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17. oktobra je goduje sveti Ignacij Antiohijski. Ignacij je 
okoli štirideset let vodil Cerkev v Antiohiji in bil ves čas 
zgled pravega škofa, tako da so se nanj sklicevali še na 
drugem vatikanskem cerkvenem zboru. Bil je pooseblje‐
nje dobrega pastirja, ki da svoje življenje za svoje ovce, se 
zanje nenehno trudi in z ljubeznijo skrbi zanje. Njegova 
pisma pa se uvrščajo med najlepše spomenike in so pravi 
biser prve krščanske literature. Bil je drugi naslednik 
apostola Petra v Antiohiji, in sicer med letoma 69 in 117. 
Antiohija je bila za Rimom in Aleksandrijo tretje najpo‐
membnejše cerkveno središče, sedež patriarha. Obstaja 
iz apostolskih časov, saj ga je ustanovil apostol Peter. Tu 

sta delovala tudi Pavel in Barnaba; tu se prvič pojavi ime »kristjani«. Okoli leta 
110, za časa cesarja Trajana, so ga prijeli na osnovi obtožbe in ga z vojaškim sprem‐
stvom odvedli v Rim v smrt. Pot jih je vodila najprej po morju, nato pa po kopnem 
skozi Malo Azijo. Povsod so ga kristjani množično pozdravljali, dokler ni prišel v 
Rim, kjer so ga v flavijskem amfiteatru (Koloseju) vrgli levom, da bi ga požrli. K 
njegovemu godu sodi tale božja beseda. Tisti čas je rekel Gospod: »Gorjé vam, fa‐
rizejem, ker dajete desetino od mete in rutice in vsake zelenjave, zanemarjate pa 
pravico in Božjo ljubezen. To bi bilo treba storiti in onega ne opustiti. Gorjé vam, 
farizejem, ker imate radi prve sedeže v shodnicah in pozdrave na trgih. Gorjé vam, 
ker ste kakor grobovi, ki se ne vidijo, in ljudje hodijo čeznje, pa ne vedó.« Oglasi 
pa se eden izmed učiteljev postave in mu reče: »Učenik, s takimi besedami žališ 
tudi nas.« On pa je rekel: »Tudi vam, učiteljem postave, gorjé, ker nalagate ljudem 
neznosna bremena, sami pa se teh bremen ne dotaknete niti z enim prstom.« 

         Lep jesenski čas!                            

Župnik Aleš Kalamar 
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Sveti Konrad, Stafflenbergstr. 52 

*  27. NEDELJA MED LETOM, 4.10.2020 ob 16.00 uri, † Karmen Žel, za duše v vicah. 

*  28. NEDELJA MED LETOM, 11.10.2020 ob 16.00 uri, † Anton Hriberšek, † Andrej Metež. 

*  29. NEDELJA MED LETOM, 18.10.2020 ob  16.00 uri, †† Fanika Arko in družina Mihelič.  

*  Sobota, 24.10.2020 ob 11.00 uri, slovesnost prvega svetega obhajila,  † Barbara Škufca. 

Svete maše po podružnicah: 

*    Bad Urach (Sv. Jožef, Münsingerstraße 18), 3.10.2020 ob 17.00 uri. 

∗ Böblingen (Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1), 4.10.2020 ob 9.45 uri. 

∗ Schwäbisch Gmünd (Margaretenkapelle,Weißensteinerstr. 33), 11.10.2020 ob 10.30 uri. 

∗ Pfullingen (St. Wolfgang, Marktstraße 26), 17.10.2020 ob 16.45 uri. 

∗ Heilbronn (Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66), 24.10.2020 ob 17.00 uri. 

∗ Oberstenfeld (Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3), 25.10.2020 ob 9.00 uri. 

∗ Esslingen (St. Elisabeth, Häuserhaldenweg 38), 25.10.2020 ob 17.00 uri. 

 

Sobotna šola in vrtec: sobota, 10.10.2020 ob 10.00 uri ali ob 11.30 uri. Zaradi epidemije bo 

srečanje v dveh skupinah in je obvezna prijava na slozup@gmail.com. Med srečanjem bo 

tudi blagoslov otrok ter njihovih šolskih in vrtčevskih torb. Lepo vabljeni! 

Srečanje prvoobhajancev in staršev: sobota, 17.10.2020 ob 10.00 uri, priprava na prejem 

zakramenta in blagoslov otrok. Lepo vabljeni!  

Pogoji za prisotnost pri svetih mašah :Pogoji za prisotnost pri svetih mašah :Pogoji za prisotnost pri svetih mašah :Pogoji za prisotnost pri svetih mašah :    

∗ da ste zdravida ste zdravida ste zdravida ste zdravi    

∗ med sveto mašo je obvezno nošenje maskemed sveto mašo je obvezno nošenje maskemed sveto mašo je obvezno nošenje maskemed sveto mašo je obvezno nošenje maske    

∗ obvezna pijava na 0711 232 891 ali na  obvezna pijava na 0711 232 891 ali na  obvezna pijava na 0711 232 891 ali na  obvezna pijava na 0711 232 891 ali na  
slozup@gmail.comslozup@gmail.comslozup@gmail.comslozup@gmail.com    

                    
    HVALA ZA RAZUMEVANJE!HVALA ZA RAZUMEVANJE!HVALA ZA RAZUMEVANJE!HVALA ZA RAZUMEVANJE!    

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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