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med nami
povedano
SV. BRATA CIRIL in METOD,
PROSITA ZA NAS!

priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem

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

Spored srečanj v velikem tednu je
na naslovnici. Vabljeni k blagoslovu ve
likonočnih jedi in k obredom na veliki teden
in na veselo snidenje na praznik Gospodo
vega vstajenja! Priporočamo, da pred veliko
nočjo pristopite tudi k zakramentu svete
spovedi.
Romanje na Michaelsberg bo
prvega maja, na praznik sv. Jožefa
delavca. Sveta maša in šmarnična pobo
žnost bo ob 10. uri, nato vabljeni v prostore
KD Mura v Bönnigheimu na skupno kosilo.
21. junija bo ob slovenskem državnem pra
zniku v prostorih društva v Bönnigheimu
ob 11. uri maša za domovino, nato skupno
kosilo in družabnost. Izkupiček srečanja bo
namenjen za odkup Slovenskega doma. Že
sedaj lepo vabljeni!
Mesec maj je posvečen Mariji, za nas
Slovence še posebej lep mesec, saj Marijo
častimo s šmarnično pobožnostjo. Vsako
nedeljo v mesecu maju (3.,10., 17., in
31.) se bomo ob 16. uri zbrali pred lurško
votlino na vrtu Slovenskega doma, kjer
bomo opravili šmarnično pobožnost. Lepo
vabljeni!

V nedeljo, 10. maja bomo po šmarnicah
z otroci slovenske šole in sobotnega vrtca
pripravili družinsko sveto mašo in s tem
obhajali materinski dan. Vabljene še pose
bej vse matere!

O sreče dan, o dan veseli,
ki ga naredil je Gospod!
Da hvalo večno bi mu peli,
odrešen je človeški rod.

Slovenski župnijski vrtec in soboT
na šola: 4. in 25. aprila 09; 9., 10. (mate
rinski dan), 16. maja. V soboto, 4. aprila bo s
starši kratek sestanek, dogovor za družinski
seminar, ki bo potekal od 12. do 14. junija v
Langenargenu. Vabljeni vsi, ki se boste sre
čanja udeležili.
Konzularni dnevi v Stuttgartu:
16. in 30 aprila, 14. in 28. maja 2009 (Sophien
straße 25/I, od 9.00 –12.30 in 13.00 –15.30).
Telefon: 089/543 98 19 (München)

Odprt stoji nam paradiž
in vrata vanj je sveti križ!

Aleluja,
aleluja!

VELIKI TEDEN
VABLJENI K
BLAGOSLOVU
VELIKONOČNIH
JEDI

Velika sobota,
11. april 2009

Pfullingen: 11.00 h
Böblingen: 14.00 h
Esslingen: 16.00 h
Stuttgart: 18.00 h

Sobota, 4. april:
Pfullingen ob 16.30
Cvetna nedelja, 5. april:
Böblingen ob 9.30
Stuttgart ob 16.30
Veliki četrtek, 9 april: spomin zadnje
večerje, ob 19.00 v Slovenskem domu
Veliki petek, 10. april: ob 15. uri spomin
Jezusovega trpljenja, sv. Konrad
Velika sobota, 11. april: slavje velikonočne
vigilije ob 21. uri v cerkvi sv. Konrada
Velika noč, 12. april: slovesna velikonočna
maša ob 16.30 v Stuttgartu

med nami
povedano

SPORED SLOVENSKIH MAŠ
SCHW. GMÜND

STUTTGART

(Sv. Konrad, Stafflenbergstr. 64)

APRIL in maJ‘09
nedelja ob 16.30

2. nedelja v mesecu ob 10.30

12.04.

VELIKA NOČ – vabljeni k slovesni maši v Stuttgart ob 16.30

10.05.

5. Velikonočna nedelja – mašni namen je še prost

SCHORNDORF

SPORED SLOVENSKIH MAŠ

(Margaretenheim-Kapelle)

APRIL in maj‘09

3. nedelja v mesecu ob 9.00

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

19.04.

2. VELIKONOČNA NEDELJA – mašni namen je še prost

17.05.

6. VElikonočna nedelja – mašni namen je še prost

AALEN

(Sv. Avguštin, Langerstr. 116)

3. nedelja v mesecu ob 11.00

19.04.

2. VELIKONOČNA NEDELJA – mašni namen je še prost

17.05.

6. VElikonočna nedelja – mašni namen je še prost

APRIL 2009

HEILBRONN-Böckingen

05.04.

25.04.

3. VElikonočna nedelja – mašni namen je še prost

23.05.

7.VELIKONOČNA NEDELJA – mašni namen je še prost

6. postna ali cvetna nedelja
++ Janez, starši Vajda in Leben, + Anica Belec, + Ivka Miklič,
+ starši Kolbl in sestra Amalija, + Rudi Arnuga in Marija, + starši Laič

11.04.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI: ob 18. uri

12.04.

VELIKA NOČ – za vse pokojne župljane

19.04.

2. VELIKONOČNA ALI BELA NEDELJA
+ Ivka Miklič, + Stanko Bukovšek

OBERSTENFELD

MAJ 2009
01.05.

maša na michaelsbergu ob 10 uri, nato skupno kosilo v Bönnigheimu

03.05.

4. Velikonočna nedelja
+ Angela Jakob in Pavel Sosič

10.05.

5. Velikonočna nedelja – MATERINSKI DAN
++ Janez, starši Vajda in Leben, + Elisabeta Sandmeier, + Ivka Miklič

17.05.

6. VElikonočna nedelja
+ Justa Čuček

31.05.

BINKOŠTI – mašni namen je še prost

BÖBLINGEN

(Sv. Bonifacij, Kopernikusstr. 1)

1. nedelja v mesecu ob 9.45

(Sv. Kilian, Ludwigsb. Str. 66)

4. sobota v mesecu ob 17.00

4. nedelja v mesecu ob 9.00

(Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3)

26.04.

3. VElikonočna nedelja – mašni namen je še prost

24.05.

7.VELIKONOČNA NEDELJA – mašni namen je še prost

ESSLINGEN

(Sv. Elizabeta, Hauserhaldenweg 38)

4. nedelja v mesecu ob 17.00

11.04.

blagoslov velikonočnih jedi: ob 16. uri

26.04.

3. velikonočna nedelja – mašni namen je še prost

24.05.

7.VELIKONOČNA NEDELJA ++ iz družine Geissler, ++ Gabrijela Bračko

BAD URACH

(Sv. Jožef, Münsingerstr.)

1. sobota v mesecu ob 17.00

04.04.

6. postna ALI cvetna nedelja – maša in blagoslov zelenja je v Pfullingenu!

02.05.

4. Velikonočna nedelja – mašni namen je še prost

PFULLINGEN

(Sv. Wolfgang, Marktstr. 26)

2. sobota v mesecu ob 16.45

05.04.

6. postna ali cvetna nedelja – ob 9.30 uri
+ Lojzka Štrebal, ++ Anton Jurše, Terezija Rebič

04.04.
11.04.

6. postna ALI cvetna nedelja – maša, pasijon in blagoslov zelenja ob 16.30!
blagoslov velikonočnih jedi: ob 11. uri

11.04

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI: ob 14. uri

09.05.

5.velikonočna nedelja– mašni namen je še prost

03.05.

4. Velikonočna nedelja
+ Feliks Štrebal, + Stanko Cočič

GÖPPINGEN – VABLJENI k SVETIM MAŠAM V ESSLINGEN IN V STUTTGART

