ŽUPNIJSKA OZNANILA
ZAHVALNA MAŠA V NARAVI in praznik 40-LETNICE slovenskih maš v Böblingenu bo v nedeljo, 2. oktobra ob 11.
uri v Magstadtu. Lepo vabljeni!
FRANČIŠKOVA NEDELJA bo 9. oktobra
ob 14. uri pri sv. Elizabeti v Esslingenu.
Po mednarodni maši, pri kateri bomo sodelovali tudi mi, skupaj z nemško in italijansko skupnostjo iz Esslingena, bo manjša pogostitev in priložnostni program.
Frančiškov praznik na ta način obhajamo
prvič, zato ste vabljeni v Esslingen. Slovenske maše v Stuttgartu to nedeljo ne bo.
25. FOLKLORIJADA bo v soboto, 15. oktobra v Vahingenu. V nedeljo, 16. oktobra
bo ob 14. uri v dvorani sv. Konrada veseloigra „Kdo je kolovrat?“, po igri bo slovenska nedeljska maša ob 15.30 v cerkvi
sv. Konrada. MNP in Naši luči je priloženo posebno vabilo, poglejte si ga!
NOVOST! OTROŠKA, MLADINSKA IN
DRUŽINSKA MAŠA! Na družinskem seminarju v Nördlingenu smo se s starši
otrok slovenskega župnijskega vrtca in
sobotne šole odločili, da bomo naša srečanja mesečno oblikovali enkrat v soboto
in enkrat v nedeljo. Ob sobotah bo
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srečanje kot ponavadi od 10. do 12. ure v
Slovenskem domu oziroma v dvorani sv.
Konrada. V nedeljo bomo začeli ob 14.
uri, ob 16.30 se bodo otroci in starši udeležili družinske maše. Oktobra bo prva
taka maša v nedeljo, 23.10.11. Novembra
se bomo srečali v nedeljo, 13.11.11 in v
soboto pred prvo adventno nedeljo,
26.11.11. Lepo vabljeni!
ROMANJE K AVE MARIJI bo v torek, 1.
novembra, na praznik vseh svetih. Ob 14.
uri spovedovanje, ob 15. uri slovesna sveta maša, ki jo bo vodil naš novi župnik
sodelavec Aleš Kalamar. Po maši pete
litanije.
BIBLIČNI SEMINAR bo od petka, 18. do
nedelje, 20. novembra 2011 v Nonnenhornu ob Bodenskem jezeru. Vodil ga bo
mag. Anton Levstek iz Dunaja. Tema:
OSVEŽILNA SVOBODA SV. FRANČIŠKA ASIŠKEGA - NOVO ODKRITJE
EVAGELIJA. Odhod s kombiji v petek,
ob 16.30 izpred cerkve sv. Konrada, prihod v nedeljo proti večeru. Cena: 75
evrov na osebo. Družine imajo popust.
Prijave sprejemamo do nedelje, 13. novembra 2011.
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med nami
povedano
priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem
SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS!
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ZAHVALA NOVEGA ŽUPNIKA SODELAVCA
ALEŠA KALAMARJA
Ob moji umestitvi za novega
župnika sodelavca 17.9.2011
v Esslingenu, bi rad izrekel
nekaj besed zahvale vam dragi rojaki in rojakinje, ki živite
tukaj v Nemčiji pod okriljem
slovenskih skupnosti in ste
kakorkoli pomagali in sodelovali pri tej slovesnosti. Najprej bi se rad zahvalil gospodu župniku dr. Zvonetu
Štrublju, ki je nosil ves čas
priprav največjo odgovornost
in skrb. Potem članom župnijskega pastoralnega sveta
in našim pevcem ki so s svojim petjem obogatili evharistično slovesnost. Potem
vsem staršem in otrokom slovenske šole in slovenskega...

ZAHVALA NOVEGA
ŽUPNIKA SODELAVCA
ALEŠA KALAMARJA
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...
vrtca, ki so s svojo prisotnostjo in petjem dodatno dali žar in ton lepi slovesnosti. Besed zahvale bi rad izrekel tudi
našim ministrantom in ministrankam
ter vsem gospodinjam, ki so s svojim
trudom spekle pecivo in druge dobrote,
da nam je ob mizi bilo dobro in prijetno.
Beseda hvala tudi vsem, ki ste v tistem
večeru skrbeli da nas je dobra kapljica
vina družila v medsebojni povezanosti
in, ki ste pomagali pri urejanju in pospravljanju prireditvenega prostora. Seveda bi naš večer bil bolj turoben, če ne
bi bilo naših Veških Dečkov, ki so iz
ištrumentov izvlekli za uho prijetne melodije in poskrbeli, da so se brusile pete.
Hvala pa tudi vsem mojim domačim, ki
mi ves čas mojega duhovništva stojijo ob
strani in me podpirajo na moji življenjski poti. Vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat hvala za vse vaše darove, ki
ste mi jih namenili in za vsako vašo skrb,
da bo novi župnik sodelavec Aleš lahko
skupaj z Zvonetom dobro oznanjal
evangelij. Hvala vsem vam, drage rojakinje in rojaki.

STUTTGART
01.10.11 – sobota,
27. NAVADNA NEDELJA,
Ob 14.00 Haus der katholischen Kirche,
Mladinski dan
02.10.11 – 16.30:
27. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
15.10.11 – 25. FOLKLORIJADA
(glej obvestila)
16.10.11 –14.00:
29. NAVADNA NEDELJA,
14.00 veseloigra: Kdo je Kolovrat,
v dvorani sv. Konrada
15.30 sveta maša - mašni namen je še
prost
23.10.2011 – 16.30:
30. NAVADNA NEDELJA,
otroška, mladinska ter družinska maša
(glej obvestila)
mašni namen je še prost
01.11.2011 – Ave Maria – vsi sveti
(glej obvestila)
Ob 14.00 spovedovanje, 15.00 sveta maša
06.11.2011 –16.30:
32. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost

13.11.2011 –16.30:
33. NAVADNA NEDELJA
+ Stanko Bukovšek, 8. obletnica
+Angela Hojzek
otroška, mladinska ter družinska maša
18. – 20.11.2011 – Biblični seminar –
Nonnenhorn (glej obvestila)
20.11.2011 – KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA
maša zaradi seminarja odpade
ESSLINGEN
09.10.11 –14.00:
28. NAVADNA NEDELJA,
(glej obvestila)
Frančiškov dan, skupna maša z nemško
skupnostjo sv. Elizabete
27.11.2011 –17.00:
1. ADVENTNA NEDELJA
mašni namen je še prost
BÖBLINGEN
02.10.11 – Magstadt 11.00:
27. NAVADNA NEDELJA,
(glej obvestila)
zahvalna maša – 40. letnica (7/11/1971)
+ Marija Arnschek, 30. dan
+ Tanja Zalokar, 1. obletnica
06.11.2011 –09.45:
32. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
PFULLINGEN
08.10.11 – sobota,
28. NAVADNA NEDELJA,
16.45: ++ Viktor Levstek in Alojz Arko
12.11.2011 – sobota,
33. NAVADNA NEDELJA,
16.45: mašni namen je še prost

SCHWÄBISCH GMÜND
09.10.11 –10.30:
28. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
13.11.2011 – 10.30:
33. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
SCHORNDORF
16.10.11 – 9.00:
29. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
20.11.11 – maše ni zaradi seminarja
AALEN
16.10.11 – 11.00:
29. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
20.11.11 – maše ni zaradi seminarja
HEILBRONN
22.10.2011 – sobota,
30. NAVADNA NEDELJA,
17.00: mašni namen je šeprost prost
26.11.11 – sobota,
1. ADVENTNA NEDELJA
17.00: mašni namen je še prost
OBERSTENFELD
23.10.2011 –9.00:
30. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
27.11.2011 –09.00:
1. ADVENTNA NEDELJA
mašni namen je še prost
BAD URACH
05.11.2011 – sobota,
32. NAVADNA NEDELJA,
17.00: mašni namen je še prost

