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SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS!

med nami povedano
Leto 60
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Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje!

2020

21. septembra, ko goduje sv. Matej apostol in evangelist je
to eden najlepših in tudi najbolj pretresljivih prizorov, kako
Jezus izbira in kliče svoje učence, se je prav gotovo odigral
pred mitnico v Kafarnaumu. Nič »hudega sluteč« cestninar
Matej je tako kot vsak dan opravljal svoj posel, ko pride mi‐
mo Jezus in mu, zdi se, da kar tako, mimogrede, reče: »Hodi
za menoj.« Matej je moral Jezusa vsaj bežno poznati, moral je
biti vsaj malo seznanjen z njegovim naukom, moral je vsaj
slutiti, v kaj se spušča, da je lahko v trenutku zapustil mitni‐
co, ugodno življenje in domače ter se odpravil za njim. Jezus
mu je, kakor pravijo razlagalci njegovega življenja, »prešinil
vso dušo« ter ga »navznoter ganil z nevidnim sunkom svoje
milosti«. Matej je med Jezusovimi učenci veljal za bolj izobra‐
ženega; kot cestninar je bil gotovo vešč branja in pisanja, pa tudi Stara zaveza mu ni bi‐
la tuja, saj se velikokrat sklicuje nanjo. Samo po sebi umevno se zato zdi, da je apostol
Matej s posebno ljubeznijo zbiral Jezusove besede, jih zapisoval, primerjal, jih izročal
naprej in tako ustvarjal poseben vir besedil in Jezusovih besed, ki so bili, poleg Marko‐
vega evangelija, poglaviten vir evangelija po Mateju. Ne glede na to, kdo je bil tisti, ki je
dejansko dal dokončno obliko temu najdaljšemu evangeliju, velja, da je Matej duhovni
prednik, začetnik izročila, katerega »rezultat« je prvi izmed štirih evangelijev. Matej je
evangelij napisal pred svojim odhodom iz Palestine; z njim je hotel nagovoriti Jude in
jih pridobiti za krščanstvo. Izročila o kasnejšem Matejevem življenju in delovanju so
zelo skopa. V njih je, kljub mnogim pričevanjem, težko spoznati zgodovinsko jedro. Po‐
tem ko je zapustil Palestino, naj bi šel oznanjat evangelij v Etiopijo, kjer naj bi tudi pre‐
trpel mučeniško smrt.
Lep začetek jeseni!
Župnik Aleš Kalamar

RAZPORED MAŠ

Pogoji za prisotnost pri svetih mašah :
∗ da ste zdravi
∗ med sveto mašo je obvezno nošenje
maske

SEPTEMBER 2020
HVALA ZA RAZUMEVANJE!
STUTTGART
Sveti Konrad, Stafflenbergstr. 52
* 23. NEDELJA MED LETOM—ANGELSKA, 6.9.2020 ob 16.00 uri, †† družina Arko in druži‐
na Jakob.
* ROJSTVO DEVICE MARIJE, torek, 8.9.2020 ob 10.00 uri v Slovenskem domu, † Fanika
Arko.
* 25. NEDELJA MED LETOM, 20.9.2020 ob 16.00 uri, †† Brigita in Franc Vračko, Terezija
in Jože Hajdinjak, Kristina Jereb.
* ANTON MARTIN SLOMŠEK, četrtek, 24.9.2020 ob 10.00 uri v Slovenskem domu.
* 26. NEDELJA MED LETOM—SLOMŠKOVA, 27.9.2020 ob 16.00 uri, †† družina Anzelc in
Colnar.

Svete maše po podružnicah:
* Bad Urach (Sv. Jožef, Münsingerstraße 18), 5.9.2020 ob 17.00 uri, †† pokojni iz družine
Arko in Mihelič.
∗

Böblingen (Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1), 6.9.2020 ob 9.45 uri.

∗

Aalen (St. Michael, Hölderlinstraße 13), 19.9.2020 ob 17.00 uri.

∗

Heilbronn (Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66), 26.9.2020 ob 17.00 uri.

∗

Oberstenfeld (Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3), 27.9.2020 ob 9.00 uri, †† Alojz Mencin in
brat Alojz.

Dragi župljani,

iskrena hvala vsem, ki v teh negotovih časih podpi‐
rate župnijo.

Slovenska župnija Stuttgart | Slovenski dom
Staﬄenbergstr. 64 | 70184 Stuttgart
Tel.: 0711 / 23 28 91 | slozup@gmx.de

Bog plačaj za vašo podporo, molitve in prispevke.
Vaš hvaležni župnik Aleš

www.skm‐stuttgart.de
Za vsebino odgovarja: župnik Aleš Kalamar

