
Na praznik sv. Rešnjega telesa, v četrtek, 3. junija 2010 ste lepo vabljeni  
k procesiji in k praznični maši v Rosengarten za novim gradom (Rosengarten am 
Neuen Schloß) v Stuttgartu:  Praznična maša bo ob 9.30, nato procesija  
z Najsvetejšim.

Vzgojni družinski seminar za mlade družine in otroke župnijskega vrtca in sobotne 
šole bo potekal od četrtka, 3. junija zvečer, do nedelje, 6. junija 2010 v Lechbrucku v 
Allgäuju, blizu Füssna.

Jubilejno romanje na Ptujsko goro in udeležba na slovenskem evharističnem 
kongresu, od petka 11. do ponedeljka, 14. junija 2010: še se lahko prijavite, 
izkoristite ugodno ponudbo in zgodovinsko priložnost!

Blagoslov voznikov, vozil, motorjev in motoristov: v nedeljo, 20. junija ob 
16.30 sveta maša v cerkvi Svetega Duha (Boslerstr.1, Stuttgart-Ost), nato blagoslov 
voznikov in njihovih vozil na trgu ob cerkvi. Prijave: Igor Krašna, tel. 0711-3417720  
ali E-mail: januarij@hotmail.com.

Maša v naravi bo letos v nedeljo, 27. junija 2010 na Michaelsbergu ob 11 uri.  
Mašo za domovino bomo obhajali že v zlatem jubilejnem vzdušju (50-letnica 
župnije), vključili bomo tudi tradicionalno kresovanje, ki je v organizaciji SKD 
Slovenija Stuttgart ponavadi potekalo v Esslingenu. Pridružili se nam bodo tudi 
verniki iz Ulma, Ravensburga, Kemptna in Augsburga. Pri lepem vremenu bo maša  
na prostem, če bo deževalo pa v cerkvi. Po maši skupno kosilo.

Jubilej 50-letnice slovenske župnije: sobota, 10. julija 2010 ob 17. uri v cerkvi sv. 
Elizabete v Esslingenu. Slovesno mašo ob jubileju bo vodil ljubljanski nadškof v pokoju 
gospod Alojz Uran. Pri maši bo pel združeni zbor cerkvenih pevcev iz Stuttgarta 
(Obzorje), Ulma in Augsburga. Po maši slavnostna akademija v cerkvi, nato skupna 
pogostitev v dvorani. Ob tej priložnosti bo predstavljena tudi informativna brošura,  
ki dopolnjuje knjigo, ki je izšla ob 40-letnici župnije. Vabljeni v čimvečjem številu.
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SlovenSki evhariStični kongreS
in razglaSitev alojzija grozdeta  

za blaženega

v Celju, 13. junija 2010 

Zadnji evharistični kongres je bil v 
Ljubljani leta 1935. Udeležilo se ga je 
110.000 ljudi. To je bilo zadnjič, ko se se 
množično srečali Slovenci iz domovine, 
iz zamejstva in Slovenci, ki živijo po 
svetu. Zadnjič tudi, ko so bili Slovenci 
še enotni. Nato so nas dogodki med in 
po drugi svetovni vojni usodno razdelili. 
Evharističnega kongresa v Celju se bomo 
udeležili tudi mi. Še se lahko prijavite 
na jubilejno romanje in se udeležite 
kongresa v Celju: romamo od 11. do 14. 
junija 2010. Glejte program na 3. strani. 
Ne zamudite zgodovinske priložnosti,  
ki jo imate in pridružite se nam!

EVhArISTIJA, BOŽJI dAr zA ŽIVLJENJE
Geslo shoda:



med nami 
     povedano

SCHW. GMÜND  (Margaretenheim-Kapelle) 2. nedelja v mesecu ob 10.30

13.06. 11. navadna nedelja | mašni namen je še prost

SCHORNDORF  (Kapela sv. Martina pri sestrah, Künkelinstr. 34) 3. nedelja v mesecu ob 9.00

20.06. 12. navadna nedelja | + Otilija in Štefan Grabar, + Ivanka in Stanko Senjor

AALEN  (Sv. Avguštin, Langerstr. 116) 3. nedelja v mesecu ob 11.00

20.06. 12. navadna nedelja | mašni namen je še prost

HEILBRONN-Böckingen   (Sv. Kilian, Ludwigsb. Str. 66) 4. sobota v mesecu ob 17.00

27.06. maša odpade – 27.06.2010 Michaelsberg, maša v naravi

OBERSTENFELD  (Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3) 4. nedelja v mesecu ob 9.00

27.06. maša odpade – 27.06.2010 Michaelsberg, maša v naravi

ESSLINGEN  (Sv. Elizabeta, Hauserhaldenweg 38) 4. nedelja v mesecu ob 17.00

27.06. Vabljeni na Michaelsberg, k maši v naravi!

BAD URACH  (Sv. Jožef, Münsingerstr.) 1. sobota v mesecu ob 17.00

05.06. 10. navadna nedelja | V dober namen.

PFULLINGEN  (Sv. Wolfgang, Marktstr. 26) 2. sobota v mesecu ob 16.45

12.06. 11. navadna nedelja | + Anton Čuš

GÖPPINGEN – VABLJENI K SVETIM MAŠAM V ESSLINGEN IN V STUTTGART 

STUTTGART  (Hl. Geist, Boslerstr.1, Stuttgart-Ost) nedelja ob 16.30

06.06. 10. navadna nedelja | + Janez in Marija Bukovšek

13.06. 11. navadna nedelja | mašni namen je še prost

20.06. 12. navadna nedelja | + Janez, starši Vajda in Leben, + Marija Cimerman

BÖBLINGEN  (Sv. Bonifacij, Kopernikusstr. 1) 1. nedelja v mesecu ob 9.45

06.06. 10. navadna nedelja | V dober namen.

SPORED SLOVENSKIH MAŠ
 JUNIJ ‘10 JUBILEJNO ROMANJE IN EVHARISTIČNI KONGRES V CELJU

TER BEATIFIKACIJA MUČENCA ALOJZIJA GROZDETA

Sobota, 12. junij 2010: Romarska maša na Ptujski gori ob 10. uri
Nedelja, 13. junij 2010: Evharistični kongres na stadionu v Celju:
- od 9. do 11. ure pripravljalni program
- ob 11 uri slovesna maša s proceijo z Najsvetejšim. Med mašo, ki jo bo vodil vatikanski tajnik 
Tarcisio Bertone, bo razglašen za blaženega mladi mučenec Alojzij Grozde. Rodil se je 27 maja 
1923 pri Mokronogu na Dolenjskem. Januarja 1943 se je kot dijak zadnjega letnika gimnazi-
je z vlakom vračal iz Ljubljane. V Trebnjem je prisedel na nek voz, ki ga je prijela partizanska 
straža. Zasliševali so ga, pretepali in mučili ter nato umorili. Grozde je kot dvajsetletni mladenič 
 dosegel duhovno zrelost in jo okronal z mučeništvom v moči evharistije. To je tudi razlog, da bo 
razglašen za blaženega prav na evharističnem kongresu.

V pripravi na ta veliki dogodek bo po Sloveniji romala milostna podoba Marije Pomagaj iz  Brezij, 
ki bo 12. junija prispela v cerkev sv. Duha v Celju.
Romanje mladih in nočno bedenje: mladi se bodo v soboto zvečer ob 20. uri srečali v župnijski 
cerkvi na Teharjih in peš romali v cerkev sv. Duha v Celju, kjer bo nočno bedenje.

PROGRAM JUBILEJNEGA ROMANJA (11.–14. junij 2010)

Odhod z avtobusom v petek, 11. junija ob 13. uri izpred Slovenskega doma v Stuttgartu. Nočitev  
v Domu sv. Jožefa v Celje. 
V soboto, 12. junija romarska maša ob 10. uri na Ptujski gori. Nato obisk rojstnega kraja in krajev 
mladosti bl. škofa Anton Martina Slomška (domačija Slom, Ponikva, Uniše, Olimje). Zvečer srečanje na 
Tinskem in pogostitev (Slavica Tutič in domačini).
V nedeljo, 13. junija od 9. ure naprej udeležba na slovenskem evharističnem kongresu na stadionu 
Arena Petrol v Celju. Popoldne prosto za srečanje s sorodniki, počitek ali izlet v Mozirski gaj.
V ponedeljek, 14. junija obisk mariborske stolnice in maša na Slomškovem grobu, kosilo na turistični 
kmetiji v Selnici ob Dravi, obisk Št. Andraža, kjer je Slomšek postal škof in vrnitev domov.

Cena: 215 evrov. Še se lahko prijavite in ob prijavi vplačate znesek na žiro račun: 
Seelsorgeamt für die Slowenen, Konto: 2173533, BLZ: 60050101, Landesbank Baden-Württenberg.

JUBILEJNO SLAVJE ZLATEGA JUBILEJA SLOVENSKE ŽUPNIJE  
V soboto, 10. julija 2010, ob 17. uri v Esslingenu

Zaradi daljšega okrevanja se škof dr. Peter Štumpf ne bo mogel udeležiti slavja, kot je bilo napoveda-
no, z nami bo upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran. Vodil bo slovesno mašo ob 17. uri v cerkvi sv. 
Elizabete v Esslingenu. Imeli bomo priložnost, da se mu iz srca zahvalimo, da se je tako zavzel za odkup 
Slovenskega doma, ki je tako ostal naš. Načrtujte in v soboto, 10. julija pridite v čimvečjem številu. Ob-
vestilo je tudi na zdanji strani, podrobnejši program bo v jubilejni številki MNP za mesec julij. 


