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Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje!
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Molitev za rajne
Gospod, ti nisi Bog mrtvih, temveč
živih. V tebi živijo vsi, ki si jih pokli‐
cal k sebi. Spominjamo se vseh raj‐
nih, ki smo jih ljubili, vseh, s kateri‐
mi smo živeli. Z njimi nas povezuje
tvoja dobrota, s katero ljubiš nje in
nas .Zahvaljujemo se ti, da so v tvoji
roki. Rekel si: »Na svojo dlan sem
zapisal tvoje ime.« Pred teboj se
spominjamo tudi vseh pozabljenih
in tistih, ki jih nihče ne objokuje, pogrešanih, katerih usoda nam je neznana, ob‐
upanih, ki so si vzeli življenje, vseh tistih, ki so jih ljudje umorili. Vemo, da so v
tvoji roki, zato te prosimo zanje. Zahvaljujemo se ti, da si tako blizu, in tudi naši
umrli so nam blizu v tebi. Nihče, ki je v tebi, ne umrje. Od tebe smo prejeli življe‐
nje; tudi umrli živijo iz tebe. Z njimi nas povezuje to, da imamo isto življenje. Tvoj
križ, Gospod, je znamenje tvoje zmage nad smrtjo. Z njim smo bili rešeni večnega
trpljenja. Nad njivo grobov stoji tvoj križ in združuje vse, umrle in nas. Gospod Je‐
zus, verujemo tvojim načrtom, čeprav jih ne razumemo. Hodimo po tvojih potih
in se držimo tebe. Ti boš premagal našega sovražnika smrt. Vstal si od mrtvih in za
teboj bodo vstali tudi vsi umrli. Poklical si jih, da bi se veselili s teboj v večni luči
in te hvalili vso večnost. Amen.
Župnik Aleš Kalamar

Pogoji za prisotnost pri svetih mašah :
∗

da ste zdravi

∗

med sveto mašo je obvezno nošenje maske

∗

obvezna pijava do sobote do 12.00 ure na 0711 232
891 ali na slozup@gmail.com

∗

V primeru poslabšanja epidemiološke slike svete
maše odpadejo in bodo ob nedeljah predvajane na
FB strani župnije.

RAZPORED MAŠ
NOVEMBER 2020

HVALA ZA RAZUMEVANJE!

STUTTGART
Sveti Konrad, Stafflenbergstr. 52
* VSI SVETI, 1.11.2020 ob 16.00 uri.
* 32. NEDELJA MED LETOM, 8.11.2020 ob 16.00 uri, † Ivanka Vipavc, † Marija Gaisler,
† Marija Kukovič.
* 33. NEDELJA MED LETOM, 15.11.2020 ob 16.00 uri, † Alojzija Ješelnik, † Fanika Arko in
družina Lipovec, † Stanko Bukovšek.
* 1. ADVENTNA NEDELJA, 29.11.2020 ob 16.00 uri, † na čast sv. Duhu, za verne duše v vi‐
cah.

Svete maše po podružnicah:
*

Bad Urach (Sv. Jožef, Münsingerstraße 18), 7.11.2020 ob 17.00 uri, †† družina Leskovar

in Polajžar ter sestra ZoHa, † Štefanija Doberšek, † Igor Zalokar.
∗

Schwäbisch Gmünd (Margaretenkapelle,Weißensteinerstr. 33), 8.11.2020 ob 10.30 uri.

∗

Pfullingen (St. Wolfgang, Marktstraße 26), 14.11.2020 ob 16.45 uri.

∗

Aalen (St. Michael, Hölderlinstr. 13), 21.11.2020 ob 17.00 uri.

∗

Oberstenfeld (Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3), 22.11.2020 ob 9.00 uri.

∗

Heilbronn (Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66), 28.11.2020 ob 17.00 uri.

SOBOTNA ŠOLA IN VRTEC: sobota, 7.11.2020 ob 10.00 uri ali ob 11.30 uri. Zaradi epidemije
bo srečanje v dveh skupinah in je obvezna prijava na slozup@gmail.com. Lepo vabljeni!
Slovenska župnija Stuttgart | Slovenski dom

Dragi župljani,

Staﬄenbergstr. 64 | 70184 Stuttgart

iskrena hvala vsem, ki v teh negotovih časih podpi‐

Tel.: 0711 / 23 28 91 | slozup@gmx.de
www.skm‐stuttgart.de

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