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SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS! 

priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem 

MNPMNPMNPMNP    
                 med nami povedano 

Leto  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 

 

Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje! 

 

    Spominjam se zapisa avstrijskega pesnika in 
pisatelja Rainerja M. Rilkeja, v katerem zapi‐
suje svoje spomine na bivanja v Parizu. V 
enem izmed njih opisuje starko na ulici, ki je 
kot negiben kip na vogalu ulice sedela in str‐
me predse prosila mimoidoče miloščino.  
Pesnik pa se je vsak dan s svojo izvoljenko 
sprehajal prav tam mimo. Vsakič je spustil v 
njeno pest kakšen drobiž. Nekega dne pa je 
prišel na zmenek z lepo vrtnico v roki. Izvo‐
ljenka se je že vzradostila nad njegovo pozor‐
nostjo, a je bila razočarana, ker je ni dal njej, 
ampak jo je brez besed položil starki v roke. 
Takrat je njen okameneli obraz prvič oživel in 

pesnik je doživel njen pogled, ki je sicer bil negibno vpet v tla. Nato starke teden dni ni bilo na 
vogalu ulice, a sta se oba tega zavedla šele, ko se je spet pojavila tam. In v tej presenetljivi zavesti 
je izvoljenka vprašala pesnika: »Le kje je bila starka ves teden in od česa je vendar živela?« A tudi 
pesnikov odgovor je bil presenetljiv: »Živela je od moje vrtnice!« Da, tudi to pomeni, da človek ne 
živi samo od telesnega kruha, ampak tudi od vsake geste resnične pozornosti in ljubezni. Tudi 
naša vsakdanja izkušnja nam govori o tem, koliko res pomeni prijetna in ljubeča bližina sočlove‐
ka, koliko lažje delamo in živimo, če doživimo drobne potrditve, da smo vredni, da smo, da smo 
drugim dragoceni. Morda si res preredko podarjamo takšne drobtinice »kruha« za življenje. In če 
to velja za izraze človeške ljubezni, da so že ti tako »hranljivi« in da velikokrat dobesedno lahko 
nadomestijo tudi kakšen kos telesnega kruha, potem nam ne bo težko še bolj verjeti, da nas Bož‐
ja »vrtnica« nasičuje bolj kot vsak drug kruh. Od te »vrtnice« ne živimo le teden dni ali morda 
kakšno leto, ampak je življenjska moč, ki po njej prihaja k nam, takšna, da premaga smrt in nam 
omogoča večno življenje. In glejte, na dosego roke je! Bog je ne hrani le za izbrance, ampak jo je 
pripravljen dati v pripravljene roke vsakemu, ki se prepozna pred njim berača: berača za življe‐
nje. Lep poletni čas! 

Župnik Aleš Kalamar 
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Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

JUNIJ 2017 

• 4.6.  

BINKOŠTI, † starši Sosič, Lojzka in Pavla.  

• 11.6. 

SVETA TROJICA, † Johann Protner, † starši    
Colnarič, † družina Škorjanc.  

• 18.6. 

11. NEDELJA MED LETOM, † Franc in starši Le‐
ben ter Janez in starši Vajda, † Angela Kojzek, † 
Rajko Košar. Sveta maša ob praznovanju dneva 
državnosti bo ob 15.00 uri.  

 

JULIJ 2017 

•  2.7.  

13. NEDELJA MED LETOM, † za dober namen, 
†† Franc Belšak, brat Slavko in starši Belšak.  

•  9.7. 

14. NEDELJA MED LETOM, †† Franc in starši 

Leben ter Janez in starši Vajda. 

•  16.7. 

15. 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 

 

•  3.6. 

BINKOŠTI, mašni namen je še prost. 

•  1.7. 

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

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

•  4.6. 

BINKOŠTI, † Jože Spreitzer.  

•  2.7. 

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

 

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

•  10.6. 

SVETA TROJICA, mašni namen je še prost.  

•  8.7.  

14. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost, sveta maša v naravi bo ob 11.30 uri na Kal‐

kofnu. Lepo vabljeni!  

 

 

Margaretenkapelle,Weißensteinerstr. 33 

 

• 12.6. 

SVETA TROJICA, mašni namen je še prost.  

• 9.7. 

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

BÖBLINGEN                                                           9.45 

SCHWÄBISCH   GMÜND                                   10.30  



Bolnišnična kapela, Schlichtener Str. 105  

 

• 18.6. 

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

• 16.7. 

15. 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  

 

• 18.6. 

11. NEDELJA MED LETOM, sveta maša odpade. 

• 16.7. 

15. 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 

 

•  24.6. 

13. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

• 22.7. 

16. NEDELJA MED LETOM, sveta maša zaradi 

dopustov odpade. 

 

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                      11.00 

HEILBRONN                                                         17.00 

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 25.6. 

12. NEDELJA MED LETOM, sveta maša za domo‐

vino bo v  prostorih SKPD Mura  Bönnigheim ob 

11.00  uri. Lepo vabljeni!.  

• 23.7. 

16. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. 

  

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 25.6. 

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

• 23.7. 

16. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 

 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Dragi župljani, 

v mesecu aprilu ste pri vseh mašnih nabirkah darovali  

327,12 EUR in v mesecu maju 244,23 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 nedeljo, 18.6.2017  

ob 14.00 uri in v soboto, 24.6.2017 ob 10.00 uri v 

Slovenskem domu. Otroci in starši, prisrčno vablje‐

ni!   

* Sommerfest—skupni župnijski praznik bo v 

nedeljo, 16.7.2017. 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!  

* Praznik Svetega Rešnjega Telesa bo v četrtek, 

15.6.2017. Lepo vabljeni k praznični sveti maši in 

procesiji z Najsvetejšim ob 10.00 uri v Rosengarten 

(Rosengarten am Neuen Schloss) v Stuttgart. 

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, 18.6.2017 na praznovanje dneva državno-

sti. Ob 15.00 uri sveta maša za domovino v cerkvi 

sv. Konrada, sledi kulturni program v dvorani.  

Vljudno vabljeni! 

*  V nedeljo, 25.6.2017 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, 

8.7.2017  ob 11.30 uri na sveto mašo v naravi 

(Kalkofen). Po maši družabno srečanje s pikni-

kom. Prisrčno vabljeni!   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nihče ne ljubi domovine, Nihče ne ljubi domovine, Nihče ne ljubi domovine, Nihče ne ljubi domovine,     
ker je velika, ker je velika, ker je velika, ker je velika,     
temveč ker je njegova.  temveč ker je njegova.  temveč ker je njegova.  temveč ker je njegova.      

(slovenski pregovor)(slovenski pregovor)(slovenski pregovor)(slovenski pregovor)    

 

22. TRADICIONALNO  

»SREČANJE V MOJI DOMOVINI«  

NEDELJA, 13.8.2017  

Košaki	pri	Mariboru		

Košaški	dol	153,	2000	Maribor		

Program	srečanja:		

*9.30	 zbiranje	 na	 Trgu	 svobode	 in	 ogled	 mestnih	

znamenitosti																																																																										

*11.00-12.00	zbiranje	na	ploščadi	pred	cerkvijo	sv.	

Antona	Martina	Slomška	

*12.00	sveta	maša		

Po	 sveti	 maši	 kosilo	 in	 kulturni	 program	 v	 atriju	

cerkve.	 Lepo	 vas	 vabita	 KD	 Slovenija	 Stuttgart	 in	

slovenska	župnija.		


