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SV. BRATA CIRIL in METOD,
PROSITA ZA NAS!

RAZSTAVA BOG, ČLOVEK IN SVET TER KONCERT STANETA VIDMARJA. Gospod Igor
Krašna se bo 28. februarja 2010 predstavil s
svojo razstavo ikonostasa petih ikon, portretov naših ljudi iz Stuttgarta in okolice ter s karikaturami iz našega življenja. Večer bo obogatil Stane Vidmar s svojo postno zgodbo in
prepevanjem svojih pesmi, v naši domovini
Sloveniji sedaj že pravih uspešnic. Naše druženje bomo začeli ob 16.30h z bogoslužjem,
nadaljevali pa s koncertom in otvoritvijo razstave v dvorani sv. Konrada v Stuttgartu.
Lepo povabljeni!
ŽUPNIJSKI VRTEC IN SOBOTNA ŠOLA. V februarju: v nedeljo, 7.2. ob 14.30 v Esslingenu
(priprava na kulturni praznik in nastop), v soboto, 27.2. v Stuttgartu. V marcu pa v soboto,
20. in 27. marca 2010 v Stuttgartu.
Konzularni dnevi v Stuttgartu
Sophienstr. 25/1, Stuttgart.
Ob četrtkih, od 9-12.30h in 13-15.30h:
11. in 25. februarja ter 11. in 25. marca 2010.

TA LUČ JE PESEM
Oblikovanje: Franc Arh, info@arh-design.de

PEVSKI SEMINAR za pevke in pevce Cerkvenega pevskega zbora Obzorje bo od petka,
19. do nedelje, 21. marca 2010 v Nonnenhornu pri Bodenskem jezeru. Seminar bo vodil
profesor glasbe, skladatelj in dirigent Ivan
Florjanc s sodelavci. Pripravljali se bomo na
petje ob 50-letnici župnije in na nastop Združenega pevsekga zbora na sv. Višarjah, ki bo
potekalo v nedeljo, 1. avgusta v okviru Srečanja v moji domovini in Srečanja treh Slovenij.
Odhod s kombiji v petek, 19. marca ob 16. uri
izpred Slovenskega doma.

Slovenska župnija Stuttgart

Mešani pevski zbor Škofijske gimnazije
iz Vipave

ŽUPNIJSKA OZNANILA
VOLITVE NOVEGA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA. Volili bomo po datumih
in po razporedu, ki je objavljen na sredinski
strani MNP, vedno po maši na posameznih
postojankah - volilnih okrajih. Kdor bi želel
voliti po pošti, naj na slovensko župnijo pismeno ali po e-mailu zaprosi za volilni list,
ki mu ga bomo poslali. Izpolnjeni volilni list
mora biti po pošti oddan do 12. marca 2010.
Oddaste ga lahko tudi po posameznih volilnih okrajih.
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Ta luč ni od včeraj
in ni samo moja.
Ta luč ne gori od danes do jutri,
gori in sveti iz davne preteklosti
v davno prihodnost.
Ta luč je spomin,
ta luč je upanje.
Tone Kuntner

Vabljeni na KULTURNI PRAZNIK,
ki ga bomo obhajali v nedeljo,
7. februarja 2010.
Ob 16. uri sveta maša v cerkvi
sv. Elizabete v Esslingenu, nato
kulturni program v dvorani. Z
nami bodo mladi gostje, Dekliški
in Mešani pevski zbor Škofijske
gimnazije Vipava. Peli bodo pri
maši in med kulturnim programom.
Vabi SKD Slovenija Stuttgart in
slovenska župnija.
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Kam bomo hodili k slovenski maši po veliki
noči 2010 (po 4. aprilu) vse do cvetne nedelje
2011? Ne več v cerkev sv. Konrada, ker jo
bodo temeljito restavrirali, ampak v cerkev
sv. Duha, v Heilig Geist, Stuttgart Ost. Po
Esslingenu, kjer so se začele slovenske maše
pred 49 leti, je slovenska skupnost začasno
dobila svoj prostor prav v stari cerkvi Heilig
Geist, šele nato smo prišli k sv. Konradu. Nič
novega torej pod soncem. Vračamo se tja,
kjer smo že bili. V velikonočni številki MNP
boste dobili opis lokacije in poti. Že sedaj pa
se pripravljajmo na spremembo.

RAZPORED VOLITEV NOVEGA ŽPS (Povsod po slovenski maši)
21.2.
21.2.
27.2.
28.2.
6.3.

Schorndorf (9.00 h)
Aalen (11.00 h)
Heilbronn (17.00 h)
Oberstenfeld (9.00 h)
Bad Urach (17.00 h)

7.3.
13.3.
14.3.
14.3.
		

Böblingen (9.45 h)
Pfullingen (16.45 h)
Schw. Gmünd (10.30 h)
Stuttgart (15-18.30 h
v Slovenskem domu)

SPORED SLOVENSKIH MAŠ
STUTTGART

FEBRUAR ‘10 – MAREC ‘10
nedelja ob 16.30

(Sv. Konrad, Stafflenbergstr. 64)

FEBRUAR 2010
07.02.

5. navadna nedelja, kulturni praznik, maša v Esslingenu ob 16. uri

14.02.

6. navadna nedelja, + Terezija Raj, + Antonija Gomzi Elikan

21.02.

1. postna nedelja, ++ Antonija Venta in starši Venta in Fekonjan,
+ Marija Pivec, + Franc Venta

28.02.

2. postna nedelja, mašni namen je še prost, razstava Igorja Krašna in koncert

SPORED SLOVENSKIH MAŠ
SCHW. GMÜND

(Margaretenheim-Kapelle)

FEBRUAR ‘10 – MAREC ‘10
2. nedelja v mesecu ob 10.30

14.02.

6. navadna nedelja – mašni namen je še prost

14.03.

4. postna nedelja, mašni namen je še prost, VOLITVE za novi župnijski pastoralni svet

SCHORNDORF

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

3. nedelja v mesecu ob 9.00

21.02.

1. postna nedelja, ++ starši Šandor in Kikec, VOLITVE za novi župnijski pastoralni svet

21.03.

5. postna nedelja, mašni namen je še prost

AALEN

(Sv. Avguštin, Langerstr. 116)

3. nedelja v mesecu ob 11.00

21.02.

1. postna nedelja – mašni namen je še prost, VOLITVE za novi župnijski pastoralni svet

21.03.

5. postna nedelja, mašni namen je še prost

HEILBRONN-Böckingen

(Sv. Kilian, Ludwigsb. Str. 66)

4. sobota v mesecu ob 17.00

27.02.

2. postna nedelja, + Ivan Kunej, VOLITVE za novi župnijski pastoralni svet

27.03.

6. postna cvetna nedelja, slavje cvetne nedelje, mašni namen je še prost

OBERSTENFELD

(Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3)

4. nedelja v mesecu ob 9.00

28.02.

2. postna nedelja, mašni namen je še prost, VOLITVE za novi župnijski pastoralni svet

28.03.

6. postna cvetna nedelja, mašni namen je še prost

ESSLINGEN

(Sv. Elizabeta, Hauserhaldenweg 38)

4. nedelja v mesecu ob 17.00

07.02.

5. navadna nedelja maša ob 16 uri in slovenksi kulturni praznik + Frančiška Štuhec,
+ Vinko Dajčman, ++ Vinko Kerin in Anica Kerin; starši Arh in Žičkar, + Ivana Miklič 1. obl.,
+ iz družine Korošec in Ogrinc

28.03.

maša na cvetno nedeljo bo v Stuttgartu.

MAREC 2010

BAD URACH

(Sv. Jožef, Münsingerstr.)

1. sobota v mesecu ob 17.00

07.03.

3. postna nedelja, + Milan Podjavoršek, + Alojzija Senekovič

14.03.

4. postna nedelja, mašni namen je še prost, VOLITVE za novi župnijski pastoralni svet

06.02.

5. navadna nedelja – mašni namen je še prost

21.03.

5. postna nedelja, ++ Jože Šlamberger, sestra in starši Šlamberger, + mala Martina,
+ Antonija Gomzi Elikan

06.03.

3. postna nedelja, mašni namen je še prost, VOLITVE za novi župnijski pastoralni svet

28.03.

6. postna cvetna nedelja, mašni namen je še prost

PFULLINGEN

BÖBLINGEN

(Sv. Bonifacij, Kopernikusstr. 1)

1. nedelja v mesecu ob 9.45

07.02.

5. navadna nedelja, ++ družina Sotlar in Behek, + Ciril Rotar, + Fani Žlogar

07.03.

3. postna nedelja, mašni namen je še prost, VOLITVE za novi župnijski pastoralni svet

(Sv. Wolfgang, Marktstr. 26)

2. sobota v mesecu ob 16.45

13.02.

6. navadna nedelja ++ starši, bratja Petričič, ++ družina Petruša in Novak

13.03.

4. postna nedelja, + Ivan Bakan, VOLITVE za novi župnijski pastoralni svet

GÖPPINGEN – VABLJENI k SVETIM MAŠAM V ESSLINGEN IN V STUTTGART

