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SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS! 

priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem 

MNPMNPMNPMNP    
                 med nami povedano 

Leto 56/57  

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 

DUHOVNA MISEL 

Spoštovane rojakinje, spoštovani rojaki!  

 

Zveličar sveta prihaja, da postane deležen naše človeške narave, 

nismo več sami in zapuščeni. Devica nam ponuja svojega Sina 

kot začetek novega življenja. Resnična luč prihaja razsvetlit na‐

še življenje, pogosto zavito v senco greha. Danes znova odkriva‐

mo, kdo smo! V božični noči se nam odkriva pot, ki jo moramo 

prehoditi, da bomo dosegli cilj. Zdaj mora izginiti vsak strah in 

preplašenost, ker nam luč kaže pot proti Betlehemu. Ne moremo 

ostati negibni. Ni nam dovoljeno obstati na mestu. Moramo iti 

pogledat svojega Zveličarja, položenega v jasli. To je razlog za 

veselje in radost: to Dete je »rojeno za nas«, »nam je dano«, kot 

oznanja Izaija (prim. Iz 9,5). Ljudstvu, ki že dva tisoč let hodi po 

vseh poteh sveta, da bi vsakega človeka pritegnilo v to veselje, je 

zaupano poslanstvo, da predstavi »kneza miru« in postane nje‐

govo učinkovito orodje med narodi. V družbi, pogosto pijani od 

porabništva in užitka, obilja in udobja, videza in samoljubja, nas 

On kliče k treznemu vedenju, to je k preprostemu, uravnoteženemu, premočrtnemu, spo‐

sobnemu dojeti in živeti bistveno. V svetu, ki je prevečkrat trd do grešnika in popustljiv do 

greha, je potrebno gojiti močan čut pravičnosti, iskanja in udejanjanja Božje volje. Znotraj 

kulture brezbrižnosti, ki neredko slednjič postane neusmiljena, naj bo naš življenjski slog 

raje poln pobožnosti, empatije, sočutja, usmiljenja, ki jih vsak dan črpamo iz vodnjaka 

molitve. Kakor betlehemskim pastirjem naj se tudi nam oči napolnijo z začudenjem in ob‐

čudovanjem, ko v Detetu Jezusu zremo Božjega Sina. In pred njim naj iz naših src privre 

molitev: »Pokaži nam, Gospod, svoje usmiljenje in daj nam svoje rešenje!« (Ps 85,8).  

Lep Božič in blagoslovljeno leto 2017 !                                                                             Aleš Kalamar, župnik 
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Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

DECEMBER 2016 

• 4.12.  

2. ADVENTNA NEDELJA, besedno bogoslužje 
bo ob 15.00 uri, nato prihod sv. Miklavža.  

• 8.12. 

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE, 
sveta maša ob 10.00 uri v Slovenskem domu.  

• 11.12. 

3. ADVENTNA NEDELJA, † Johann Protner, † 
Jože Maier, † Angela Grobelšek, † Andrej Jančič. 
Sveta maša bo ob 16.00 v Slovenskem domu. 

• 18.12. 

4. ADVENTNA NEDELJA, † Angela Kojzek, † An‐
ton Kukovič, † Fanika Arko, † Gert Schulz, † Jo‐
hann Protner.  

JANUAR 2017 

•  1.1.  

NOVO LETO - MARIJA BOŽJA MATI, sveta  

maša ob 18.00 uri. 

STUTTGART                                                         16.00 BAD URACH                                                          17.00 

PFULLINGEN                                                        16.45 

•  6.1. 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE—SVETI TRIJE 
KRALJI,  † Janez Petrič. Sveta maša ob 10.00 uri v 
Slovenskem domu. 

•  8.1. 

JEZUSOV KRST, Johann Protner. 

•  15.1. 

2. NEDELJA MED LETOM, † družina Venta in 
Kristina Petek.  

 

 

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

•  7.1. 

JEZUSOV KRST, mašni namen je še prost.  

 

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

•  11.12. 

3. ADVENTNA NEDELJA, prihod sv. Miklavža, 
† Jožef Spreitzer, † Marija Tomac.  

•  1.1. 

NOVO LETO - MARIJA BOŽJA MATI, sveta 
maša na ta dan bo samo v Stuttgartu. Lepo vab‐
ljeni!   

  

 

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

•  10.12. 

3. ADVENTNA NEDELJA, † za zdravje; prihod 
sv. Miklavža.  

•  14.1.  

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

  

 

BÖBLINGEN                                                           9.45 



SCHWÄBISCH   GMÜND                                   10.30   

Margaretenkapelle,Weißensteinerstr. 33 

 

• 8.1. 

JEZUSOV KRST, mašni namen je še prost.  

 

Bolnišnična kapela, Schlichtener Str. 105 

 

• 18.12. 

4. ADVENTNA NEDELJA, mašni namen je še 
prost.  

• 15.1. 

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

 

Cerkev Sv. Mihaela,  Hölderlinstraße 13 

 

• 17.12. 

4. ADVENTNA NEDELJA, mašni namen je še 

prost.  

• 21.1. 

3. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

•  petek, 16.12. 

4. ADVENTNA NEDELJA, prihod sv. Miklavža, 

† Lojze Klinar, † Franc in Angela Povše, † Norbert 

Bauer. Sveta maša bo ob 16.30 uri v cerkvi sv. 

Kiliana v Duttenbergu (Deutschherrenstr. 19, 

74177 Bad Friedrichshall-Duttenberg).  

• 28.1. 

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

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                     17.00 

HEILBRONN                                                         17.00 

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 25.12. 

BOŽIČ—GOSPODOVO ROJSTVO,  sveta maša 
na ta dan bo samo v Stuttgartu. 

• 22.1. 

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

 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 26.12. 

ŠTEFAN, DIAKON, PRVI MUČENEC, † Franc 
Leben, starši Leben, Janez in starši Vajda, † Alojz 
Korošec. 

• 22.1. 

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

 

OBERSTENFELD                                                   9.00 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Dragi župljani, 

v mesecu novembru ste pri vseh mašnih nabirkah da-

rovali 394,12 EUR. Za Lazarjevo kuhinjo V Škofiji Mur-

ka Sobota ste skupno darovali  1.175,00 EUR. Zahvalju-

jem se vam za vse vaše prispevke in darove. 

Bog plačaj! 

Vaš hvaležni župnik Aleš 

»Gospod je moja luč  

in moja rešitev.«  
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* OBISKAL NAS BO SVETI MIKLAVŽ! V nedeljo, 

4.12.2016 ob 15.oo uri bo prišel v Stuttgart, otroke v 

Pfullingenu bo obiskal v soboto, 10.12.2016 ob 16.45 

uri, otroke v Böblingenu bo obiskal v nedeljo, 

11.12.2016 ob 9.45 uri in otroke v Duttenbergu 

(Heilbronn) bo obiskal v petek, 16.12.2016 ob 16.30 

uri. Otroci, pridite v velikem številu, sveti Miklavž 

vas bo vesel!  

* Sobota, 24.12.2016, SVETI VEČER, ob 22.00 uri 

polnočnica v cerkvi sv. Konrada skupaj z nemško 

župnijo. Pol ure prej bomo na koru prepevali slo-

venske božične pesmi. Vljudno vabljeni! 

 

* Nedelja, 25.12.2016, BOŽIČ, praznik Gospodovega 

rojstva, slovesno bogoslužje bo ob 16.00 uri v cerkvi 

sv. Konrada v Stuttgartu. Lepo vabljeni! 

 

* Ponedeljek, 26.12.2016 bo ob prazniku svetega 

Štefana sveta maša  ob 17.00 uri v Esslingenu, nato 

sledi »Štefanovanje« z božično tombolo. Lepo vab-

ljeni! 

 

* NOVO LETO, sveta maša skupaj z nemško 

skupnostjo ob 18.00  uri v cerkvi sv. Konrada. Lepo 

vabljeni!  

 

* SVETI TRIJE KRALJI, praznik Gospodovega 

razglašenja. Sveta maša bo v petek, 6.1.2017 ob 10.00 

uri v Slovenskem domu. Lepo vabljeni! 

 

* Srečanja otrok in staršev SLOVENSKEGA VRTCA 

IN ŠOLE  bodo v mesecu januarju v soboto, 

14.1.2017 in v soboto, 21.1.2017 ob 10.00 uri v Sloven-

skem domu. Otroci in starši, prisrčno vabljeni! 

 

* Slovenski kulturni praznik in 25 let delovanja 

KD Slovenija—Stuttgart bomo praznovali v ne‐

deljo, 5.2.2017. Prireditev ob počastitvi praznika 

dr. Franceta Prešerna bo v dvorani sv. Konrada po 

sveti maši, ki bo ob 15.00 uri. Vljudno 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.   
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Gospod Bog in Oče Jezusa Kristusa,  

v tej noči je bil rojen nas Rešitelj in naše Upanje.  

Prosimo te, naj gledamo,  

kako vzhaja njegova luč, naj ga ljubimo 

in ohranimo tvojo besedo v svoji sredi, 

mir na zemlji, zdaj in vse dni in vekomaj.  

  

Gospod, naš Bog,  slavimo rojstvo luči, Jezusa, 

tvojega Sina, našega Gospoda. Prosimo te,  

naj v njem spoznamo tvojo dobroto in milost in naj njegova 

podoba zasveti z vsem sijajem zdaj in vse dni.  

  

Gospod, naš Bog, to je dan, ki si ga naredil, luč tvoje luči,  

dan velikega veselja.  

Odpri se vsem, ki tipajo v temi, 

pridi naproti njim, ki so še v skrbeh.  

  

Daj nam, da bomo gledali Jezusa Kristusa, 

veselo oznanilo temu svetu,  

tolažljivo luč za naše oči na vekomaj.  

  

Oče Jezusa Kristusa, naš Bog, okrepi nas v veri,  

da je On tisti, katerega čakamo  

in da je v njem zasvetila luč temu svetu. Prosimo te,  

odstrani iz naše srede, kar ne prinaša luči, 

in daj, da bomo ljubili mir.  Amen.   

                                                                      Huub Oosterhuis  


