
                 
 

SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS! 

priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem 
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Spoštovani rojaki  in  spoštovane rojakinje!Spoštovani rojaki  in  spoštovane rojakinje!Spoštovani rojaki  in  spoštovane rojakinje!Spoštovani rojaki  in  spoštovane rojakinje!    
    
                    Že več kot leto dni živimo v zelo težkih in           Že več kot leto dni živimo v zelo težkih in           Že več kot leto dni živimo v zelo težkih in           Že več kot leto dni živimo v zelo težkih in           
negotovih časih, kjer nas pandemija korone iz tedna negotovih časih, kjer nas pandemija korone iz tedna negotovih časih, kjer nas pandemija korone iz tedna negotovih časih, kjer nas pandemija korone iz tedna 
v teden čedalje bolj stiska v kot. Zaradi tega smo  v teden čedalje bolj stiska v kot. Zaradi tega smo  v teden čedalje bolj stiska v kot. Zaradi tega smo  v teden čedalje bolj stiska v kot. Zaradi tega smo  
primorani prilagajati tudi naše pastoralno  delo. primorani prilagajati tudi naše pastoralno  delo. primorani prilagajati tudi naše pastoralno  delo. primorani prilagajati tudi naše pastoralno  delo. 
Kot sami  dobro vidite se pastoralnega dela ne dá Kot sami  dobro vidite se pastoralnega dela ne dá Kot sami  dobro vidite se pastoralnega dela ne dá Kot sami  dobro vidite se pastoralnega dela ne dá 
dolgoročno načrtovati, saj dnevno dobivamo       dolgoročno načrtovati, saj dnevno dobivamo       dolgoročno načrtovati, saj dnevno dobivamo       dolgoročno načrtovati, saj dnevno dobivamo       
priporočila in smernice za delo. priporočila in smernice za delo. priporočila in smernice za delo. priporočila in smernice za delo.     
                V oznanilih je napovednik s predvidenimi datumi V oznanilih je napovednik s predvidenimi datumi V oznanilih je napovednik s predvidenimi datumi V oznanilih je napovednik s predvidenimi datumi 
svetih maš v Stuttgartu in po podružnicah, vendar svetih maš v Stuttgartu in po podružnicah, vendar svetih maš v Stuttgartu in po podružnicah, vendar svetih maš v Stuttgartu in po podružnicah, vendar 
vas bomo tedensko obveščali v kolikor svete maše  vas bomo tedensko obveščali v kolikor svete maše  vas bomo tedensko obveščali v kolikor svete maše  vas bomo tedensko obveščali v kolikor svete maše  
tudi   dejansko bodo ali pa bodo odpadle.tudi   dejansko bodo ali pa bodo odpadle.tudi   dejansko bodo ali pa bodo odpadle.tudi   dejansko bodo ali pa bodo odpadle.    
    
Prav tako letos ne bo družabnega srečanja ob   Prav tako letos ne bo družabnega srečanja ob   Prav tako letos ne bo družabnega srečanja ob   Prav tako letos ne bo družabnega srečanja ob   
Dnevu državnosti, kot tudi ne srečanja v moji     Dnevu državnosti, kot tudi ne srečanja v moji     Dnevu državnosti, kot tudi ne srečanja v moji     Dnevu državnosti, kot tudi ne srečanja v moji     
domovini ter ostalih tradicionalnih prireditev v domovini ter ostalih tradicionalnih prireditev v domovini ter ostalih tradicionalnih prireditev v domovini ter ostalih tradicionalnih prireditev v 

dvorani, ki jih prirejata Slovenska župnija Stuttgart in Kulturno društvo Slovenija       dvorani, ki jih prirejata Slovenska župnija Stuttgart in Kulturno društvo Slovenija       dvorani, ki jih prirejata Slovenska župnija Stuttgart in Kulturno društvo Slovenija       dvorani, ki jih prirejata Slovenska župnija Stuttgart in Kulturno društvo Slovenija       
Stuttgart. Stuttgart. Stuttgart. Stuttgart.     
Vsem skupaj želim obilo zdravja, modrosti, razumnosti, pametnih odločitev in skrbi Vsem skupaj želim obilo zdravja, modrosti, razumnosti, pametnih odločitev in skrbi Vsem skupaj želim obilo zdravja, modrosti, razumnosti, pametnih odločitev in skrbi Vsem skupaj želim obilo zdravja, modrosti, razumnosti, pametnih odločitev in skrbi 
drug za drugega.drug za drugega.drug za drugega.drug za drugega.    
                                                                                                                                                                                
Ostanite zdravi!Ostanite zdravi!Ostanite zdravi!Ostanite zdravi!                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                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@gmail.com 

www.skm‐stuttgart.de 

Za vsebino odgovarja: župnik Aleš Kalamar 

Oblikovanje: GGGG....      

MNPMNPMNPMNP    
                    RAZPORED MAŠRAZPORED MAŠRAZPORED MAŠRAZPORED MAŠ    

MAJ / JUNIJ / JULIJ  2021MAJ / JUNIJ / JULIJ  2021MAJ / JUNIJ / JULIJ  2021MAJ / JUNIJ / JULIJ  2021    

Stuttgart  
Sv. Konrad, Stafflenbergstr. 52 
 

MAJ 2021 
 

* 7. VELIKONOČNA NEDELJA, 16.5.2021 ob 

16.00 uri, †† Stanko Bukovšek,  oče Stanko Bu‐

kovšek, † za verne duše, †† Fanika in Vinko 

Arko. 

* BINKOŠTI, 23.5.2021 ob 16.00 uri, † Mateja 

Gornik, †† žpk. Janez Novak in starši Novak.   

* NEDELJA SVETE TROJICE, 30.5.2021 ob 16.00 

uri, † Mateja Gornik, † na čast sv. Duhu.  
 
 

JUNIJ 2021 
* 6.6.2021, 13.6.2021, 20.6.2021, 27.6.2021 
 

JULIJ 2021 
* 4.7.2021, 11.7.2021, 18.7.2021 
 
 
PRVA SVETA MAŠA PO DOPUSTU BO V 
STUTTGARTU, 12.9.2021 OB 16.00 URI. 

 
Bad Urach (Sv. Jožef, Münsingerstr. 18) 
 
∗ 5.6.2021 in 3.7.2021  ob 17.00 uri.  
 
Böblingen (Sv. Bonifacij, Kopernikusstr. 1) 
 
∗ 6.6.2021 in 4.7.2021 ob 9.45 uri 
 
Pfullingen (St. Wolfgang, Marktstraße 26)  
 
∗ 12.6.2021 in 10.7.2021 ob 16.45 uri 
 
Schwäbisch Gmünd (Margaretenkapelle, 
Weißensteinerstr. 33) 
 
∗ 13.6.2021 in 11.7.2021 ob 10.30 uri 
 
Aalen (St. Michael, Hölderlinstr. 13) 
 
∗ 15.5.2021, 19.6.2021 in 17.7.2021 ob 17.00 uri 
 
Heilbronn (Sv. Kilian, Ludwigsburgerstr. 66)  
 
∗ 22.5.2021 in 26.6.2021 ob 17.00 uri  
 
Oberstenfeld (Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3) 
 
∗ 27.6.2021 ob 9.00 uri 
 
 

Pogoji za prisotnost pri svetih mašah : 

 

∗ da ste zdravi 

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

∗ OBVEZNA PRIJAVA do petka 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! 


