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SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS!

med nami povedano
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Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje!
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Mesec maj nekateri imenujejo kar najlepši v letu,
kar je povezano s prebujanjem narave, z zmago živ‐
ljenja nad smrtjo zime. Dnevi so toplejši in v gozdu
zacvetijo šmarnice. Maj pa je tudi Marijin mesec,
saj je Nebeški kraljici ta mesec posebej posvečen.
Začetki šmarnične pobožnosti gotovo segajo že pred leto 1815, ko je papež Pij VII.
pobožnost meseca maja potrdil in obdaril z odpustki. S pobožnostjo, ki so jo poi‐
menovali Marijin mesec, so začeli v Rimu, od koder se je hitro razširila po vsej Itali‐
ji, Nemčiji in Franciji. V Nemčiji je nadomestila praznovanje ob poganskem
»majskem drevesu« (Maibaum). Tudi v Sloveniji so jo z veseljem sprejeli. Ime po‐
božnosti tako izvira iz imena cvetic, ki maja najlepše cvetijo in so jih prinašali k
Mariji, po nekaterih virih pa bi lahko bilo povezano tudi z Marijinima praznikoma,
ki so ju ponekod imenovali tudi veliki in mali šmaren. Prve šmarnice so imeli v
ljubljanskem semenišču leta 1851, leta 1855 pa je s knjigo Janeza Volčiča: „Šmarnice
Mariji naši Materi darovane“ dobila tudi izvirno ime po cvetlici.
Lep in zdrav mesec maj!
Župnik Aleš Kalamar

Spoštovani,

RAZPORED MAŠ
MAJ 2020

svete maše bodo od 17.maja 2020 v Slovenskem
domu ob prisotnosti največ 12 oseb, obvezne
predhodne prijave v župnijski pisarni, hkrati bo
potekal ONLINE prenos. Do takrat bodo samo
ONLINE in jih lahko spremljate na Facebook
strani slovenske župnije Stuttgart.

* JOŽEF DELAVEC - Praznik dela, petek, 1.5.2020 prenos ob 10.00 uri, † za zdravje.
* 4. VELIKONOČNA - NEDELJA DOBREGA PASTIRJA, 3.5.2020 ob 10.00 uri prenos iz Slovenskega doma, †† Jože Tomc, straši Tomc in Berus, Rudi Tomc ter sestri Olga in ŠteEa,
† Barbara Škufca.
* 5. VELIKONOČNA NEDELJA, 10.5.2020, prenos ob 10.00 uri iz Slovenskega doma, † na
čast sv. Duhu, † Barbara Škufca.
* 6. VELIKONOČNA NEDELJA, 17.5.2020 prenos ob 10.00 uri iz Slovenskega doma.
* GOSPODOV VNEBOHOD, četrtek, 21.5.2020 prenos ob 10.00 uri iz Slovenskega doma.
* 7. VELIKONOČNA NEDELJA, 24.5.2020 prenos ob 10.00 uri iz Slovenskega doma.
* BINKOŠTI, 31.5.2020 prenos ob 10.00 uri iz Slovenskega doma.
Pogoji za prisotnost pri svetih mašah v Slovenskem domu:
∗

obvezna prijava na tel.: 0711 232 891 ali slozup@gmail.com

∗

da ste zdravi

∗

med sveto mašo je obvezno nošenje maske
HVALA ZA RAZUMEVANJE!

Dragi župljani,
iskrena hvala vsem, ki v teh negotovih časih podpi‐
rate župnijo. Zlasti hvala vsem, ki ste darovali za
nakup zaščitnih sredstev za bolnišnico M. Sobota.
Bog plačaj za vašo podporo, molitve in prispevke.
Vaš hvaležni župnik Aleš

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

