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Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje! 
12/2020 
1/2021 

Molitev pred BožičemMolitev pred BožičemMolitev pred BožičemMolitev pred Božičem    
    
Gospod, čakam te. Gospod, čakam te. Gospod, čakam te. Gospod, čakam te.     
Z nekakšno mešanico pričakovanja, Z nekakšno mešanico pričakovanja, Z nekakšno mešanico pričakovanja, Z nekakšno mešanico pričakovanja, 
nepotrpežl j ivost i ,  nemira in         nepotrpežl j ivost i ,  nemira in         nepotrpežl j ivost i ,  nemira in         nepotrpežl j ivost i ,  nemira in         
navdušenja, prepleteno s tistim s navdušenja, prepleteno s tistim s navdušenja, prepleteno s tistim s navdušenja, prepleteno s tistim s 
strahom, da bo potem spet vse      strahom, da bo potem spet vse      strahom, da bo potem spet vse      strahom, da bo potem spet vse      
enako, da se v mojem življenju nič ne enako, da se v mojem življenju nič ne enako, da se v mojem življenju nič ne enako, da se v mojem življenju nič ne 
bo spremenilo. V meni je neprestana bo spremenilo. V meni je neprestana bo spremenilo. V meni je neprestana bo spremenilo. V meni je neprestana 
potreba, da te iščem, da odkrivam, potreba, da te iščem, da odkrivam, potreba, da te iščem, da odkrivam, potreba, da te iščem, da odkrivam, 
kje živiš, na katerem kraju se skrivaš, kje živiš, na katerem kraju se skrivaš, kje živiš, na katerem kraju se skrivaš, kje živiš, na katerem kraju se skrivaš, 

kje naj te iščem takrat, ko te izgubim. Hkrati pa dobro vem, da ti mene iščeš v vsakem kje naj te iščem takrat, ko te izgubim. Hkrati pa dobro vem, da ti mene iščeš v vsakem kje naj te iščem takrat, ko te izgubim. Hkrati pa dobro vem, da ti mene iščeš v vsakem kje naj te iščem takrat, ko te izgubim. Hkrati pa dobro vem, da ti mene iščeš v vsakem 
trenutku, da iščeš  tisoč načinov, kako bi mi prišel bliže. Daj mi tvoje oči, da te bom trenutku, da iščeš  tisoč načinov, kako bi mi prišel bliže. Daj mi tvoje oči, da te bom trenutku, da iščeš  tisoč načinov, kako bi mi prišel bliže. Daj mi tvoje oči, da te bom trenutku, da iščeš  tisoč načinov, kako bi mi prišel bliže. Daj mi tvoje oči, da te bom 
lahko videl, daj mi uho učenca, da te bom lahko poslušal in ti sledil. Daj mi srce   lahko videl, daj mi uho učenca, da te bom lahko poslušal in ti sledil. Daj mi srce   lahko videl, daj mi uho učenca, da te bom lahko poslušal in ti sledil. Daj mi srce   lahko videl, daj mi uho učenca, da te bom lahko poslušal in ti sledil. Daj mi srce   
otroka, da bom neprenehoma občudoval tvoje poti, tvojo držo, tvoje čase, tvoja      otroka, da bom neprenehoma občudoval tvoje poti, tvojo držo, tvoje čase, tvoja      otroka, da bom neprenehoma občudoval tvoje poti, tvojo držo, tvoje čase, tvoja      otroka, da bom neprenehoma občudoval tvoje poti, tvojo držo, tvoje čase, tvoja      
razkritja. Daj mi preprosto srce, da te bom lahko sprejel. Za svoje rojstvo si izbral razkritja. Daj mi preprosto srce, da te bom lahko sprejel. Za svoje rojstvo si izbral razkritja. Daj mi preprosto srce, da te bom lahko sprejel. Za svoje rojstvo si izbral razkritja. Daj mi preprosto srce, da te bom lahko sprejel. Za svoje rojstvo si izbral 
ubožen kraj, odmaknjen, skromen, temačen. Vem, da se zdaj hočeš roditi v  mojem   ubožen kraj, odmaknjen, skromen, temačen. Vem, da se zdaj hočeš roditi v  mojem   ubožen kraj, odmaknjen, skromen, temačen. Vem, da se zdaj hočeš roditi v  mojem   ubožen kraj, odmaknjen, skromen, temačen. Vem, da se zdaj hočeš roditi v  mojem   
srcu. Pomagaj mi, da bom dovolj mehak, da bom dopustil, da me Ti  preoblikuješ!srcu. Pomagaj mi, da bom dovolj mehak, da bom dopustil, da me Ti  preoblikuješ!srcu. Pomagaj mi, da bom dovolj mehak, da bom dopustil, da me Ti  preoblikuješ!srcu. Pomagaj mi, da bom dovolj mehak, da bom dopustil, da me Ti  preoblikuješ!    
    
Miren  Božič in blagoslovljeno leto 2021! Miren  Božič in blagoslovljeno leto 2021! Miren  Božič in blagoslovljeno leto 2021! Miren  Božič in blagoslovljeno leto 2021!     

          

Župnik Aleš KalamarŽupnik Aleš KalamarŽupnik Aleš KalamarŽupnik Aleš Kalamar    



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 

Oblikovanje: G.   

MNPMNPMNPMNP    
                    RAZPORED MAŠRAZPORED MAŠRAZPORED MAŠRAZPORED MAŠ    

DECEMBER  2020/JANUAR 2021DECEMBER  2020/JANUAR 2021DECEMBER  2020/JANUAR 2021DECEMBER  2020/JANUAR 2021    

Stuttgart  
Sv. Konrad, Stafflenbergstr. 52. 
 

DECEMBER 2020  
 

∗ 2. ADVENTNA NEDELJA, 6.12.2020 ob 16.00 
uri, † Franc Hriberšek, † Marija Ficko,          
† Marija Škofič, †† Franc Leben, starši 
Leben, Janez in starši Vajda 

∗ BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE 
MARIJE, torek, 8.12.2020 ob 10.00 uri 

∗ 3. ADVENTNA NEDELJA, 13.12.2020 ob 16.00 
uri, †† Karmen Žel, na čast sv. Duhu in za 
verne duše v vicah, † Kristina Petek 

∗ 4. ADVENTNA NEDELJA, 20.12.2020 ob 16.00 
uri, † Anton Kukovič, † Lado Oblak 

∗ SVETI VEČER, četrtek, 24.12.2020 ob 18.00 
uri 

∗ BOŽIČ, petek, 25.12.2020 ob 16.00 uri 
∗ ŠTEFAN, sobota, 26.12.2020 ob 8.00 uri, †† 

Jože in Rado Škorjanc, †††† Franc Leben, 
starši Leben, Janez in starši Vajda 

 

JANUAR 2021 
 
∗ NOVO LETO—MARIJA MATI BOŽJA, petek, 

1.1.2021  ob 10.00 uri, † Franc Belšak 
∗ 2. NEDELJA PO BOŽIČU, 3.1.2021 ob 16.00 

uri, †† Fanika Arko in družina Arko 
∗ GOSPODOVO RAZGLAŠENJE, sreda, 

6.1.2021 ob 8.00 uri, † Barbara Škufca  
∗ JEZUSOV KRST, 10.1.2021 ob 16.00 uri,  
     †† Fanika Arko in družina Jakob  
∗ 2. NEDELJA MED LETOM, 17.1.2021 ob 16.00 

uri, † Anita Seher, † Barbara Škufca 

Bad Urach (Sv. Jožef, Münsingerstr. 18) 
∗ 5.12.2020 ob 17.00 uri, † starši Zalokar, †† 

starši Rusec, Branko Rusec, Ivica Šolić 
∗ 2.1.2021 ob 17.00 uri 
 
Böblingen (Sv. Bonifacij, Kopernikusstr. 1) 
∗ 6.12.2020 ob 9.45 uri 
∗ 3.1.2021 ob 9.45 uri 
 
Pfullingen (St. Wolfgang, Marktstraße 26)  
∗ 12.12.2020 ob 16.45 uri, † Stane Vajda 
∗ 9.1.2021 ob 16.45 uri 
 
Schwäbisch Gmünd (Margaretenkapelle, 
Weißensteinerstr. 33) 
∗ 13.12.2020 ob 10.30 uri 
∗ 10.1.2021 ob 10.30 uri 
 
Aalen (St. Michael, Hölderlinstr. 13) 
∗ 19.12.2020 ob 17.00 uri 
∗ 16.1.2021 ob 17.00 uri 
 
Heilbronn (Sv. Kilian, Ludwigsburgerstr. 66)  
∗ 23.1.2021 ob 17.00 uri 
 
Oberstenfeld (Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3) 
∗ Torek, 15.12.2020 ob 17.00 uri 
∗ 24.1.2021 ob 9.00 uri  
 
Esslingen (Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38) 

∗ 24.1.2021 ob 17.00 uri  

Pogoji za prisotnost pri svetih mašah : 

∗ da ste zdravi 

∗ med sveto mašo je obvezno nošenje maske 

∗ OBVEZNA PRIJAVA 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 predvajane  na 
Facebook strani župnije. 

  HVALA ZA RAZUMEVANJE! 


