
                
SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS! 
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Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje!Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje!Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje!Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje! 
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                    Blaženi škof Anton Martin Slomšek pravi o Blaženi škof Anton Martin Slomšek pravi o Blaženi škof Anton Martin Slomšek pravi o Blaženi škof Anton Martin Slomšek pravi o 
domovini: »Dežela, v kateri je bil kdo rojen, se domovini: »Dežela, v kateri je bil kdo rojen, se domovini: »Dežela, v kateri je bil kdo rojen, se domovini: »Dežela, v kateri je bil kdo rojen, se 
imenuje rojstna dežela ali domovina. Vsakdo imenuje rojstna dežela ali domovina. Vsakdo imenuje rojstna dežela ali domovina. Vsakdo imenuje rojstna dežela ali domovina. Vsakdo 
dobiva od svoje domovine mnogotere in velike dobiva od svoje domovine mnogotere in velike dobiva od svoje domovine mnogotere in velike dobiva od svoje domovine mnogotere in velike 
dobrote. Zato je svoji domači deželi dolžan dobrote. Zato je svoji domači deželi dolžan dobrote. Zato je svoji domači deželi dolžan dobrote. Zato je svoji domači deželi dolžan 
hvalo, ljubezen in pomoč. Domovina je naša hvalo, ljubezen in pomoč. Domovina je naša hvalo, ljubezen in pomoč. Domovina je naša hvalo, ljubezen in pomoč. Domovina je naša 
ljuba mati! Bodimo si med seboj kakor otroci in ljuba mati! Bodimo si med seboj kakor otroci in ljuba mati! Bodimo si med seboj kakor otroci in ljuba mati! Bodimo si med seboj kakor otroci in 
pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in 
vsakega prebivalca! «Sledeče besede so mi vedno vsakega prebivalca! «Sledeče besede so mi vedno vsakega prebivalca! «Sledeče besede so mi vedno vsakega prebivalca! «Sledeče besede so mi vedno 
v vzpodbudo:» Bodite zavedni državljani, ceni-v vzpodbudo:» Bodite zavedni državljani, ceni-v vzpodbudo:» Bodite zavedni državljani, ceni-v vzpodbudo:» Bodite zavedni državljani, ceni-

te svojo domovino, svoje korenine in slovenski jezik. Bodite ponosni na našo zgodovino in ne te svojo domovino, svoje korenine in slovenski jezik. Bodite ponosni na našo zgodovino in ne te svojo domovino, svoje korenine in slovenski jezik. Bodite ponosni na našo zgodovino in ne te svojo domovino, svoje korenine in slovenski jezik. Bodite ponosni na našo zgodovino in ne 
pustite se zavesti zlu, ki želi vse prikazovati kot slabo. Spoštujte se med seboj in poskušajte pustite se zavesti zlu, ki želi vse prikazovati kot slabo. Spoštujte se med seboj in poskušajte pustite se zavesti zlu, ki želi vse prikazovati kot slabo. Spoštujte se med seboj in poskušajte pustite se zavesti zlu, ki želi vse prikazovati kot slabo. Spoštujte se med seboj in poskušajte 
ohraniti zdravo jedro v sebi in okrog vas. Bog ceni slovenski narod, njegovo potrpežljivost, raz-ohraniti zdravo jedro v sebi in okrog vas. Bog ceni slovenski narod, njegovo potrpežljivost, raz-ohraniti zdravo jedro v sebi in okrog vas. Bog ceni slovenski narod, njegovo potrpežljivost, raz-ohraniti zdravo jedro v sebi in okrog vas. Bog ceni slovenski narod, njegovo potrpežljivost, raz-
sodnost in mirnost.sodnost in mirnost.sodnost in mirnost.sodnost in mirnost.     

            Molimo za domovino: Molimo za domovino: Molimo za domovino: Molimo za domovino:     

»Gospod, blagoslovi našo domovino in vse državljane. »Gospod, blagoslovi našo domovino in vse državljane. »Gospod, blagoslovi našo domovino in vse državljane. »Gospod, blagoslovi našo domovino in vse državljane. 
Podari našim voditeljem modrost srca in vodi njihove Podari našim voditeljem modrost srca in vodi njihove Podari našim voditeljem modrost srca in vodi njihove Podari našim voditeljem modrost srca in vodi njihove 
odločitve, da bodo v dobro vseh. V vsakem od nas odločitve, da bodo v dobro vseh. V vsakem od nas odločitve, da bodo v dobro vseh. V vsakem od nas odločitve, da bodo v dobro vseh. V vsakem od nas 
prebujaj odgovornost, da bomo dobro opravljali svoje prebujaj odgovornost, da bomo dobro opravljali svoje prebujaj odgovornost, da bomo dobro opravljali svoje prebujaj odgovornost, da bomo dobro opravljali svoje 
delo, si prizadevali za pravičnost in mir ter globoko delo, si prizadevali za pravičnost in mir ter globoko delo, si prizadevali za pravičnost in mir ter globoko delo, si prizadevali za pravičnost in mir ter globoko 
vero in svetost. Amen.«vero in svetost. Amen.«vero in svetost. Amen.«vero in svetost. Amen.«    

Lepe praznične junijske dni!Lepe praznične junijske dni!Lepe praznične junijske dni!Lepe praznične junijske dni!    

Župnik   Aleš KalamarŽupnik   Aleš KalamarŽupnik   Aleš KalamarŽupnik   Aleš Kalamar    



                    RAZPORED MAŠRAZPORED MAŠRAZPORED MAŠRAZPORED MAŠ    
JUNIJ 2020JUNIJ 2020JUNIJ 2020JUNIJ 2020    

STUTTGART    
Sveti Konrad, Stafflenbergstr. 52 

 

*   NEDELJA  SV. TROJICE, 7.6.2020 ob 16.00 uri, † Rado in Jože Škorjanc. 

*  SV. REŠNJE TELO IN KRI, četrtek, 11.6.2020 ob  1o.00 uri v Slovenskem domu, †† Ciril 

Turk, Franc Felc, Pavel Uršič. 

*   11. NEDELJA MED LETOM, 14.6.2020 ob 16.00 uri, † Rado in Jože Škorjanc. 

*  12. NEDELJA MED LETOM, 21.6.2020 ob 16.00 uri, †† Ivan Grabnar, starši in bratje Šte‐

pec, Milenka Kotar in družina Grabnar. 

*   13. NEDELJA MED LETOM, 28.6.2020 ob 16.00 uri, † Alojz Korošec. 

 

Pogoji za prisotnost pri svetih mašah v cerkvi sv. Konrada: 

∗ obvezna prijava na telefonsko številko 0711 232 891 ali slozup@gmail.com 

∗ število prisotnih vernikov je lahko največ 20  

∗ da ste zdravi 

∗ med sveto mašo je obvezno nošenje maske 

     HVALA ZA RAZUMEVANJE! 

Spoštovani, Spoštovani, Spoštovani, Spoštovani,     
    
z mesecem junijem bodo svete maše samo v z mesecem junijem bodo svete maše samo v z mesecem junijem bodo svete maše samo v z mesecem junijem bodo svete maše samo v 
Stuttgartu v cerkvi sv. Konrada ob 16.00 Stuttgartu v cerkvi sv. Konrada ob 16.00 Stuttgartu v cerkvi sv. Konrada ob 16.00 Stuttgartu v cerkvi sv. Konrada ob 16.00 
uri.  Še zmeraj veljajo spodaj napisani pogoji uri.  Še zmeraj veljajo spodaj napisani pogoji uri.  Še zmeraj veljajo spodaj napisani pogoji uri.  Še zmeraj veljajo spodaj napisani pogoji 
za prisotnost pri svetih mašah. Prav tako za prisotnost pri svetih mašah. Prav tako za prisotnost pri svetih mašah. Prav tako za prisotnost pri svetih mašah. Prav tako 
do nadaljnjega ni zborovskega niti ljudske-do nadaljnjega ni zborovskega niti ljudske-do nadaljnjega ni zborovskega niti ljudske-do nadaljnjega ni zborovskega niti ljudske-
ga petja.  Lepo vabljeni!ga petja.  Lepo vabljeni!ga petja.  Lepo vabljeni!ga petja.  Lepo vabljeni! 

Dragi župljani, 

 

iskrena hvala vsem, ki v teh negotovih časih podpi‐

rate župnijo.  

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 


