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ŽUPNIJSKA OBVESTILA

ZAHVALNA MAŠA V NARAVI bo v nedeljo, 4.
oktobra ob 11. uri v Magstadtu, po maši skup
no kosilo in družabnost: slovenska župnija
(zbor Obzorje) in KD Slovenski muzikanti.
2. POSVET ZA MLADE SLOVENCE PO SVETU
bo potekal od sobote 10. do nedelje, 11. okto
bra v Waldheimu Marienburg - Abelsberg 4,
70327 Stuttgart. V soboto bo ob 11. uri nogo
metni turnir, kjer se bodo pomerile ekipe iz
Berlina, Bruslja in Stuttgarta. Program posveta
s predavanji (sodeluje tudi župnik in nekateri
mladi iz naše skupnosti) se bo začel ob 14. uri,
od 20 ure naprej bo družabni večer s skupino
Pannonia. V nedeljo, 11. oktobra bo ob 10. uri
kreativna delavncia z otroci našega vrtca in
šole, ob 11.00 pa mladinska maša v naravi.
REDNO JESENSKO SREČANJE CELOTNEGA
ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA bo
v nedeljo, 11. oktobra ob 13.30 v Slovenskem
domu. Člani ŽPS bodo sodelovali pri redni
nedeljski maši in se po njej srečali na zaključ
ni del srečanja in ob skupni večerji. Določili
bomo volilni odbor, načrtovali volitve novega
ŽPS (12/13 marec 2010) in ovrednotili nakup
Slovenskega doma. Vabljeni vsi člani!
KOSTANJEV PIKNIK bo v soboto, 17. oktobra.
Prireja ga SKD Slovenija-Stuttgart v sodelo
vanju z župnijo. Avtobus je že poln, odidemo
ob 7.30 izpred Slovenskega doma. Na pikniku
bo tudi sveta maša pri Lurški votlini v Bühler
talu pri Baden-Badnu v Schwarzwaldu.
VINSKA TRGATEV, osrednja jesenska priredi
tev slovenske župnije bo v soboto, 24. oktobra
v Esslingenu: ob 17. uri sveta maša, ki jo bo da
roval gospod Pavel Uršič, ki je letos dopolnil
osemdeset let. Rad bo prišel med nas, mi pa
ga bomo radi sprejeli kot slavljenca, osemde
setletnika. Po maši kratek program v dvorani,
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ŽUPNIJSKI VRTEC IN SOBOTNA ŠOLA: pri
četek v soboto, 10.10.09 ob 10. uri (sestanek
in nato odhod na nogometni turnir – glej
2. Posvet za mlade), nedelja 11.10.09 kreativna delavnica in otroška in mladinska maša na
2. Posvetu za mlade. Nadaljna srečanja: sobo
ta, 24.10, v novembru pa 7. in 28.
KONZULARNI DNEVI V STUTTGARTU so ob
četrtkih, od 9.00 do 15.30: 8. in 22. oktobra,
5. in 19. novembra v Sophienstraße 25/I,
70178 Stuttgart.
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priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem

Slovenska župnija Stuttgart
AALEN | BAD URACH | BÖBLINGEN | ESSLINGEN | GÖPPINGEN | HEILBRONN | OBERSTENFELD | PFULLINGEN | SCHORNDORF | SCHWÄB. GMÜND | STUTTGART
ROMARJI V EINSIEDELNU

Pozdravljena,
mati dobrega sveta

CERKVENI PEVSKI ZBOR IZ PODNANOSA (ŠEMBIDA), KI JE GOSTOVAL V EINSIEDELNU

Pozdravljena, mati dobrega sveta,
ti luč blagodejna z večnih višav,
o pošlji en žarek božjega ognja
svoje svetosti otrokom nižav.
Mati, svetuj nam na zemeljski poti,
strma je težka, korak negotov;
preko nevarnosti naj nam pomaga
tvoja beseda in tvoj blagoslov.
(Slovenska Marijina pesem)

Kar dvakrat smo letos poromali v Marijino
svetišče, kjer kraljuje Mati dobrega sveta.
Prvič je bilo 9. avgusta 2009 na Slinovcah nad
Kostanjevico v okviru Srečanja v moji domovini.
Drugič je bilo v nedeljo, 27. septembra 2009
v Einsiedeln v Švico. Tam smo se Mariji zahvalili
za dosežek letošnjega leta; dva dni pred praznikom
Marijinega vnebovzetja (15.8.) smo odkupili
Slovenski dom. Bogu hvala in materi Mariji!
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SPORED SLOVENSKIH MAŠ
STUTTGART

SPORED SLOVENSKIH MAŠ

SCHW. GMÜND

OKTOBER, NOVEMBER ‘09
nedelja ob 16.30

(Sv. Konrad, Stafflenbergstr. 64)

OKTOBER 2009
27. navadna, rožnovenska nedelja
++ Stanko in starši Bukovšek

11.10.

28. NAVADNA NEDELJA – ++ starši Pifer in Venta
Ob 13.30h srečanje ŽPS v Slovenskem domu.

18.10.

29. NAVADNA, MISIJONSKA NEDELJA
++ Janez, starši Vajda in Leben, ++ Terezija Gačnik in starši Pifer

25.10.

30. NAVADNA, ŽEGNANJSKA NEDELJA maša odpade
Vabljeni k sveti maši in na vinsko trgatev v Esslingen, v soboto 24.10 ob 17 uri.

(Margaretenheim-Kapelle)

11.10.

28. NAVADNA NEDELJA – mašni namen je še prost

08.11.

32. NAVADNA NEDELJA – mašni namen je še prost

SCHORNDORF

(Kapela sv. Martina pri sestrah, Künkelinstr. 34)

2. nedelja v mesecu ob 10.30

3. nedelja v mesecu ob 9.00

18.10.

29. NAVADNA NEDELJA – ++Štefan, Otilija Grabar, ++ Ivanka, Stanko Senjor.

15.11.

33. NAVADNA NEDELJA – mašni namen je še prost

AALEN

04.10.

OKTOBER, NOVEMBER ‘09

(Sv. Avguštin, Langerstr. 116)

3. nedelja v mesecu ob 11.00

18.10.

29. NAVADNA, MISIJONSKA NEDELJA – mašni namen je še prost

15.11.

33. NAVADNA NEDELJA – mašni namen je še prost

HEILBRONN-Böckingen

(Sv. Kilian, Ludwigsb. Str. 66)

4. sobota v mesecu ob 17.00

17.10.

29. NAVADNA, MISIJONSKA NEDELJA – mašni namen je še prost

28.11.

1. ADVENTNA NEDELJA – mašni namen je še prost

NOVEMBER 2009

OBERSTENFELD

01.11.

vsi sveti – Romanje: Ave Maria, maša ob 15 uri,
spovedovanje od 14. ure naprej.
+ Šolastika in Tanja, + Podjavoršek Milan, + Senekovič Lojzka

25.10.

30. NAVADNA, ŽEGNANJSKA NEDELJA– mašni namen je še prost

22.11.

KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA – mašni namen je še prost

32. Navadna nedelja
OBISK gledališke skupine (iz Kaple) OB 15 URI
nato gledališka predstava v dvorani sv. Konrada.
++ starši Franc in Zlata Kokelj in brat Silvo

ESSLINGEN

08.11.

(Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3)

(Sv. Elizabeta, Hauserhaldenweg 38)

4. nedelja v mesecu ob 9.00

4. nedelja v mesecu ob 17.00

24.10.

izjemoma v soboto, 24.10. – 30. NAVADNA, ŽEGNANJSKA NEDELJA
Sveta maša v soboto ob 17. uri, nato VINSKA TRGATEV v dvorani sv. Elizabete
KRISTUS, KRALJ VESOLJA (Biblični seminar)

15.11.

33. NAVADNA NEDELJA
+ Stanko Bukovšek 6. obletnica

22.11.

22.11.

KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA / BIBLIČNI SEMINAR
mašni namen je še prost

BAD URACH

29.11.

1. adventna nedelja
+ Angela Kojzak

03.10.

27. navadna, rožnovenska nedelja – mašni namen je še prost

07.11.

32. NAVADNA, ZAHVALNA NEDELJA – mašni namen je še prost

BÖBLINGEN
04.10.
01.11.

(Sv. Bonifacij, Kopernikusstr. 1)

1. nedelja v mesecu ob 9.45

27. navadna, rožnovenska nedelja
ob 11h ZAHVLANA MAŠA V NARAVI - MAGSTADT– mašni namen je še prost
vsi sveti – Romanje: Ave Maria, maša ob 15 uri,
spovedovanje od 14. ure naprej.

PFULLINGEN

(Sv. Jožef, Münsingerstr.)

(Sv. Wolfgang, Marktstr. 26)

10.10.

28. NAVADNA NEDELJA – mašni namen je še prost

14.11.

32. NAVADNA NEDELJA – mašni namen je še prost

1. sobota v mesecu ob 17.00

2. sobota v mesecu ob 16.45

GÖPPINGEN – VABLJENI k SVETIM MAŠAM V ESSLINGEN IN V STUTTGART

