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SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS! 

priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem 
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                 med nami povedano 
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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 
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Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje! 

 

 »Moj Gospod živi!« Tako je lahko rekla Marija Magdalena, ker oči vere vidijo več. 

Oči vere so velikonočne oči. Te oči vidijo, da je 

znati prositi odpuščanja, vstajenje. Žrtvovati 

užitek, udobje, prosti čas in ga nameniti bliž‐

njim, je vstajenje. Vestno opravljati svoje delo 

in dolžnosti, je vstajenje. Vse to vidijo veliko‐

nočne oči. Vstajenje je, da nam zrastejo peruti. 

Eno krilo vera, drugo ljubezen. V zavetju teh 

mehkih kril postanejo vsi ljudje vaši bratje in 

sestre. Človeška bitja smo krhka in ranljiva. Vsi nosimo napise: »Ravnaj previdno! 

Dobro skrbi zanj! Občutljivo blago!« Topel človeški odnos do ljudi je dokaz, da je šlo 

vstajenje skozi nas. Vstajenje ne pove samo kakor ravnati z drugimi ljudmi, temveč 

pove, da sem tudi sam zaželen, da nisem na tem svetu slučajno. Da sem neizmerno 

dragocen. Kdor ima velikonočne oči, ve, da je vera nekaj najboljšega, kar se ti lahko 

zgodi! Želim si velikonočnih oči in ušes, da bi slišal besede, ki še danes neslišno od‐

mevajo iz votline Božjega groba: “Vstal je, ni ga tukaj!” “Ne iščite živega med mrtvi‐

mi!” “Moj Gospod živi!” “Jaz sem vstajenje in življenje!” “Če Kristus ni vstal, je praz‐

na naša vera!” »Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo; če pa 

umre obrodi obilo sadu« (Jn 12,24). Vsadimo srce, ne le namena; in želi bomo deja‐

nja, ne praznih besed. Iz dneva v dan umirati sebi pomeni iz dneva v dan rojevati se 

v Kristusu. Tako si božič in veliki petek podajata roke. In kristjan ve: prazniki so 

prazniki.                                                                                     

Lepe velikonočne praznike in prijetne pomladne dni!                                                                  

Župnik Aleš Kalamar 
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Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

APRIL 2018 

• 1.4.  

VELIKA NOČ, praznična sveta maša v čast 

Kristusovemu vstajenju.  

• 8.4.    ob 10.00 uri v Slovenskem domu 

2. VELIKONOČNA NEDELJA—BELA NEDELJA, 
† Angela Kojzek, † Franc in starši Leben ter Janez 
in starši Vajda.  

• 15.4. 

3. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je 
še prost.  

 

MAJ 2018 

 •  Sobota, 5.5.  

6. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je še 

prost. Sveta maša ob 16.00 uri. 

•  13.5. 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, † Anton Kukovič, 
† Angela Kojzek. Sveta maša ob 15.00 uri.  

•  20.5.  

 BINKOŠTI, mašni namen je še prost.  

 

 

 

STUTTGART                                                          16.00 

BAD URACH                                                          17.00 

PFULLINGEN                                                        16.45 

  

 Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

•  7.4. 

2. VELIKONOČNA NEDELJA—BELA NEDELJA, 
mašni namen je še prost. 

•  5.5. 

6. VELIKONOČNA NEDELJA, sveta maša od‐
pade. Vabljeni k sveti maši v Stuttgart ob 16.00 
uri.  

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

•  1.4. 

VELIKA NOČ, sveta maša na ta dan je samo v 
Stuttgartu. Lepo vabljeni!  

•  6.5. 

6. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je 
še prost. 

 

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

•  14.4. 

3. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je 
še prost.  

•  12.5.  

7. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je 
še prost. 

 

Margaretenkapelle,Weißensteinerstr. 33 

 

• 8.4. 

2. VELIKONOČNA NEDELJA—BELA NEDELJA, 
sveta maša na ta dan bo samo v Stuttgartu ob 
10.00 uri. Lepo vabljeni!  

• 13.5. 

7. VELIKONOČNA NEDELJA, sveta maša na ta 
dan bo samo v Stuttgartu ob 15.00 uri. Lepo vab‐
ljeni!  

BÖBLINGEN                                                           9.45 

SCHWÄBISCH GMÜND                                      10.30  



Bolnišnična kapela, Schlichtener Str. 105  

 

• 15.4. 

3. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je 
še prost.  

• 20.5. 

BINKOŠTI, mašni namen je še prost.  

 

Cerkev Sv. Avguština, Langertstraße 116  

 

• 15.4. 

3. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni namen je 

še prost. 

• 20.5. 

BINKOŠTI, mašni namen je še prost.  

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

•  28.4. 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, mašni  namen je 

še prost.  

• 26.5. 

SVETA TROJICA, sveta maša odpade. 

 

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                      11.00 

HEILBRONN                                                          17.00 

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 22.4.  

4. VELIKONOČNA NEDELJA, † Milan 

Suhadolnik.  

• 27.5.  

SVETA TROJICA, mašni namen je še prost. 

 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 22.4. 

4. VELIKONOČNA NEDELJA, † Alojz Korošec. 

• 27.5. 

SVETA TROJICA, mašni namen je še prost.  

ESSLINGEN                                                            17.00 

OBERSTENFELD                                                    9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Ohrani nedotaknjeno pravo vero, ki je v 

meni in mi daj vse do zadnjega diha ta isti 

glas moje vesti, da bom vedno ostal zvest 

temu, kar sem izpovedal pri svojem ponov-

nem rojstvu, ko sem bil krščen v imenu Oče-

ta in Sina in Svetega Duha«  

Sv. Hilarij iz Poitiersa  
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Dragi župljani, 

v mesecu februarju ste pri vseh mašnih nabirkah daro‐

vali  231,42 EUR in v mesecu marcu 317,88 EUR. Zahva‐

ljujem se vam za vse vaše prispevke in darove. 

Bog plačaj! 

Vaš hvaležni župnik Aleš 

* Srečanja otrok in staršev SLOVENSKEGA VRTCA 

IN ŠOLE  bodo v mesecu aprilu v soboto, 21.4.2018 

in v mesecu maju v soboto, 5.5.2018 ob 10.00 uri v 

Slovenskem domu. Otroci in starši, prisrčno vablje‐

ni!  

* Celodnevno češčenje pred Najsvetejšim  bo v 

sredo, 25.4.2018, na god sv. Marka Evangelista v 

Slovenskem domu. Pričetek ob 14.00 uri s sveto 

mašo. Lepo vabljeni! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Prvomajsko romanje na Michaelsberg bo v 

torek, 1. maja 2018,  ko se bomo že tradicionalno 

zbrali na Michaelsbergu, kjer bo ob 13.00 uri sveta 

maša.  Vljudno vabljeni! 

* Slovensko kulturno društvo Štorklja Schorndorf 

vas vabi v soboto, 5.5.2018 na praznovanje 10. oblet‐

nice delovanja društva in prekmurski večer. Priče‐

tek s sveto mašo ob 16.00 uri v cerkvi sv. Konrada. 

Sledi družabno zabavni program v dvorani z dobro‐

tami z žara. Lepo vabljeni!  

* Gospodov Vnebohod, sveta maša bo v 

četrtek, 10. maja 2018 ob 10.00 uri v Slovenskem 

domu. Lepo vabljeni! 

* Materinski dan in ponovitev prvega svetega 

obhajila bo v nedeljo, 13.5.2018. Ob 14.30 uri  se 

bomo zbrali na vrtu Slovenskega doma in v proce‐

siji odšli do župnijske cerkve sv. Konrada, kjer bo 

ob 15.00 uri sveta 

maša pri kateri bo‐

do naši prvoobha‐

janci prejeli Jezusa. 

Po sveti maši bo v 

dvorani sv. Konrada 

prireditev ob mate‐

rinskem dnevu.  

Vljudno vabljeni!  

 

 

* Praznik Svetega Rešnjega Telesa bo v četrtek, 

31.5.2018. Lepo vabljeni k praznični sveti maši in 

procesiji z Najsvetejšim ob 10.00 uri v Rosengarten 

(Rosengarten am Neuen Schloss) v Stuttgart. 
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