
Stuttgart iN eSSliNgeN 
4.7.10 | 14. NaVadNa Nedelja, 
nedelja Slovencev po svetu
Po maši ob 16.30 pri Sv. Duhu, skupna večerja 
in jubilejni ples ob gramofonu in ploščah 
v gostišču Fridenau kot v časih dr. Franca Felca.

10. iN 11.7.10
15. NaVadNa Nedelja iN juBilejNO SlaVje 
50-letNice SlOVeNSKe ŽuPNije

SOBOta, 10. julija 2010
eSSliNgeN, cerkev sv. elizabete
15.00 pevske vaje v cerkvi, zbiranje gostov in skupin, 
zadnje priprave cerkve in dvorane
17.00 procesija z nadškofom, duhovniki, ministranti, 
narodnimi nošami in pevci iz župnijskega vrtca do 
 cerkve; procesijo spremlja godba na pihala, 
vmes  pozdrav nadškofa in gostov
17.30 jubilejno bogoslužje v cerkvi sv. Elizabete, 
poje Združeni zbor iz Augsburga, Ulma in Stuttgarta. 
Po maši slavnostna akademija in počastitev 
50-letnice slovenske župnije
19.00 zdravica na ploščadi pred cerkvijo, nastop folklor-
ne skupine SKUD Triglav iz Stuttgarta. Godba na pihala 
iz Dobrepolja nas bo pospremila v praznično dvorano
19.30 večerja in skupna družabnost v dvorani in pod 
šotorom pred dvorano. Za ples in dobro voljo bosta 
 poskrbela domača ansambla Pannonia in Atlantica.
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Nedelja, 11. julija 2010
Stuttgart, Slovenski dom in cerkev sv. eberharda
12.00 skupno kosilo na vrtu Slovenskega doma
13.30 odprtje razstave Slovenci v cesarskem mestu 
 Dunaj, v Slovenskem domu
16.30 odidemo peš v cerkev sv. Eberharda
18.00 orgelski koncert Marjetke Urbanič Rudolf  
ob 50-letnici slovenske župnije

18.7.10 | 16. NaVadNa Nedelja 
(redna maša ob 16.30 pri Sv. Duhu)

25.7.10 | 17. NaVadNa Nedelja 
(redna maša ob 16.30 pri Sv. Duhu)
 

SPOred SlOVeNSKiH MaŠ 
V SKuPNOStiH OKOli Stuttgarta

BÖBliNgeN
4.7.10 | 14. NaVadNa Nedelja 
(30. dan za pokojnega Jožefa Spreitzerja)
11.7.10 | 15. NaVadNa Nedelja 
(zaradi jubileja 50-letnice maša odpade)

ScHw. gMüNd (maša 11. julija zaradi jubileja odpade)

ScHOrNdOrF
18.7.10 | 16. NaVadNa Nedelja (redna maša ob 9.00)
 

aaleN
18.7.10 | 16. NaVadNa Nedelja (redna maša ob 11.00)

HeilBrONN  (v soboto, 24. julija maša odpade)

OBerSteNFeld
25.7.10 | 17. NaVadNa Nedelja (redna maša ob 9.00)

Bad uracH
3.7.10 | 14. NaVadNa Nedelja  (redna maša ob 17. uri)

PFulliNgeN (maša v sob., 10. julija zaradi jubileja odpade)


