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    V Katoliški cerkvi 5. julija obhajamo slovesni praznik 
sv. bratov Cirila in Metoda, slovanskih apostolov in 
sozavetnikov Evrope. Imenujemo ju tudi apostola Slo‐
vanov zaradi pomembnega misijonskega dela med slo‐
vanskimi ljudstvi. Ciril in Metod sta bila misijonarja 
grškega rodu, ki sta pri oznanjevanju in širjenju kr‐
ščanske vere uporabljala glagolico. Ciril se je rodil 

okrog l. 826 ali 827, Metod pa okrog l. 812 ali 815 v Solunu. Pri krstu so ju poimenovali Kon‐
stantin in Mihael, vendar sta ob vstopu v samostan imeni spremenila. Najprej sta delovala 
kot knjižničar in učitelj filozofije. Mladost sta preživela v okolici Soluna, cesar pa ju je 
okrog l. 860 poslal misijonarit na polotok Krim. Moravski knez Rastislav ju je okrog l. 860 
povabil med slovanske narode, kjer sta delovala na tedanjem velikomoravskem ozemlju, 
ki je zajemalo današnjo vzhodno Slovenijo, vzhodno Hrvaško, Madžarsko, Češko, Slova‐
ško, južno Poljsko, jugovzhodno Nemčijo in zahodno Ukrajino ter širila krščansko oznani‐
lo v slovanskem jeziku. Po treh letih na Moravskem sta odšla v Panonijo in od tam preko 
Benetk v Rim. Pri papežu Hadrijanu II. (867–872) sta dobila dovoljenje za opravljanje bogo‐
služja v slovanskem jeziku. Ciril je v Rimu zbolel in umrl, papež Hadrijan II. pa je Metoda 
poslal h knezu Koclju v Panonijo. Na tem ozemlju je prišel v spor z nemškimi duhovniki in 
bil obtožen krivoverstva. Po izpustitvi mu je papež Janez VIII. (872–882) ponovno dovolil 
uporabo slovanskega jezika za bogoslužno rabo. Njun godovni dan v Katoliški Cerkvi ob‐
hajamo 5. julija, v neslovanskih deželah pa 14. februarja. Pravoslavna Cerkev njun god ob‐
haja 11. maja, 24. maja pa godujeta po julijanskem koledarju. Sveti Janez Pavel II. (1978–
2005) ju je leta 1980 imenoval za sozavetnika Evrope. V ljubljanski nadškofiji sta glavna za‐
vetnika, v mariborski nadškofiji pa druga zavetnika nadškofije. V murskosoboški škofij je 
sv. Metod glavni zavetnik škofije, njun god pa v Cerkvi na Slovenskem obhajamo kot slove‐
sni praznik. Prav tako sta sv. brata Ciril in Metod zavetnika naše slovenske župnije v Stutt‐
gartu. Praznik apostolov Slovanov je priložnost za ovrednotenje in zavedanje njunega po‐
mena na področju evropske kulturne, zgodovinske in jezikovne dediščine.  

 Lepe poletne dni! 

Župnik Aleš Kalamar 
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*  CIRIL IN METOD, 5.7.2020 ob 16.00 uri,†† Ivan Grabnar, starši in bratje Štepec, Milenka 

Kotar in družina Grabnar, †† obl. Franc Belšak in starši Štuhec. 

*  15. NEDELJA MED LETOM, 12.7.2020 ob  16.00 uri, † Alojzija Ješelnik, † na čast sv. Duhu.  

*  16. NEDELJA MED LETOM, 19.7.2020 ob 16.00 uri, † Alojzija Ješelnik, † Anette Widmann. 

*  17. NEDELJA MED LETOM—KRIŠTOFOVA NEDELJA, sobota, 25.7.2020 ob 16.30 uri,        

††  Rado in Jože Škorjanc, † Alojzija Ješelnik, † za duše v vicah. 

Avgusta svetih maš ni, naslednja sveta maša bo v nedeljo, 6. septembra 2020 v Stuttgartu 

ob 16.00  uri. 

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

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

∗ da ste zdravi 

∗ število prisotnih vernikov je lahko največ 20 

∗ med sveto mašo je obvezno nošenje maske 

     HVALA ZA RAZUMEVANJE! 

Spoštovani, Spoštovani, Spoštovani, Spoštovani,     
    
tudi meseca julija bodo svete maše samo v tudi meseca julija bodo svete maše samo v tudi meseca julija bodo svete maše samo v tudi meseca julija bodo svete maše samo v 
Stuttgartu v cerkvi sv. Konrada.  Še zmeraj Stuttgartu v cerkvi sv. Konrada.  Še zmeraj Stuttgartu v cerkvi sv. Konrada.  Še zmeraj Stuttgartu v cerkvi sv. Konrada.  Še zmeraj 
veljajo spodaj napisani pogoji za prisotnost veljajo spodaj napisani pogoji za prisotnost veljajo spodaj napisani pogoji za prisotnost veljajo spodaj napisani pogoji za prisotnost 
pri svetih mašah. Prav tako do nadaljnjega ni pri svetih mašah. Prav tako do nadaljnjega ni pri svetih mašah. Prav tako do nadaljnjega ni pri svetih mašah. Prav tako do nadaljnjega ni 
zborovskega niti ljudskega petja.zborovskega niti ljudskega petja.zborovskega niti ljudskega petja.zborovskega niti ljudskega petja.    
Lepo vabljeni!Lepo vabljeni!Lepo vabljeni!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 
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