mašo ob 11.00 uri v cerkvi sv. Marije Magdalene 

(Javorje 28, 2393 Črna na Koroškem), sledi skupno 

kosilo in kulturni program v Črni na Koroškem. Le‐

po vas vabita KD Slovenija Stuttgart in slovenska 

župnija.  

 

  

 

 

 

 

 

 

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.   

 SVETE  MAŠE  ZA  DOMOVINO:  

 

*  Kulturno društvo Slovenija Stuttgart e.V. vabi v 

nedeljo, 19.6.2016 na praznovanje dneva državno‐

sti. Ob 15.00 uri bo v cerkvi sv. Konrada maša za 

domovino, nato kulturni program. Vljudno vab‐

ljeni! 

*  V nedeljo, 26.6.2016 bo ob 11.00 uri  v prostorih 

SKPD Mura Bönnigheim (Kirchheimerstr. 74, 

74357 Bönnigheim) sveta maša za domovino. Po 

maši sledi skupno kosilo s specialitetami iz žara. 

Lepo vabljeni!  

* SKUD Triglav Reutlingen vabi v soboto, 

9.7.2016  ob 11.00 uri na sveto mašo v naravi 

(Kalkofen). Po maši družabno srečanje s pikni‐

kom. Prisrčno vabljeni!   

 

 

 

 

Vljudno vabljeni na koncert  

»Skupaj praznujemo 25«  

v čast 25. obletnici samostojnosti Republike 
Slovenije, ki bo v soboto, 18. junija 2016 ob 
19.00 uri v dvorani  Bürgerhaus Möhrin‐
gen, Filderbahnplatz 32, 70567 Stuttgart.  

Po koncertu bo sprejem z druženjem.  


