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SlovenSka  župnija  Stuttgart

Leto 48

SV. BRATA CIRIL In METOD,
PROSITA ZA nAS!

med nami 
     povedano

priloga naše luči za Slovence na Württemberškem

10 ·11  |  2008

oktober in november 2008

V PRIČAKOVANJU,

DA PREVZAMEMO 
KLJUČ  
SLOVENSKEGA 
DOMA!

koStanjev piknik 
sobota, 11.10.08 – Bühlertal

SreČanje župnijSkega Sveta
nedelja, 12.10.08 – Slovenski dom

vinSka trgatev  
in reCital: „a inu o“ 
sobota, 17.10.08 – Esslingen

roManje k ave Mariji 
sobota, 1.11.08 – Deggingen

otroCi S petriČka –  
ogled filma in pogovor 
sobota, 8.11.08 – Esslingen

truBar  
preD SlovenSko  proCeSijo 
nedelja, 9.11.08 – Sv. Konrad

BiBliČni SeMinar  
v letu Sv. pavla 
od petka, 21. do nedelje, 23.11.08 – 
Langenargen

SreČanje celotnega žpS bo v nedeljo, 12. oktobra 2008 ob 
14.30 v Slovenskem domu.  Sodelovali bomo pri nedeljski maši ob 
16.30 in po maši nadaljevali s programom.

vinSka trgatev, prvo množično srečanje bo v soboto,  
18. oktobra 2008 v esslingenu: ob 16.30 sveta maša, po maši 
biblični recital  „A inu O“ koroškega župnika in dekana Janka Krištofa, 
nato praznovanje v dvorani z ansamblom Atlantica.  
Z nami bo skupina slovesnkih rojakov iz Koroškega. Lepo vabljeni!

tradicionalni „kostanjev piknik“
KD-Slovenija e.V.  Stuttgart organizira v soboto 11. oktobra 2008 
tradicionalni „ Kostanjev piknik“ v Bühlertalu (Baden-Baden).

roManje k ave Mariji bo na praznik vseh svetih  
v soboto 1. novembra 2008. Ob 14. uri spovedovanje,  
ob 15. uri slovesna romarska maša in pete litanije. Mašo bo vodil 
letošnji srebrnomašnik, župnik Roman Kutin. Vabljeni!

otroCi S petriČka – ogled filma o sirotah iz teharja  
v soboto 8. novembra 2008 v esslingenu. Ob 17. uri sv. maša, 
nato ogled filma in pogovor s preživelimi pričami (Ivan Ott).

truBar preD SloveSnko proCeSijo – recital anatola Šterna 
bo v nedeljo 9. novembra 2008 po nedeljski maši (16.30)  
v cerkvi sv. konrada. Sodeluje skupina romarjev pod vodstvom 
bivšega župnika, gospoda Janeza Šketa.

BiBliČni SeMinar v letu apostola pavla 
bo v langenargenu pri Bodenskem jezeru 
od petka, 21. do nedelje, 23. novembra 2008. Odhod v petek,  
21. ob 17. uri (trije kombiji), prihod v nedeljo zvečer. 
Cena: 75 evrov na osebo, za družine popust. Predaval bo eden  
od priznanih slovenskih bibličnih izvedencev za svetega Pavla. 
 Vabljeni! Že vpisujemo!

OBVESTILA oktober in november 2008



SporeD SlovenSkiH MaŠ oktoBer – noveMBer ‘08

SporeD SlovenSkiH MaŠ oktoBer – noveMBer ‘08

Stuttgart  (Sv. Konrad, Stafflenbergstr. 64) 1., 2. in 3. nedelja ob 16.30

OKTOBER 2008

05.10. 27. navaDna neDelja - Rožnovenska nedelja: + nada Anzelc;
+ st. Pifer in st. Venta.

12.10. 28. navaDna neDelja - mašni namen je še prost.
18.10. SoBota-vinSka trgatev-eSSlingen

Maša ob 16.30: ++ Janez, starši Vajda in Leben; + Gračnar Terezija in  
st. Pifer; po maši v cerkvi biblični recital „A inu O“ - gostje iz Koroške

26.10. 30. navaDna neDelja - žegnanjska nedelja - mašni namen je še prost
nOVEMBER 2008
01.11. vSi Sveti  - roManje k ave Mariji (Deggingen)

oB 15.00 uri SloveSna MaŠa  (od 14. ure spovedovanje)
02.11. SpoMin vSeH verniH rajniH – mašni namen je še prost.
09.11. ZaHvalna neDelja – mašni namen je še prost. Z nami bo bivši župnik 

Janez Šket z romarji po Trubarjevih poteh. Po maši v cerkvi recital: Trubar pred 
slovensko procesijo (Anatol Štern).

16.11. 33. navaDna neDelja  + Stanko Bukovšek, 5. obl; Janez, starši Vajda in 
Leben; + Angela Kojzek, obletna.

23.11. kriStuS kralj veSoljStva - BiBliČni SeMinar  + Ciril Štuhec; 
maša bo samo na bibličnem seminarju; v Stuttgartu to nedeljo odpade.

30.11. 1. aDventna neDelja  – mašni namen je še prost.

BÖBlingen  (Sv. Bonifacij, Kopernikusstr. 1) 1. nedelja v mesecu ob 9.45

05.10. 27. navaDna rožnovenSka neDelja-ZaHvalna MaŠa v 
MagStaDtu oB 11. uri  + Elka Zakrajšek; Antonija Zemmel.

02.11.  SpoMin vSeH verniH rajniH – mašni namen je še prost.

med  
nami 
povedano

župnik  Janko Krištof –  
bilblicni recital „A inu O“

SCHW. gMÜnD  (Margaritenhospital, Weißensteinerstr.) 2. nedelja v mesecu ob 10.30

12.10. 28. navaDna neDelja – mašni namen je še prost.
09.11. ZaHvalna neDelja – mašni namen je še prost. 

SCHornDorF (Kapela sv. Martina pri sestrah, Künkelinstr. 34) 3. nedelja v mesecu ob 9.00

19.10. 29. navaDna neDelja; ++ Otilija, Štefan Graba; Ivana, Stanko Senjorr
16.11. 33. navaDna neDelja; mašni namen je še prost

aalen  (Sv. Avguštin, Langerstr. 116) 3. nedelja v mesecu ob 11.00

19.10. 29. navaDna neDelja; + starši jože in Karolina Koprivc.
16.11. 33. navaDna neDelja; mašni namen je še prost 

HeilBronn-Böckingen   (Sv. Kilian, Ludwigsb. Str. 66) 4. sobota v mesecu ob 17.00

25.10. 30. navaDna neDelja – mašni namen je še prost.
15.11.? 33. navaDna neDelja – mašni namen je še prost.

oBerStenFelD  (Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3) 4. nedelja v mesecu ob 9.00

26.10. 30. navaDna neDelja; ++ družina Strašek.
16.11.? 33. navaDna neDelja; mašni namen je še prost.

eSSlingen  (Sv. Elizabeta, Hauserhaldenweg 38) 4. nedelja v mesecu ob 17.00

18.10. SoBota-vinSka trgatev-eSSlingen
Maša ob 16.30: ++ Janez, starši Vajda in Leben; + Gračnar Terezija in  
st. Pifer; po maši v cerkvi biblični recital „A inu O“ – gostje iz Koroške.  
Nato prireditev v dvorani: večerja in glasba z ansamblom Atlantica.

08.11. ZaHvalna neDelja – mašni namen je še prost. Ob 17. uri maša,  
ob 18. uri  predvajanje filma OTROCI S PETRIČKA, nato pogovor s pričami,  
Ivanom Ottom in drugimi. Vabljeni na ta izjemen dogodek.

BaD uraCH  (Sv. Jožef, Münsingerstr.) 1. sobota v mesecu ob 17.00

04.10. 27. navaDna, rožnovenSka neDelja – mašni namen je še prost
01.11. vSi Sveti – roManje k ave Mariji v Deggingen

pFullingen  (Sv. Wolfgang, Marktstr. 26) 2. sobota v mesecu ob 16.45

11.10. 28. navaDna neDelja; + Viktor Levstek; Alojz Arko.
15.11. 33. navaDna neDelja; mašni namen je še prost.

gÖppingen – VABLJEnI K SVETIM MAŠAM V eSSlingen In V Stuttgart
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POGUM BESEDE
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Izšla je knjiga 
Zvoneta Štrublja: 

Pogum besede. 
Primož Trubar:  

500 let, 1508-2008. 
Naročite jo lahko 

pri avtorju.


