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Leto 51

med nami
povedano
priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem
SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS!

Ob prazniku 20-letnice
samostojnosti Slovenije

bomo z mašami za domovino in s prireditvami
prosili, naj se del globokih občutkov, slovenske
pokončnosti in zaupanja v lastne notranje moči
iz leta 1991, spet prebudi v našem srcu. Na
programu so naslednje prireditve:
KRESOVANJE – v soboto, 18.6.2011
Prireja ga Slovensko spomladansko kulturno društvo Slovenija-Stuttgart, skupaj
s slovensko župnijo. Ob 14. uri skupne vaje Združenega pevskega zbora Stuttgart,
Augsburg, Ulm, Ravensburg v Slovenskem domu. Ob 17.00 maša za domovino v
cerkvi sv. Konrada, po maši krajša kulturna prireditev in družabni večer z ansamblom
Pannonia. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno!
MAŠA ZA DOMOVINO V NARAVI – v nedeljo, 19.6.2011 ob 11. uri v Bönnigheimu
Maša bo na travniku v prostorih SKD Mura (Kirchheimer Strasse 74, 74358 Bönnigheim) ob
11 uri. Po maši še krajša kulturna prireditev, sledi skupno kosilo s slovenskimi specialitetami
iz žara in krušne peči. Vabita SKD Mura in slovenska župnija sv. Cirila in Metoda v
Stuttgartu. Iz Stuttgarta odidemo ob 9.30 z dvema kombijema. Prijavite se pravočasno!

NAŠA UDELEŽBA NA PRAZNOVANJU 20-LETNICE V SLOVENIJI
V posebni prilogi MNP je program prireditev, ki se bodo v petek, 1.
julija 2011 odvijale v Ljubljani. Iz Stuttgarta se bo dogodka udeležil
cerkveni pevski zbor Obzorje, ki bo nastopal v okviru Združenega
pevskega zbora iz Stuttgarta, Augsburga, Ulma in Ravensburga in
folklorna skupina SKUD Triglav iz Stuttgarta. Nekaj prav posebnega
bo potovanje s prazničnim vlakom po tirih prijateljstva in romarska
maša na Sveti gori nad Gorico. Tega potovanja se lahko udeležite tudi
vi. Preberite si in se pravočasno prijavite!

ŽUPNIJSKA OBVESTILA
DRUŽINSKI VZGOJNI SEMINAR, ki se ga bo udeležilo osem mladih družin z otroki bo
potekal od 23. do 26. junija 2011 v Nördlingenu.
PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA bo v četrtek, 23.6.11, lepo ste vabljeni k procesiji
in k praznični maši v Rosengarten za novim gradom (Rosengarten am Neuen Schloß) v
Stuttgartu: Praznična maša bo ob 09.30, nato procesija z Najsvetejšim.
ŽUPNIJSKI VRTEC IN SOBOTNA ŠOLA bo v soboto, 4.6. v Stuttgartu od 10. do 12 ure.
Otroci in starši se bodo od 23. do 26. junija 2011 v Nördlingenu udeležili družinskega seminarja.
Konzularni dnevi v Stuttgartu (Sophienstr. 25/1): četrtek, 9/6/11 (od 9-12.30 in 13-15.30).

SPORED SLOVENSKIH MAŠ V MESECU JUNIJU 2011
STUTTGART
5/6/11 – 7. VELIKONOČNA NEDELJA (+Paolo in starši Sosič)
12/6/11 – BINKOŠTI (+ Tone Pajk, 4. obl)
18/6/11 – maša je v okviru kresovanja, v soboto, ob 17. uri pri sv. Konradu
19/6/11 – NEDELJA SV. TROJICE – maša v naravi v Bönnigheimu ob 11. uri
26/6/11 – v Stuttgartu maša odpade, je pa na družinskem seminarju v Nördlingenu, ob 11. uri
BÖBLINGEN (5/6/11) – 7. VELIKONOČNA NEDELJA (+Ciril Rotar, Frančiška Polih,
družina Škoberne)
SCHW. GMÜND (12/6/11) – BINKOŠTI (mašni namen je še prost)
SCHORDNORF (19/6/11) – zaradi maše v naravi v Bönnigheimu odpade, vabljeni na
binkošti v Schw. Gmünd ali v Bönnigheim
AALEN (19/6/11) – zaradi maše v naravi v Bönnigheimu ta mesec odpade, vabljeni na binkošti
v Schw. Gmünd in 26.6.11 k nedeljski maši ob 11h na družinskem seminarju v Nördlingenu
HEILBRONN (25/6/11) – maša odpade, vabljeni k maši v naravi v Bönnigheim (nedelja,
19.6.11 ob 11. uri)
OBERSTENFELD (26.6.11) – maša odpade, vabljeni k maši v naravi v Bönnigheim (nedelja,
19.6.11 ob 11. uri)
BAD URACH (4/6/11) – ob 16. uri je nemška birma, k hateri ste vsi lepo vabljeni!
PFULLINGEN (11/6/11) – BINKOŠTI (mašni namen je še prost)
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