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Na eNem od sprehodu v gozdu 
 Waldheim-Ost nad Stuttgartom, sem našel 

napis, ki ga vidite na fotografiji. Misel, ki mi je 
ob tem prišla, je tale: Polja, travniki in gozdovi 

po vsej Evropi, tako v nemčiji kot v Sloveniji 
in drugod, so prežeti s krščanskim duhom 

in zaznamovani z mislijo na Boga. Koliko od 
te krščanske dediščine pa je še v nas, ljudeh 

 sedanje Evrope? Odgovori naj si vsak sam. 

Vaš župnik, dr. Zvone Štrubelj

        Božja volja je dobra,
   božje srce le ljubezen,
           dobra so pota,
      ki jih On vodi.

prVomaJsKo romaNJe 
Na mIChaeLsBerG
V torek, 1. maJa 2012,  na prazik dela, bo 
sveta maša na Michaelsbergu ob 10. uri. Z 
nami bodo tudi gostje iz Slovenije. Pri maši 
bo pel cerkveni pevski zbor Obzorje, po maši 
bo pripravil tudi koncert Marijinih pesmi. 
Po koncertu pa bo skupno kosilo v Bönnig-
heimu. Lepo vabljeni!

posVeT Za mLade 
bo v soboto, 5. in v nedeljo, 6. JuNIJa 2012 
na Marienburgu nad Stuttgart-Wangenu. Po 
dopoldanskem športenem programu bodo 
na vrsti predavanja, nato družabni večer. V 
nedeljo bo ob 9. uri sveta maša za mlade. 
Pri programu, ki ga organizira SKUD Triglav 
iz Stuttgarta, sodelujeva s predavanjem in 
mašo oba slovenska duhovnika. 

sLoVesNosT prVeGa sVeTeGa 
oBhaJILa IN maTerINsKI daN
V nedeljo, 13. maJa  2012 bomo imeli slo-
vestost prvega svetega obhajila in mate-
rinski praznik. na vrtu Slovenskega doma 
se bomo zbarali ib 16. uri in nato odšli do 
 župnijske cerkve Sv. Konrada, kjer bo ob 
16.30 sveta maša, pri kateri, bodo naši prvo-
obhajanci prejeli Jezusa pod podobo kruha.  
Po maši bo v župnijski dvorani prireditev ob 
materinskem dnevu.

romaNJe Na ŠVedsKo 
Ker je bilo premalo prijav za romanje na 
Švedsko, kjer bo 50-letnica tamkajšnje slo-
venske župnije, se bova te slovesnosti ude-
ležila oba duhovnika, zato za binkošti ne bo 
svetih maš (glej razpored maš). 

meseČNe druŽINsKe maŠe 
bodo v nedeljo, 13. maJa, ko bo prvo sve-
to obhajilo in materinski dan, v juniju pa na 
družinskem seminarju, v nedeljo, 10.6.12 v 
Meersburgu ob 11. uri. SLOVESnKI ŽUPnIJ-
SKI VRTEC In SOBOTnA ŠOLA bosta v sobo-
to, 19. maJa in v soboto, 23. JuNIJa 2012 
pred kresovanjem v Esslingenu. na VZGOJnI 
DRUŽInSKI SEMInAR, ki bo potekal od 7. do 
10. JuNIJa 2012 v Meersburgu ob Boden-
skem jezeru, se je prijavilo 14 mladih družin 
z otroki. Vseh skupaj nas bo 65. Veselimo se 
tega pomembnega in lepega srečanja. Ker 
bova oba duhovnika na družinskem semi-
narju, ta konec tedna odpadejo maše (glej 
razpored maš). 

daN drŽaVNosTI IN KresoVaNJe 
V essLINeNu 
Kresovanje v Esslingenu, bo v soboto, 23. 
JuNIJa 2012 s sveto mašo za domovino 
in programom ter druženjem v dvorani sv. 
Elizabete po sveti maši. Vabljeni v čimve-
čjem številu. Vabi SKD Slovenija Stuttgart in 
župnija.

ŽUPNIJSKA 
OBVESTILA

MAJ IN JUNIJ 2012
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v Bönnigheimu – maša za domovino ob 
 dnevu državnosti. Vabljeni tudi iz Stuttgarta!

essLINGeN 17.00

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38

V meseCu maJu (27.5.) zaradi romanja na 
Švedsko, maŠa odpade

 � 23.6.12
roJsTVo JaNeZa KrsTNIKa | Dan Držav-
nosti – kresovanje. Ob 17. uri maša, nato pri-
reditev. ++ starši iz družin Venta in Fekonja; 
++ Antonija in Franc Venta; + Marija Pivec.

Bad uraCh  17.00

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18

 � 30.4. 12
poNedeLJeK po 4. VeLIKoNoČNI NedeLJI
Maša skupaj z romarji iz Slovenije ob 18. uri.

 � 2.6.12
NedeLJa sVeTe TroJICe | 
Mašni namen je še prost. 

pFuLLINGeN  16.45

Sv. Wolfgang, Markstraße 26

 � 12.5.12
6. VeLIKoNoČNa NedeLJa | 
Mašni namen je še prost.

 � 9.6.12
10. NedeLJa med LeTom | 
Maša odpade zaradi družinskega seminarja. 

sChorNdorF  9.00

Kapela Sv. Martina pri sestrah, Künkelinstraße 34 

 � 20.5.12
7. VeLIKoNoČNa NedeLJa
Mašni namen je še prost. 

 � 17.6.12
11. NedeLJa med LeTom | Maša odpade 
zaradi maše za domovino, ki je v Bönnig-
heimu ob 11. uri, kamor ste lepo vabljeni! 

aaLeN  11.00

Cerkev Sv. Avguštin, Langerstraße 116

 � 20.5.12
7. VeLIKoNoČNa NedeLJa | 
Mašni namen je še prost.

 � 17.6.12
11. NedeLJa med LeTom | 
V Aalenu maša odpade, vabljeni k maši za 
domovino, ki je v Bönningheimu ob 11. uri. 

heILBroNN 17.00

Sv. Kilian, Ludwigsburger Straße 66

 � 26.5.12
BINKoŠTI | Maša odpade zaradi romanja 
obeh duhovnikov na Švedsko. 

 � 23.6.12
roJsTVo JaNeZa KrsTNIKa | Maša odpa-
de. Vabljeni na kresovanje v Esslingen, k maši 
ob 17. uri in na prireditev po maši.

oBersTeNFeLd 9.00

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3

 � 27.5.12
BINKoŠTI | Maša odpade zaradi romanja 
obeh duhovnikov na Švedsko. 

 � 24.6.12
roJsTVo JaNeZa KrsTNIKa | 
Maša odpade, ker je v mesecu juniju slo-
venska maša v nedeljo, 17.6.12 ob 11 uri 

 � 27.5.12
BINKoŠTI | maša zaradi romanja obeh du-
hovnikov na Švedsko odpade.

 � 3.6.12
NedeLJa sVeTe TroJICe 
Mašni namen je še prost.

 � 10.6.12
10.NedeLJa med LeTom
Maša odpade zaradi družinskega seminarja. 

 � 17.6.12
11. NedeLJa med LeTom 
Slovenska maša v naravi bo ob 11. uri v Bön-
ningheimu ob dnevu državnosti. 

 � 24.6.12
roJsTVo JaNeZa KrsTNIKa | Maša bo v 
soboto, 23.6. v Esslingenu ob 17. uri ob dne-
vu državnosti, sledi prireditev v dvorani. 

BöBLINGeN 9.45

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1

 � 6.5.12
5. VeLIKoNoČNa NedeLJa | Mašni namen 
je še prost. Med mašo krst in zlata poroka.

 � 3.6.12
NedeLJa sVeTe TroJICe 
Mašni namen je še prost.

sChWÄBIsCh GmÜNd 10.30

Margaretenkapelle, Weißensteinstr. 33

 � 13.5.12
6. VeLIKoNoČNa NedeLJa
Mašni namen je še prost. 

 � 10.6.12
10. NedeLJa med LeTom 
Maša odpade, zaradi družinskega seminarja.

RAZPORED MAŠ
MAJ IN JUNIJ 2012

med nami povedano

sTuTTGarT 16.30

Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64

 � 6.5.12
5. VeLIKoNoČNa NedeLJa | 
 + Stanko Bukovšek; + Marija Pajk. Med mašo 
bo sveti krst.

 � 13.5.12
6. VeLIKoNoČNa NedeLJa | 
nedelja prvega obhajila in materinski dan, 
začetek ob 16. uri na vrtu Slovenskega doma, 
maša ob 16.30; + Fanika Arko; ++ starši Vajda 
in Leben; + Stanko Bukovšek; + Gerd Schulz.

 � 20.5.12
7. VeLIKoNoČNa NedeLJa | + Gabrijela 
Bračko; + Angela Kojzek; ++ iz družine Geis-
sler; ++starši iz družin Venta in Fekonja; ++ 
Antonija in Franc Venta; + Marija Pivec. 

 � 1.5.2012
praZNIK sV. JoŽeFa deLaVCa IN 
ZaČeTeK ŠmarNIC | Romanje na Mi-
chaelsberg, sveta maša ob 10. uri, sledil 
bo koncert Marijinih pesmi, nato skupno 
kosilo v Bönnigheimu. Lepo vabljeni!




