Že teden dni po izvolitvi so člani KD
Slovenija v sodelovanju s člani ŽPS iz
župnije Stuttgart priredili dobrodelni kulturni večer. Oblikovala ga je Irena Strojan.
Spregovorila je o srednjeameriški državi
HONDURAS, ki jo dobro pozna. Izkupiček
je bil namenjen mladi preizkušani družini
Zver iz Škofje Loke. Že ob blagoslovu velikonocnih jedil na veliko soboto smo v Esslingenu v ta namen zbrali 58,56 eurov, v
Stuttgartu 212,64 eurov, na sam dan prireditve pa 714,00 eurov. Skupaj z darom 150,evrov smo za družino Zver nabrali 1140,evrov. Za vašo solidarnost se iskreno zahvaljujemo.

VENETI V ŠVICI
V nedeljo, 5. maja bodo Veneti v Zürichu s
petjem oblikovali sveto mašo in nato nastopili na prireditvi ob materinskem dnevu. V
imenu švicarskih Slovencev jih je povabil
tamkajšnji župnik, pater Robert Podgoršek.
Njim in župniku, ki jih bo spremljal, želimo,
da bi se odrezali in s svojim petjem navdušili celo Švico.

MATERINSKI DAN S SKUPINO
VENTUS (11-12.05.02)
Priznani primorski zbor VENTUS bo
obogatil letošnji materinski dan. Pevci bodo
nastopili pri mašah in na prireditvah. V soboto, 11. maja ob 16.45 v Pfullingenu, v nedeljo, 12. maja ob 9. uri v cerkvi sv. Petra
in Pavla v Schw. Gmündu-Hardt, popoldne
ob 16.30 pa v Stuttgartu. Vabimo vas, da se
prireditev udeležite v čimvečjem številu.

GOSPODOV VNEBOHOD
(9.05.02)
Še posebej slovesno ga bomo proslavili v
WEISSBACHU, kjer bo v četrtek, 9. maja
ob 10. uri mednarodno EKUMENSKO BOGOSLUŽJE, na katerem bo sodelovala tudi
slovenska skupnost iz Weissbacha in okolice.

Na binkoštni praznik, v nedeljo, 12. maja, bo v KOMENDI na Gorenjskem tradicionalno srečanje MPZ Domači Zvon. Na
srečanje so vabljeni še zlasti doma živeči
pevci. Ob 10. uri bo sveta maša, nato bo
sledil družabni program.
PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA
Letos bo praznik v četrtek, 30. maja. V
Stuttgartu bo procesija in sveta maša ob 10.
uri. Praznik bomo obhajali skupaj z nemško skupnostjo. Sodelovali bomo s petjem,
branjem beril in molitvami. Vabljeni!

SESTANKI LITURGIČNE SKUPINE:
v torek, 7 maja in v torek, 14.maja ob 17.30.
SOBOTNA ŠOLA Stuttgart: 4. in 11.maja
od 10 do 12. ure. Böblingen: po maši 5. maja, Aalen: 12. maja v okviru materinskega
dneva v Schw. Gmündu.
SLOVENSKI DOM, STUTTGART
Župnijska 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 maši.
PISARNA V REUTLINGENU
(Krämerstr. 17, tel: 07121/434341)
Samo po predhodnem dogovoru je
odprta ob četrtkih od 15.00 do 18.00.
Konzularni dnevi - Stuttgart:
Sophienstr.25/II. POZOR: v mesecu maju v četrtek 16. in 23 od 9.00 do 12.30 in
od 13.00 do 16.00. Tel: 089/543-98-19.
Slovenski Dom
Stafﬂenbergstr. 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
Spletna stran: www.skm-stuttgart.de
Oblikovanje: Franci Arh, franc.arh@web.de

AALEN
BAD URACH
BÖBLINGEN
ESSLINGEN
GÖPPINGEN
HEILBRONN
OBERSTENFELD
PFULLINGEN
SCHORNDORF
SCHWÄB. GMÜND
STUTTGART

Leto 41
MAJ

Slovenska
župnija
Stuttgart
www.skm-stuttgart.de
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BINKOŠTI (19.05.02)

med nami povedano

DOBRODELNI KULTURNI
VEČER O HONDURASU

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

skm.st@t-online.de

V MARIJI JE BOG
IZPOLNIL SVOJ NAČRT
Marija ne pridiga, ne stopa
na govorniški oder, se ne
razkazuje.
Marija predstavlja neko stvarnost: svet, ki ga je osvojil
njen čar. Da bi dobro naredili
tisti odločilni korak v drugo
življenje, je pogosto dovolj, da
pokličemo njo: Zdrava Marija.
Njej postavljajo stolne in
božjepotne cerkve. Njej na
čast se zbirajo na vseh koncih
sveta procesije ljudi vseh barv
in ras.
Na tisoče kiparjev se trudi, da
bi ustvarili nov obraz Marije,
in tisti, ki ni upodobil vsaj
enega kipa Njej na čast, se
nima za pravega umetnika.
V Njej je Bog lahko izpolnil
svoj načrt, svojo voljo, in ker

je Bog navzoč v tem vzvišenem bitju, je navzoča po
vsem svetu.
In morda je v božjem načrtu,
da je tudi v tej dobi, ki
tiči do vratu v reševanju
družbenih problemov, prav
Marija tista, ki naj vsem
nam kristjanom pomaga, da
ustanovimo, utrdimo,
zgradimo in pokažemo svetu
novo družbo, v kateri naj
mogočno odmeva Njen slavospev: „Mogočne je vrgel
s prestola in povišal nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne. „
Kajti v evangeliju je najvišja
in najbolj prevratna revolucija.
Misli Klare Ljubič zbral in
pripravil župnik Pavel Uršič

IZ ŽIVLJENJA NAŠE SKUPNOSTI
SLAVJE VELIKE NOČI, RAZSTAVA PRIHOV, VESELA ALELUJA!
Župnijska skupnost v Stuttgartu se je ves postni čas pripravljala na slovesni
praznik Gospodovega vstajenja. Začeli smo na bibličnem seminarju, od 15. do 17.
februarja v Ellwangenu. S svetim pismom skozi postni čas. To je bilo sklep seminarja. Poskušali smo ga uresničiti preko številnih srečanj liturgičnih sodelavcev, ki so
nedeljo za nedeljo oblikovali živa in ustvarjalna bogoslužja. Na tiho nedeljo smo
pripravili skupno spokorno bogoslužje, ki se ga je udeležilo veliko ljudi. Poudarek
smo dali tudi branju pasijona na cvetno nedeljo. Skupina sodelavcev je s kombijem,
„belim golobom“, potovala iz kraja v kraj: v soboto, 23. marca v Heilbronn, v nedeljo,
24. marca v Oberstenfeld, v nedeljo popoldne pa še v Esslingen.
Tudi veliki teden je bil nekaj posebnega. Slavje Gospodove zadnje večerje smo
obhajali z manjšo skupino vernikov v Slovenskem domu, doživeto in prijetno.
Na veliki petek smo se že v malo večjem številu zbrali prav tako v Slovenskem
domu, kjer smo imeli obrede velikega petka. Za pasijon pa smo ob diapozitivih in
glasbi podoživljali pasijonske igre iz Oberamergaua. Na veliko soboto je blagoslov
velikonočnih jedi, ki je zelo dobro obiskan. Ob 14.00 je bil blagoslov v Böblingenu, ob
16. v Esslingenu, ob 17.00 v Pfullingenu in ob 18.00 v Stuttgartu. Po blagoslovu smo
v Slovenskem domu odprli razstavo pirhov, ki je zbudila veliko zanimanje. Razstavo
je lani v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani postavil pokojni Tone Strojan. Letos smo jo
ponovili in obogatili v Stuttgartu. Poslikani prihi, ki prikazujejo med drugim zadnjo
večerjo (na nojevem jajcu), Marijo Pomagaj, Slomška, številne slovenske narodne
motive, prizore iz pripovedi Tisoč in ena noč, so delo Toneta Strojana, Ane Končan
in Monike Boldin. Tem trem ustvarjalcem so se pridružili še nekateri in s svojimi
izdelki še obogatili razstavo. Razstava, ki je bila odprta do 14. aprila. Obiskalo jo
je veliko ljudi.
Na veliko noč smo svoje veselje in krščansko navdušenje izrazili pri slovesni
praznični maši ob 16.30, kamor je prišlo dosti ljudi. Nismo pozabili tudi vseh, ki ste
velikočne praznike doživljali doma, v Sloveniji.

S KRISTUSOM POKOPANI V SMRT, Z NJIM DELEŽNI VSTAJENJA
ŠTIRI KRSTNA SLAVJA
Še posebej pri obhajanju zakramenta sv. krsta občutimo resnico Pavlovih besed: če smo s
Kristusom umrli, bomo z njim tudi živeli. Po krstu smo pridruženi Kristusu v njegovem
umiranju a tudi v njegovem vstajenju. Ta misel je letos spremljala krstna slavja.
Na tiho nedeljo je bil v cerkvi sv. Konrada v Stuttgartu kršcen Luka Gyselincks-Drevenšek.
Na cvetno nedeljo, 24. marca smo v cerkvi Srca Jezusovega v Oberstenfeldu slovesno
krstili Selino Klemen. Med blagoslovom velikonočnih jedi na veliko soboto, 30. marca,
je v cerkvi sv. Elizabete v Esslingenu prejel sveti krst mali Dominik Železnik. V soboto,
20. aprila je v cerkvi sv. Avguština v Aalenu prejel sveti krst mali, mesec dni stari
Florian, tretji otrok družine Schwarz. Oče Alojz je član Župnijskega pastoralnega sveta.
Krstno slavje smo pripravili med sobotno šolo z otroci iz Aalena. Bil je praznik za vso
skupnost vernikov iz Aalena.

MAJ - MARIJIN MESEC
IN MATERINSKI DAN
Mesec maj je posvečen Mariji,
majniški kraljici. Zelo priljubljene so
šmarnice, ki jih po Sloveniji opravljajo
domala v vseh župnijah. Tudi mi
bomo letos pri naših bogoslužnih
srečanjih dali poudarek na šmarnično
pobožnost. Zlasti lepe bodo ŠMARNICE na materinski dan, ki ga bomo
obhajali v nedeljo, 12. maja. Ob 16.30
se bomo zbrali pri lurški votlini na
vrtu Slovenskega doma, kjer bomo
opravili kratko šmarnično pobožnost
in nato v procesiji odšli v cerkev
sv. Konrada.
V gosteh bo zbor Ventus iz Slovenije.
Lepo vabljeni!

TEBI, MATI
To so tvoje tople roke,
ki so k sebi me privile,
ko so moje mlade misli
zadnjo vero izgubile,
ko so moje mlade misli
nad življenjem ostrmele ...
To so tvoje tople roke,
ki so tiho me objele
in peljale v novo srečo,
v belo srečo duše tvoje:
Daj, varuj življenje drugih,

NOVO VODSTVO
KULTURNEGA DRUŠTVA
SLOVENIJA - STUTTGART
V nedeljo, 14. aprila je bil po
nedeljski maši v dvorani sv. Konrada
občni zbor KD Slovenija. Ob številni
udeležbi je bil za predsednika skoraj
soglasno izvoljen Ivan Rantuša, za
podpredsednico Cilka Novak in za
blagajničarko Jelka Fabčič. Odborniki
Društva so postali: Slavica Belšak,
Franc Kavaš in Franc Belšak.
V nadzornem odboru sta Marija
Petrič in Vida Lambert. Referent za
mladino je postala Irena Strojan,
referent za medije pa Peter Kajzer.
Izvoljenemu vodstvu in odboru
čestitamo in želimo složno in
ustvarjalno delo.

da pozabiš sama svoje!
To je tvoja močna duša,
ki mi je nov svet odprla,
ko je v starem zadnja lučka
dogorela in umrla,
ko so moje mlade želje
svojo sončno pot zgrešile.
To je tvoja močna duša,
ki mi daje nove sile
in prižiga v mojem srcu
lučko novega spoznanja,
da je sreča le v bogastvu
dajanja in darovanja.
Anica Černejeva

MAJ
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SPORED SLOVENSKIH MAŠ: MAJ IN JUNIJ 2002
SCHW. GMÜND: (Kapela sv. Jožefa, Uferstr.)

2. NEDELJA V MESECU OB 9.30

01.05. JOŽEF DELAVEC IN PRAZNIK DELA - ++ starši Matjašič, Marnik. Sveta maša
bo ob 15. uri na HOCHENRECHBERGU.

12.05. 7. VELIKONOČNA NEDELJA + Aleksander Dežman. Nedeljska maša in materinski dan bo ob 9. uri v cerkvi sv. Petra in Pavla v Hard-u nad Schw. Gmündom.

09.06. 10. NAVADNA NEDELJA ++ starši Demšar in Oblak
SCHORNDORF: (Kapela sv. Martina pri sestrah, Künkelinstr.34) 3. NED. V MESECU OB 9.00
12.05. 7. VELIKONOČNA NEDELJA + Ivana Senjor, ++ Štefan in Utilija Grabar.
16.06.

Nedeljska maša bo ob 9. uri v cerkvi sv. Petra in Pavla v Hard-u nad Schw.
Gmündom.
11. NAVADNA NEDELJA ++ starši Senekovič, + Alojz Iskrač.

AALEN: (Sv. Avguštin, Langerstr. 116)

3. SOBOTA V MESECU OB 17.00

12.05. 7. VELIKONOČNA NEDELJA + Franc Klinc, ++ Anton, Jožefa in Marjan Pavlič.
Nedeljska maša bo ob 9. uri v cerkvi sv. Petra in Pavla v Hard-u nad Schw. Gmündom.

15.06. 11. NAVADNA NEDELJA ++ iz družine Supančič in Jerič.

SPORED SLOVENSKIH MAŠ: MAJ 2002
STUTTGART: (Sv. Konrad, Stafﬂ enbergstr. 64)

HEILBRONN-Böckingen: (Sv. Kilian, Ludwigsb. Str. 66) 4. SOB. V MESECU OB 18.00
NEDELJA OB 16.30

05.05. 6. VELIKONOČNA NEDELJA ++ Ana, Janez Žičkar; + Slavko Habjan;
12.05.

++ Franc in starši Rompe; ++ starši Ivan in Neža Vake, ++ brata Ivan in Gabrijel.

OBERSTENFELD: (Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3)

7. VELIKONOČNA NEDELJA ++ Janez, starši Vajda in Leben; + Fanika Račečič;

26.05. NEDELJA SV. TROJICE (mašni namen je še prost)
23.06. 12. NAVADNA NEDELJA (mašni namen je še prost) Dan državnosti s sveto mašo

+ Viktor Škoﬁ č; ++ Marija, Štefanija in Peter Domanjko; + Jožefa Bolte;
++ Oto, Justina, Zofka Breznik in starši Bučar.

19.05.

25.05. NEDELJA SV. TROJICE ++ starši in bratje Hauptman + Ivanka Macek
22.06. 12. NAVADNA NEDELJA ++ iz družine Buček in Mikeln

BINKOŠTI + Angela Kozjek; ++ iz družine Cestnik; ++ starši Ivan, Neža Vake
in brata Ivan in Gabrijel; + Gabrijela Bračko (obletnica).

PRVI MAJ - MAŠA NA HOHENRECHBERGU pri Schw. Gmündu ob 15. uri.
GOSPODOV VNEBOHOD (9.05.), v Weißbachu bo ob 10. uri mednarodno ekumensko bogoslužje.
ŠMARNICE IN MATERINSKI DAN (11.-12.05.)
V soboto, 11. maja bo ob 16.45 v Pfullingenu, v nedeljo, 12. maja ob 9. uri v Hardu nad
Schw. Gmündom za skupnosti iz Sch. Gmünda, Schorndorfa in Aalena, v nedeljo, 12.
maja popoldne v Stuttgartu. Na vseh treh krajih bo pel primorski zbor VENTUS iz
Slovenije. Vabljeni v čimvečjem številu!
SV. REŠNJE TELO IN KRI - TELOVO (30.05). V Stuttgartu bo procesija in sveta maša
ob 10. uri skupaj z nemško skupnostjo. Vabljeni!

ob 11. uri v društvenih prostorih MURA v Bönnigheimu.

ESSLINGEN: (Sv. Elizabeta, Hauserhaldenweg 38)

6. VELIKONOČNA NEDELJA - Ob 10.30 nedeljska maša skupaj z nemško
skupnostjo:

+ Franc Gole; + Matjaž, ++ iz družine Lovšin in Zobec

02.06. 9. NAVADNA NEDELJA + Franc Gole; ++ Ciril Rotar in Franciška Bolik;
+ Marija Klemenčič; + Marija Arko; + Alojz Šprajcer.

4. NED. V MESECU OB 17.00

26.05. NED. SV. TROJICE ++ starši Sinkovič; ++ Franc, Ivanka in Milan Volk; + Marija Bukovec.
29.06. (SOBOTA!) 13. NAVADNA NEDELJA. Sveta maša ob dnevu državnosti ob 17. uri
in kulturna prireditev. Maše 23. junija ne bo v Esslingenu pač pa v Stuttgartu.

BAD URACH: (Sv. Jožef, Münsingerstr.),

1. SOBOTA V MESECU OB 17.00

04.05. 6. VELIKOČNA NEDELJA. V dober namen in za zdravje.
01.06. 9. NAVADNA NEDELJA ++ iz družine Leskovar
PFULLINGEN: (Sv. Wolfgang, Marktstr. 26),

2. SOBOTA V MESECU OB 16.45

11.05.

7. VELIKONOČNA NEDELJA -Materinski dan s skupino VENTUS - ++ iz družine

11.06.

10. NAVADNA NEDELJA ++ Ana in Ivan Žerovnik, + Franc Tesovnik; + Anton Rusec

BÖBLINGEN: (Sv. Bonifacij, Kopernikusstr. 1) PRVA NEDELJA V MESECU OB 9.45
05.05

4. NEDELJA V MESECU OB 9.00

Lušin; ++ Ruper, ++ Franc in Frančiška Levstek; + Andrej Ceperle, + Neža Pavšič

GÖPPINGEN: (Sv. Jožef, Jahnstr.) VSAKO 1. NED. V MESECU OD OKT. DO JUNIJA OB 14.30
05.05. 6. VELIKONOČNA NEDELJA (mašni namen je še prost)
02.06. 9. NAVADNA NEDELJA (mašni namen je še prost)

