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Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje! 

 

Nalezljiva bolezen koronavirusa nas je 

vse zelo prizadela in nam onemogočila 

vsakodnevno normalno delovanje in ži‐

vljenje. Tudi naše pastoralno in versko ži‐

vljenje čuti te posledice in sedaj je najpo‐

membnejše, da se izogibamo vsakodnev‐

nih stikov, ker ostati doma pomeni reše‐

vati življenja. Kako bo s svetimi mašami 

in drugimi dejavnosti župnije vam tre‐

nutno še ne morem povedati, ker je vse 

odvisno od poteka in širjenja te hudo na‐

lezljive bolezni. Boste pa pravočasno ob‐

veščeni o vsem. Že sedaj lahko na Facebook strani župnije spremljate svete maše, 

križev pot in letos v velikem tednu celotno obredje velikega tedna. Prav tako bosta 

v prenosu tudi blagoslov zelenja in velikonočnih jedi. Za vsakega izmed nas so ti 

dnevi težki, zato naj nam molitev in prošnja dobremu Bogu izprosi njegovega var‐

stva in blagoslova. Veselje Velike Noči naj vam okrepi vero, da je življenje močnejše 

od smrti in ljubezen močnejša od zla.  
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Blagoslovljene velikonočne praznike!                                                            

   Župnik Aleš Kalamar 
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* CVETNA NEDELJA, 5.4.2020 ob  10.00 uri prenos iz Slovenskega doma, online blagoslov 

zelenja, †† Franc Leben, starši Leben, Janez in starši Vajda,  † bratje in sestre Onišak. 

* VELIKI ČETRTEK, 9.4.2020, prenos ob 10.00 uri iz Slovenskega doma, † na čast sv. Duhu 

in za duše v vicah. 

* VELIKI PETEK, 10.4.2020 ob 15.00 uri obhajanje Jezusovega trpljenja. 

* VELIKA SOBOTA, 11.4.2020, online blagoslov velikonočnih jedil ob 14.00 uri. 

* VELIKONOČNA VIGILIJA  prenos ob 20.00 uri iz Slovenskega doma.  

* VELIKA NOČ, 12.4.2020—praznična sveta maša v čast Kristusovemu vstajenju bo ob 

10.00 uri, †† Ivan Grabnar in Milenka Kotar, † Otmar Pufič. 

* 2. VELIKONOČNA—BELA NEDELJA, 19.4.2020 ob  10.00 uri prenos iz Slovenskega doma, 

† Jože in Rado Škorjanc. 

* Molitev pred Najsvetejšim bo v soboto, 25.4.2020, na god sv. Marka Evangelista. Pričetek 

ob 14.00 uri s sveto mašo, † Lado Oblak.   

* 3. VELIKONOČNA NEDELJA, 26.4.2020, ob  10.00 uri prenos iz Slovenskega doma, † Alojz 

Korošec, †† družina Rupar, družina Lušin, družina Levstek, Frančiška in Franc. 

Spoštovani, Spoštovani, Spoštovani, Spoštovani,     
    
vse svete maše do konca aprila so vse svete maše do konca aprila so vse svete maše do konca aprila so vse svete maše do konca aprila so 
ONLINE in jih lahko spremljate na ONLINE in jih lahko spremljate na ONLINE in jih lahko spremljate na ONLINE in jih lahko spremljate na 
Facebook strani slovenske župnije Facebook strani slovenske župnije Facebook strani slovenske župnije Facebook strani slovenske župnije 
Stuttgart. Stuttgart. Stuttgart. Stuttgart.     

Dragi župljani, 

v mesecu februarju ste pri vseh mašnih nabirkah 

darovali  202,35 EUR in v mesecu marcu 52,66 EUR. 

Zahvaljujem se vam za vse vaše prispevke in daro‐

ve. 

Bog plačaj!                                 Vaš hvaležni župnik 
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