
                 

SV. BRATA CIRIL IN METOD, PROSITA ZA NAS! 

priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem 

MNPMNPMNPMNP    
           med nami povedano 

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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Leto  59 

11 
2019 

DUHOVNA MISEL 

Spoštovane rojakinje,  spoštovani rojaki!  

Sveti Martin se je rodil leta 316 v Savariji v 
Panoniji, danes Sombotel na Madžarskem. 
Oče je bil častnik rimske vojske in družina 
se je že kmalu po Martinovem rojstvu prese‐
lila v Italijo. Starši so bili pogani, Martin pa 
je pri svojih desetih letih proti njihovi volji 
prosil za sprejem med katehumene. Na krst 
je moral čakati sedem let. Pri petnajstih le‐
tih je na očetovo željo vstopil v državno 
vojsko in postal rimski vojak. Izročilo pravi, 
da je Martin tudi kot častnik ohranil pleme‐

nito srce in je razumel svoj poklic zgolj kot poslanstvo pravičnosti in ne kot nasilje. S 
skromnostjo in ljubeznijo do bližnjega ni bil zgled le drugim vojakom, ampak se je 
glas o njem širil med vernim ljudstvom. Ko je prejel krst, je zapustil vojaško službo in 
odšel v francoski Poitiers k škofu Hilariju. Pripoved pred krajem Amiens, ko je Martin 
kot vojak razpolovil plašč in z njim ogrnil prezeblega berača, pa štejejo za resničen 
zgodovinski dogodek. O dogodku piše Martinov prvi življenjepisec Sulpicij Severij in 
to skoraj še v času Martinovega življenja, ko se o njegovem življenju še niso mogle 
razviti legende. Martin je revežu podaril samo polovico plašča, kar govori o njegovi 
pravičnosti, saj je druga polovica pripadal cesarju; vojak je smel podariti drugim le to, 
kar je bilo resnično njegovega. S tem znamenitim dejanjem je Martin postal pojem 
vzajemne delitve in tudi krščanske ljubezni in pravičnosti. Martin je z dobroto in sve‐
tostjo spreobračal ljudi, na njem je bila ena sama milina, dobrota, prizanesljivost. V 4. 
stoletju je živel 21. stoletje. Martin se sreča s čisto človeškostjo; pogled ubožca ga je iz‐
bral za novo službo – odslej ne bo več le vojak Martin, ampak sveti Martin.  

Lepe jesenske dni vam želim.                                                                 Župnik Aleš Kalamar 



MNP 

    RAZPORED MAŠ 

NOVEMBER 2019 

 

Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

NOVEMBER 2019 

• 3.11.  

31. NEDELJA MED LETOM, † Štefanija Prevalšek, 

† družina Lipovec. 

• 10.11. 

32. NEDELJA MED LETOM, nedelja jublantov, 

sveta maša ob 15.00 uri, † Alojzija Ješelnik, †† 

družina Arko in Jakob ter sorodniki.  

• 17.11.   

33. NEDELJA MED LETOM,  † Stanko Bukovšek in 

starši Bukovšek, † čast sv. Duhu, † Franc in starši 

Leben ter Janez in starši Vajda. 

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

• 2.11. 

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH, † Anton Mele.  

 

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

• 3.11. 

31. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. 

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

• 9.11. 

32. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost.  

 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 24.11. 

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA, † Fanika 

Arko,  † Alojzija Ješelnik.  

STUTTGART                                                         16.00 
BAD URACH                                                          17.00 

BÖBLINGEN                                                           9.45 

PFULLINGEN                                                        16.45 

ESSLINGEN                                                            17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek je tukaj samo popotnik,  

njegovo pravo mesto ni na tej zemlji,  

izbran je za nekaj več. 

Bl. Ivan Merz 



 

OBERSTENFELD                                                   9.00 

Margaretenkapelle,Weißensteinstr. 33 

 

• 10.11. 

32. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 

Bolnišnična kapela, Schlichtener Str. 105 

 

• 17.11. 

33. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost. 

Cerkev Sv. Avguština, Langerstraße 116 

 

• 17.11. 

33. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost. 

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

• 23.11. 

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA,  mašni 

namen je še prost.  

  

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

• 24.11. 

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA, mašni 

namen je še prost. 

St. Oswald, Wimpinaplatz 6  

• 23.11. 

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA, mašni 

namen je še prost. 

SCHWÄBISCH  GMÜND                                    10.30  

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                     11.00 

HEILBRONN                                                          17.00 

MOLITEV ZA RAJNE 

 

Gospod, ti nisi Bog mrtvih, temveč živih. V te‐

bi živijo vsi, ki si jih poklical k sebi. Spomin‐

jamo se vseh rajnih, ki smo jih ljubili, vseh, s 

katerimi smo živeli. Z njimi nas povezuje tvoja 

dobrota, s katero ljubiš nje in nas. Zahvaljuje‐

mo se ti, da so v tvoji roki. Rekel si: »Na svojo 

dlan sem zapisal tvoje ime.« Pred teboj se 

spominjamo tudi vseh pozabljenih in tistih, ki 

jih nihče ne objokuje, pogrešanih, katerih 

usoda nam je neznana, obupanih, ki so si vzeli 

življenje, vseh tistih, ki so jih ljudje umorili. 

Vemo, da so v tvoji roki, zato te prosimo zanje. 

Zahvaljujemo se ti, da si tako blizu, in tudi 

naši umrli so nam blizu v tebi. Nihče, ki je v 

tebi, ne umrje. Od tebe smo prejeli življenje; 

tudi umrli živijo iz tebe. Z njimi nas povezuje 

to, da imamo isto življenje. Tvoj križ, Gospod, 

je znamenje tvoje zmage nad smrtjo. Z njim 

smo bili rešeni večnega trpljenja. Nad njivo 

grobov stoji tvoj križ in združuje vse, umrle in 

nas. Gospod Jezus, verujemo tvojim načrtom, 

čeprav jih ne razumemo. Hodimo po tvojih po‐

tih in se držimo tebe. Ti boš premagal našega 

sovražnika –smrt. Vstal si od mrtvih in za te‐

boj bodo vstali tudi vsi umrli. Poklical si jih, 

da bi se veselili s teboj v večni luči in te hvalili 

vso večnost.  

Gospod, daj vsem rajnim večni mir in pokoj 

in večna luč naj jim sveti. 

Naj počivajo v miru. 

Amen. 

BUCHEN                                                                 15.00 



Dragi župljani,   

 

v mesecu septembru ste pri vseh mašnih nabirkah daro‐
vali 217,32 EUR in v mesecu  oktobru  325,97 EUR. Za‐
hvaljujem se vam za vse vaše prispevke in darove. 

Bog plačaj vsem! 

Vaš hvaležni župnik Aleš Kalamar 

ŽUPNIJSKA OZNANILAŽUPNIJSKA OZNANILAŽUPNIJSKA OZNANILAŽUPNIJSKA OZNANILA    

NOVEMBER  NOVEMBER  NOVEMBER  NOVEMBER  2019201920192019    

* Praznik Vseh svetih bomo obhajali v petek, 1. no‐

vembra 2019 v Stuttgartu. Ob 15.3o uri molitve‐

na ura in možnost svete spovedi, ob 16.00 uri sveta 

maša v cerkvi sv. Konrada.  Lepo vabljeni! 

 

* PRAZNOVANJE OSEBNIH IN ZAKONSKIH JU‐

BILEJEV bo v nedeljo, 10.11 2019 ob 15.00 uri v 

cerkvi sv. Konrada. Vsi, ki ste ali še boste letos 

obhajali jubileje, vabljeni k slovesi sveti maši in 

blagoslovu. Sledi skupno praznovanje v dvorani sv. 

Konrada. Prijave jubilantov zbiramo v župnijski 

pisarni. Lepo vabljeni!  

 

* Srečanje otrok in staršev SLOVENSKEGA ŽUP‐

NIJSKEGA VRTCA IN ŠOLE  v mesecu novembru 

bo v soboto, 16.11.2019  ob 10.00 uri v Slovenskem 

domu. Otroci in starši, prisrčno vabljeni! 

*   NAŠA LUČ 

Spoštovani naročniki mesečnika Naša Luč! V no‐

vembrskih oznanilih boste našli položnico za plači‐

lo naročnine za leto 2020. Prosimo vas, da jo v do‐

glednem času poravnate. Še posebej naprošamo vse 

naročnike, ki še niste poravnali naročnine za leto 

2019, da to čim prej storite, sicer vam je ne bomo 

več pošiljali. Hvala za razumevanje! 

 

*   KONZULARNI DNEVI  v Stuttgartu potekajo 

v prostorih Slovenskega doma, Stafflenbergstr. 64, 

70184 Stuttgart. Datumi konzularnih dni so: 

07.11.2019 in 12.12.2019. Za rezervacijo termina 

pokličite na Generalni konzulat Republike Slovenije 

München, na telefonsko številko 0049 89 543 94 81 

ali 0049 89 543 98 19. 

 

*   VOLITVE  novega Župnij‐

skega pastrolanega sveta 

bodo 22.3.2020!  

 

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.   

 

 

Vljudno vabljeni na družabni večer, ki bo v nedeljo, 

17. novembra 2019 po sveti maši v Slovenskem 

domu. Pridelavo in uporabo bučnega olja v Sloveniji 

nam bo predstavila gospa Karolina Štuhec Meglič. 

Bučno olje—favorit slovenskih gospodinjstev 


