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Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje!Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje!Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje!Spoštovani rojaki in spoštovane rojakinje! 

 

Molitev v postnem časuMolitev v postnem časuMolitev v postnem časuMolitev v postnem času    
 

                        Jezus, tudi letos me vabiš, da stopim na pot priprave Jezus, tudi letos me vabiš, da stopim na pot priprave Jezus, tudi letos me vabiš, da stopim na pot priprave Jezus, tudi letos me vabiš, da stopim na pot priprave 
na veliko noč. Zavedam se, da si me letos našel z veliko na veliko noč. Zavedam se, da si me letos našel z veliko na veliko noč. Zavedam se, da si me letos našel z veliko na veliko noč. Zavedam se, da si me letos našel z veliko 
istimi dvomi in nemirom kot lani. Odpusti mi, ker  vedno, istimi dvomi in nemirom kot lani. Odpusti mi, ker  vedno, istimi dvomi in nemirom kot lani. Odpusti mi, ker  vedno, istimi dvomi in nemirom kot lani. Odpusti mi, ker  vedno, 
ko se spravljam k molitvi, najdem tisoč  izgovorov. Kljub ko se spravljam k molitvi, najdem tisoč  izgovorov. Kljub ko se spravljam k molitvi, najdem tisoč  izgovorov. Kljub ko se spravljam k molitvi, najdem tisoč  izgovorov. Kljub 
temu si Ti vedno tu, ob meni; mi prideš nasproti, ko mi temu si Ti vedno tu, ob meni; mi prideš nasproti, ko mi temu si Ti vedno tu, ob meni; mi prideš nasproti, ko mi temu si Ti vedno tu, ob meni; mi prideš nasproti, ko mi 
pojemajo moči, zato si želim, da bi bil s Teboj.  Jezus, ko pojemajo moči, zato si želim, da bi bil s Teboj.  Jezus, ko pojemajo moči, zato si želim, da bi bil s Teboj.  Jezus, ko pojemajo moči, zato si želim, da bi bil s Teboj.  Jezus, ko 
utrujen in izčrpan stopaš proti Golgoti, vidim, kako     utrujen in izčrpan stopaš proti Golgoti, vidim, kako     utrujen in izčrpan stopaš proti Golgoti, vidim, kako     utrujen in izčrpan stopaš proti Golgoti, vidim, kako     
čudovito je življenje. Vsak namreč, ki se dá na razpolago čudovito je življenje. Vsak namreč, ki se dá na razpolago čudovito je življenje. Vsak namreč, ki se dá na razpolago čudovito je življenje. Vsak namreč, ki se dá na razpolago 
in prinaša srečo drugim zapostavljenim, bolnim, tistim, ki in prinaša srečo drugim zapostavljenim, bolnim, tistim, ki in prinaša srečo drugim zapostavljenim, bolnim, tistim, ki in prinaša srečo drugim zapostavljenim, bolnim, tistim, ki 
jih nihče nima rad ugotovi, da ima življenje ob Tebi    jih nihče nima rad ugotovi, da ima življenje ob Tebi    jih nihče nima rad ugotovi, da ima življenje ob Tebi    jih nihče nima rad ugotovi, da ima življenje ob Tebi    
smisel.                         smisel.                         smisel.                         smisel.                             
Zato, Jezus, mi pomagaj, da v mojem življenju ne bo Zato, Jezus, mi pomagaj, da v mojem življenju ne bo Zato, Jezus, mi pomagaj, da v mojem življenju ne bo Zato, Jezus, mi pomagaj, da v mojem življenju ne bo 
zmanjkalo Tvoje besede, da Te bom bolje spoznal, da se zmanjkalo Tvoje besede, da Te bom bolje spoznal, da se zmanjkalo Tvoje besede, da Te bom bolje spoznal, da se zmanjkalo Tvoje besede, da Te bom bolje spoznal, da se 

bom postil, ne da bi to dajal na veliki zvon, da bom učinkovito orodje Tvoje dobrote, bom postil, ne da bi to dajal na veliki zvon, da bom učinkovito orodje Tvoje dobrote, bom postil, ne da bi to dajal na veliki zvon, da bom učinkovito orodje Tvoje dobrote, bom postil, ne da bi to dajal na veliki zvon, da bom učinkovito orodje Tvoje dobrote, 
da bo moja molitev kot sončni žarek med oblaki in predvsem da Te ne bom nehal iskati. da bo moja molitev kot sončni žarek med oblaki in predvsem da Te ne bom nehal iskati. da bo moja molitev kot sončni žarek med oblaki in predvsem da Te ne bom nehal iskati. da bo moja molitev kot sončni žarek med oblaki in predvsem da Te ne bom nehal iskati. 
Jezus, pomagaj mi tudi, da bo ta postni čas, čas miru in premišljevanja, misli na to, ko-Jezus, pomagaj mi tudi, da bo ta postni čas, čas miru in premišljevanja, misli na to, ko-Jezus, pomagaj mi tudi, da bo ta postni čas, čas miru in premišljevanja, misli na to, ko-Jezus, pomagaj mi tudi, da bo ta postni čas, čas miru in premišljevanja, misli na to, ko-
likokrat sem pozabil nate, medtem ko si ti trpel in umrl za vsakogar od nas. Jezus, likokrat sem pozabil nate, medtem ko si ti trpel in umrl za vsakogar od nas. Jezus, likokrat sem pozabil nate, medtem ko si ti trpel in umrl za vsakogar od nas. Jezus, likokrat sem pozabil nate, medtem ko si ti trpel in umrl za vsakogar od nas. Jezus, 
vem, da želiš, da Te gledam v oči in tako odkrijem veselje v tem, da Ti sledim.            vem, da želiš, da Te gledam v oči in tako odkrijem veselje v tem, da Ti sledim.            vem, da želiš, da Te gledam v oči in tako odkrijem veselje v tem, da Ti sledim.            vem, da želiš, da Te gledam v oči in tako odkrijem veselje v tem, da Ti sledim.            
Jezus, vse to mi pomagaj. Amen. Jezus, vse to mi pomagaj. Amen. Jezus, vse to mi pomagaj. Amen. Jezus, vse to mi pomagaj. Amen.     
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                    RAZPORED MAŠRAZPORED MAŠRAZPORED MAŠRAZPORED MAŠ    
FEBRUAR 2021FEBRUAR 2021FEBRUAR 2021FEBRUAR 2021    

STUTTGART    

Sveti Konrad, Stafflenbergstr. 52 

 

*  JEZUSOVO DAROVANJE—SVEČNICA,  2.2.2021 ob 10.00 uri, †† Ivanka in Irena Vipavc. 

*  5. NEDELJA MED LETOM, 7.2.2021 ob 16.00 uri, slovesna sveta maša ob slovenskem   

kulturnem prazniku, †† družina Adamlje in družina Gorše, † na čast sv. Duhu. 

*  6. NEDELJA MED LETOM, 14.2.2021 ob 16.00 uri, †† Jože in Rado Škorkjanc. 

*  PEPELNICA, 17.2.2021 ob 10.00 uri,  †† Anica in Franc Mauko in st. Mauko. 

*  1. POSTNA NEDELJA, 21.2.2021 ob 16.00 uri, † Fanika Arko in družina Dejak.   

*  2. POSTNA NEDELJA, 28.2.2021 ob 16.00 uri, †† Viktor in Angela Kojzek, † Karmen Žel. 

Svete maše po podružnicah: 

*    Bad Urach (Sv. Jožef, Münsingerstraße 18), 6.2.2021 ob 17.00 uri, † Anton Mele,                         

† Monika Slana, † Andrej Drobnič.  

∗ Böblingen (Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1), 7.2.2021 ob 9.45 uri, † Ljudmila Korošec. 

∗ Pfullingen (St. Wolfgang, Marktstraße 26), 13.2.2021 ob 16.45 uri,  † Andrej Drobnič. 

∗ Schwäbisch Gmünd (Margaretenkapelle,Weißensteinerstr. 33), 14.2.2021 ob 10.30 uri. 

∗ Aalen (St. Michael, Hölderlinstr. 13), 20.2.2021 ob 17.00 uri, † Ladislav Laznik.  

∗ Heilbronn (Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66), 27.2.2020 ob 17.00 uri. 

∗ Oberstenfeld (Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3), 28.2.2021 ob 9.00 uri, †† Ivan Grabnar in 

družina Grabnar, †† Alojz Mencin in brat Alojz.  

Pogoji za prisotnost pri svetih mašah : 

∗ da ste zdravi 

∗ med sveto mašo je obvezno nošenje maske (OP-maska, 
FFP2 ali KN95/N95).  

∗ 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 predvajane na FB strani župnije. 

  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 

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.   

 


