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Stuttgart

priloga naše luči
za Slovence
na Württemberškem

SV. BRATA CIRIL in METOD,
PROSITA ZA NAS!
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GÖPPINGEN 
HEILBRONN

OBERSTENFELD 
PFULLINGEN 

SCHORNDORF
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 V mesecu decembru se 
pripravljamo na bo�ične 
praznike. Okra�ene trgovine, 
razsvetljene izlo�be, reklame 
za bo�ična darila.  Ob bli�ču 
luči, ob grmadi daril pa v 
notanjosti nas samih zeva 
tema in praznina. Ko pride 
Bo�ič, smo na zunaj veseli, 
znotraj pa oto�ni in �alostni, 
saj nam stvari niso mogle dati 
pravega in pristnega veselja.
 Zakaj v tem adventnem 
času ne bi naredili nekaj 
podobnega, kot je naredil 
Bog? Bog je postal človek. 
Tako je ljubil svet, da je svetu 
dal svojega Sina.
 Adventni čas je tudi za 
nas enkratna prilo�nost, da 
stopimo na bo�ja pota. Vodijo 
nas v globino. Tako kot je 
Bog v Jezusu Kristusu postal 
človek, tudi mi lahko v Bogu 
in z Bogom postanemo bolj 
ljudje: ljudje po meri bo�je 
dobrote in ljubezni.
 Bog je tako ljubil svet, 
da je svetu dal samega sebe. 
Tudi mi kot kristjani lahko 
damo svetu to, kar nosimo v 
sebi: vero v Bo�je kraljestvo, 

ki ga prina�a Jezus Kristus, 
notranje veselje, ki nam ga 
daje  Odre�enik, upanje, ki 
nam ga vliva zavest, da nas 
Bog neskončno ljubi.  
 To so tista darila, ki jih 
bodo na�i bli�nji najbolj 
veseli. Podarimo jih tudi 
vsem tistim, s katerimi se 
bomo srečali v leto�njem 
adventnem in bo�ičnem času. 
 Ob bli�ču zunanjih luči 
bomo srečali na stotine mrkih 
in zagrenjenih obrazov. I�čejo 
dobro besedo, vsaj malo 
razumevanja, en sam �arek 
upanja. Ljudi z darili bomo 
srečevali po trgovinah, 
ulicah, na delovnih mestih, 
po na�ih domovih. Darovalci, 
ki se čutijo tako malo 
duhovno obdarovane,  ljudje 
brez notranjega bogastva, 
reve�i z denarjem: prosijo 
za besedo smisla, za pristen 
nasmeh, za dar ljubezni. 
 Naredimo tako kot je nare-
dil Bog. Darujmo sami sebe. 
Tako bo na� Bo�ič poln 
notranjega veselja in luči.
 
Va� �upnik    Zvone Štrubelj

NAREDIMO TAKO KOT JE NAREDIL BOG

12 20
01Leto 41

DECEMBERSLOVENSKI DOM
�upnijska pisarna je odprta v torek in petek 
od 9.00 do 12.00. V torek, sredo in petek tudi 
od 16.00 do 19. ure ter vedno po ma�i. 

SOBOTNA �OLA
V Stuttgartu je dvakrat mesečno v 
Slovenskem domu. V decembru bo 
1. in 15. decembra od 10. do 12.00
ure. Tokrat bo v ospredju sv. Miklav�. 
V soboto, 1. decembra se po �oli ob 12.00 
star�i pomenijo s sestro Matejo Rezar.
V Böblingenu je sobotna �ola po nedeljski 
ma�i. V nedeljo, 2. decembra bo �olarje 
obiskal sv. Miklav�.

ZA POŽIVITEV VERSKEGA 
UTRIPA V NAŠI SKUPNOSTI
LISTI Z BO�JO BESEDO 
IN REDNI SESTANKI 
LITURGIČNIH SODELAVCEV
Od nedelje Kristusa Kralja (25.11.2001) 
bomo pri ma�ah uporabljali liste z bo�jo 
besedo. Na lističu so berila, psalm in 
evangelij, pro�nje vernikov in tedenski 
koledar svetnikov. Liste bodo s pridom 
uporabljali najprej bralci, skupaj z njimi 
pa vsi navzoči pri ma�i. Na ta način 
bo sodelovanje večje. Obenem bo vsak 
vernik imel tedenski stik s pisano 
slovensko besedo. List z bo�jo besedo 
boste lahko vzeli tudi domov in med 
tednom iz njega kaj prebrali. V advent-
nem in bo�ičnem času naj bo bo�ja beseda  
tudi v va�ih domovih in dru�inah.

NOVA PREOBLEKA GLASILA 
MED NAMI POVEDANO
Kot ste opazili, je �upnijsko glasilo 
Med nami povedano dobilo novo obliko. 
�eleli bi, da bi bilo pregledno, jasno 
in oblikovno privlačno. Zahvaljujemo se 
sodelavcu Francu Arhu za oblikovanje 
in pro�rtvovalnost pri izdaji na novo 
oblikovanega glasila.

NEKATERE SPREMEMBE 
URNIKOV
Z novim letom bo spremenjen urnik ma� 
v Aalenu (tretjo soboto v mesecu ob 17. uri 
namesto tretjo nedeljo ob 11. uri). Prav 
tako bo v Pfullingenu ma�a vsako drugo 
soboto ob 17.uri namesto prvo in tretjo 
nedeljo v mesecu ob 17. uri. V Bad Urachu 
bo ma�a prvo soboto v mesecu ob 17. uri. 
O tem kaj več v naslednji �tevilki oznanil.

SPLO�NA OBVESTILA 
IN VABILA
Tečaj slovenskega jezika je na Volkshoch-
schule v Stuttgartu. Informacije na tel: 
0711/18736.
 

Nogometni trening je vsak ponedeljek od 
19.00 do 21.00 na igri�ču Waldheim Raich-
berg, Stuttgart-Ost.
 

Pevska vaja za mladinsko skupino VENETI 
je vsak četrtek od 19.00 do 21.00. Vabimo, 
da se  skupini pridru�i �e kdo od mladih.
 

Pevska vaja za me�ani zbor KD Slovenija 
�Pr´jatli� iz Stuttgarta je ob torkih od 19.00 
do 21.00.
 

Praznovanje s slavljenci je vsako tretjo 
nedeljo po ma�i v Slovenskem domu. 
Vsakič lepo vabljeni!

Slovenski Dom
Stafß enbergstr. 64
70184 Stuttgart
Tel.: 0711 / 23 28 91
Mobil: 0178 / 4 41 76 75
E-mail: skm.st@t-online.de

Za vsebino odgovarja: 
župnik dr. Zvone Štrubelj
E-mail: ZvoneS@gmx.de
Oblikovanje: Franci Arh



Za leto�nji Bo�ič, 
kjerkoli ga boste �e 
praznovali, vam �elimo, 
da bi očutili toplino 
bo�ičnega praznika 
najprej v svojem srcu 
in tudi v va�ih 
dru�inah. 
Naj Bo�ič ne mine 
brez osebnega srečanja 
z Novorojenim 
Odre�enikom. 
Z njim vstopimo 
v novo leto 2002.

 Od 16. do 18. novembra smo se 
udele�ili jesenskega seminarja v Ell-
wangenu. Vseh skupaj nas je bilo 
51. Zares lepo �tevilo. Tečaj poglab-
ljanja duhovnega �ivljenja sta vodila 
zakonca iz Kr�kega, Vilma in Dani 
Siter. Udele�ence sta navdu�evala za 
vstop v Očetovo hi�o. Bog je na� 
dobri in ljubeznivi Oče, ki vsakega 
človeka sprejme z odprtimi rokami. 
�e v petek zvečer smo se uglasili 
na to temo. V soboto smo se v delu 
po skupinah pogovarjali o izku�njah 
odnosa s svojim očetom in do�ivljanju 
domačega ognji�ča. Sobotni dan je 
bil pester in razgiban. Ob desetih 
dopoldne so se nam pridru�ili otroci 
in njihovi star�i sobotne �ole iz Stutt-
garta. Otroci so bili tako v �oli s sestro 
Matejo, njihovi star�i so se vključili 
v program seminarja. Imeli smo tudi 
skupno kosilo in se po kosilu �e nekaj 
časa zadr�ali skupaj. Sveto ma�o so 
v soboto oblikovali mladi. Kar lepa 
skupina jih je bila. Sobotni večer 
smo pre�iveli v skupni dru�abnosti. 
V nedeljo so na�e bivanje v domu 
duhovne zbranosti v Ellwangenu 
obogatili verniki iz bli�njega Aalena. 
Imeli smo skupno pripravo na 
nedeljsko ma�o, nato pa evharistično 
slavje v čudoviti cerkvi Marijinega 
vnebovzetja. Zares lep, zbran in 
do�ivet seminar smo zaključili s 
skupnim kosilom. �ofer Martin Keber 

iz Aalena, ki je bil ves čas tudi na 
seminarju, nas je ob �estih popoldne 
srečno pripeljal v zavetje Slovenskega 
doma v Stuttgartu. 
 To je le kratek kronolo�ki zapis. 
O tako do�ivetem dogodku bomo 
�e pisali.

KRATKO POROČILO 
O SREČANJU �UPNIJSKEGA 
PASTORALNEGA SVETA
 Na nedeljo Kristusa Kralja vesolj-
stva smo se po ma�i zbrali izvoljeni 
člani �PS iz celotne �upnije. Zasto-
pani so bili skoraj vsi kraji, kjer 
se slovenski verniki zbirajo k ma�i. 
Po uvodnem duhovnem pogovoru 
smo pregledali vrsto nalog, ki nas 
čakajo: ureditev Slovenskega doma 
po zamenjavi �upnika, vpra�anje tiska 
(Na�e luči, Dru�ine, Ognji�ča) in nova 
oblika glasila Med nami povedano, 
Miklav�evanje, adventni in bo�ični 
čas, skupna praznovanja in prireditve. 
Sejo smo začeli ob �estih zvečer, pogo-
vor smo končali ob 21.uri. �lo je za 
tri intenzivne ure dela, medsebojnega 
spoznavanja in skupnega načrtovanja.
 Na seji je bil za podpredsednika 
izvoljen gospod �TEFAN FABČIČ. 
Iskrena zahvala naj velja dosedan-
jemu podpredsedniku gospodu 
BRANKU ZALOKARJU iz Böblin-
gena za njegovo po�rtvovalno delo 
zadnjih petih let.

NA SEMINARJU V ELLWANGENU JE BILO LEPO

ISKRICE IZ ŽIVLJENJA
NAŠE SKUPNOSTI

VABLJENI 
NA MIKLAV�EVANJE

 Sv. Miklav� nas bo obiskal 2. 
decembra dopoldne v Böblingenu, 
popoldne po ma�i ob 17. uri pa 
v Pfullingenu. Naslednjo nedeljo, 
9. decembra bo dopoldne v Schw. 
Gmündu, popoldne po ma�i pa v 
Stuttgartu. V soboto, 15. decembra 
po ma�i ob 17.00 pride v Heilbronn, 
v nedeljo, 16. pa opoldne (po ma�i) v 
Aalen. Tam, kjer bo Miklav�ev obisk, 
bo del nedeljske nabirke namenjen 
kritju stro�kov.

ADVENTNI ČAS 
IN LETO�NJI BO�IČ

 Vabljeni ste k adventnim ma�am, 
ki jih bomo oblikovali s posebnim 
poudarkom na duhovni pripravi na 
leto�nji Bo�ič in na bo�ične praznike. 
 SVETI VEČER, 24.12.01:
Kot vsako leto bo v Stuttgartu 
SKUPNA POLNOČNICA v cerkvi 
sv. Konrada ob 22. uri. V Pfullingenu 
bo slovenska polnočnica ob 24.00. 
Kdor se ne bi mogel udele�iti ma�e 
na sveti večer v Stuttgartu ali v 
Pfullingenu, je vabljen v SLOVEN-
SKI DOM ob 18. uri k ma�i, petju 
bo�ičnih pesmi in skupni molitvi.
 BO�IČ, 25.12.01: 
Praznična ma�a bo ob 16.30 v cerkvi 
sv. Konrada v Stuttgartu
 SV. �TEFAN, 26.12.01: 
Sveta ma�a bo v Esslingenu ob 
17. uri. Po ma�i bo veselo ��tefano-
vanje� v dvorani pod cerkvijo in 
tombola za bo�ično drevo.

SILVESTROVO 
IN NOVO LETO

 Na Silvestrovo ste vabljeni v dvo-
rano sv. Konrada pod cerkvijo. 
Ob 18. uri bo zahvalna sv. ma�a v 
SLOVENSKEM DOMU, nato bomo 
skupaj silvestrovali in si za�eleli 
srečno in blagoslovljeno novo leto 
2002. Prosimo, da se pravočasno, 
vsaj do Bo�iča, prijavite! Za novo 
leto bo praznična ma�a ob 16.30 
v Stuttgartu.
 PRAZNIK SV. TREH 
KRALJEV: 6.1.2002
 Praznična ma�a bo ob 9.45 v 
Böblingenu, popolnde pa ob 16.30 v 
Stuttgartu.



SPORED SLOVENSKIH MA�: ADVENTNI IN BO�IČNI ČAS

med nami povedano 12 20
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DECEMBER

 BÖBLINGEN (Sv. Bonifacij, Kopernikusstr. 1), PRVA NEDELJA V MESECU OB 9.45

02.12. 1. ADVENTNA NEDELJA  ++ star�i Kol�ek. Po ma�i sveti Miklav�
6.1.02 GOSPODOVO RAZGLA�ENJE - SVETI TRIJE KRALJI

 STUTTGART (Sv. Konrad, Stafß enbergstr. 64) NEDELJA OB 16.30

02.12. 1. ADVENTNA NEDELJA  + Angela Kojzek, obl.; + Marija Raj; 
  ++ star�i Vrbnjak; + Slavko Habjan, ++ dru�ina Cestninar
09.12. 2. ADVENTNA NEDELJA  ++ dru�ina Mauko in v dober namen; 
  +dr. Herman Krieg, 2. obl.; ++ Bučar in Bizjak; 
  + Justina in star�i Breznik; ++ star�i Bahčič
16.12. 3. ADVENTNA NEDELJA  ++ iz dru�ine Raj in v dober namen; 
  ++ star�i Kolbl
24.12. SVETI VEČER, POLNOČNICA OB 22.00
25.12. BO�IČ: +Janez ++ star�i Vajda in Leben; ++ iz dru�ine Rupert-�koda
30.12. SVETA DRU�INA  prosto
1.1.02 NOVO LETO - MARIJA, BO�JA MATI  prosto
6.1.02 GOSPODOVO RAZGLA�ENJE - SVETI TRIJE KRALJI  ++ dru�ina Po�ebar



 SCHW. GMÜND (Kapela sv. Jo�efa, Uferstr.),  2. NEDELJA V MESECU OB 9.30
9.12. 2. ADVENTNA NEDELJA  ++ Putrih-Vinkovič

 SCHORNDORF (Kapela sv. Martina pri sestrah, Künkelinstr.34),  3. NEDELJA V MESECU 
  OB 8.4516.12. 3. ADVENTNA NEDELJA  ++ Marjeta in Anton �andor

 AALEN (Sv. Avgu�tin, Langerstr. 116),  3. NEDELJA V MESECU OB 11.00 
16.12. 3. ADVENTNA NEDELJA  prosto   (sprememba v novem letu!)

 HEILBRONN - BÖCKINGEN (Sv. Kilian, Ludwigsb. Str. 66),  4. SOBOTA 
  V MESECU OB 17.0015.12. 3. ADVENTNA NEDELJA  
  ++ Marta, Marjan, Franci in star�i �ober

 OBERSTENFELD (Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3),  4. NEDELJA V MESECU OB 9.00
23.12. 4. ADVENTNA NEDELJA  ++ Marija Bernik, �tefan Turn�ek, Danica Habjanič

 REUTLINGEN - BAD URACH (Sv. Jo�ef, Münsingerstr.),  1. IN 3. SOBOTA
  V MESECU OB 17.001.12. 1. ADVENTNA NEDELJA  ++ dru�ina Lu�in
15.12. 3. ADVENTNA NEDELJA  ++ dru�ina Rupar   (sprememba v novem letu!)

 ESSLINGEN (Sv. Elizabeta, Hauserhaldenweg 38),  4. NEDELJA V MESECU OB 17.00
23.12. 4. ADVENTNA NEDELJA  + Alojz Bel�ak - 30. dan; ++ dru�ina Geisler; 
  ++ Ciril in Franči�ka �tuhec
26.12.  SV. �TEFAN  + �tefan Arko, po ma�i praznovanje ob sv. �tefanu 
  in tombola za bo�ično drevo

 PFULLINGEN (Sv. Wolfgang, Marktstr. 26), 2. IN 4. NEDELJA V MESECU OB 17.00
2.12 1. ADVENTNA NEDELJA    (sprememba v novem letu!)
  + Robert Budja, 3. obl., po ma�i sveti Miklav� 
9.12.  2. ADVENTNA NEDELJA  + ZoÞ ja Mestek in ++ iz dru�ine Mestek
23.12.  4. ADVENTNA NEDELJA  + Peter Golob, 2. obl.
24.12.  SVETI VEČER ob 24.00  prosto

 GÖPPINGEN  VSAKO 1. NEDELJO V MESECU OD OKTOBRA DO JUNIJA OB 15.00
2.12. 1. ADVENTNA NEDELJA  prosto

SPORED SLOVENSKIH MA�: ADVENTNI IN BO�IČNI ČAS


