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za Slovence
na Württemberškem

SV. BRATA CIRIL in METOD,
PROSITA ZA NAS!

AALEN 
BAD URACH 
BÖBLINGEN
ESSLINGEN 

GÖPPINGEN 
HEILBRONN

OBERSTENFELD 
PFULLINGEN 

SCHORNDORF
SCHWÄB. GMÜND 

STUTTGART

www.skm-stuttgart.de skm.st@t-online.de



ŽUPNIKOVA BESEDA

BOŽIČ – IZZIV 
ČLOVEČNOSTI

 Dragi rojaki! Vedno znova nas 
božič izziva, to je: izprašuje nas, ko-
liko smo še ljudje? Ljudje s toplim 
srcem, s solidarno roko? Ljudje z 
očmi, ki se znajo čuditi in odkrivati 
čudeže življenja in z razumom, ki ni 
onesnažen z nenehnim pehanjem za 
materijalne cilje? Ljudje, ki še znajo 
sanjati, se prepustiti otroški ustvarjal-
nosti?
 Ne vem, kje in kako vas bo do-
seglo tole pisanje. Morda boste doma, 
v naslonjaču, morda pri mizi, v postel-
ji, na poti, v Sloveniji ali kje na obisku. 
Ni važno.

 Povabim vas, da za trenutek odložite svoje skrbi in težave in odidete z 
mano na kratko potovanje.
 No, že gremo ... Ni potrebno nobenega kovčka. To potovanje je potovanje v 
mislih. Misli in želje pa so hitre in svobodne, bolj kot letalo ali raketa. Že smo v dru-
gi deželi. Zmračilo se je. Stopamo tiho in zbrano s preprostimi pastirji, ki nas niti ne 
vprašajo odkod smo. Dobrodošli smo, to čutimo in razberemo iz njihovih obrazov. 
Lahna glasba je v zraku. Zdi se kot da je simfonijo zaigralo nebo. Nebo in zemlja sta 
eno. Drobna lučka na obzorju, svetilka. Kolikor bolj se ji približujemo, toliko bolj 
postaja svetlo v naših srcih. Kaj? Otrok v jaslih? Da, otrok, povit v plenice, komaj 
zavarovan, ob njem sklonjena mati, na popotno palico naslonjeni oče. Slava Bogu 
na višavah in na zemlji mir ljudem, prepevajo skriti glasovi ... pojejo, kot da bi peli 
angeli. Pastirji pokleknejo, tudi mi. Klečimo in se zazibamo v tiho premišljevanje. 
Zapremo oči ... V jaslih, to zaznajo oči našega srca, je Božje dete. Čakalo nas je. Njeg-
ove oči nam sporočajo veselje, iskrijo se od sreče. 
 Dete je dočakalo tudi nas. Rojeno je bilo tudi za nas. Da bi postali ljudje s 
toplim srcem in solidarno roko, z odprtimi očmi in zdravim razumom, ljudje, ki še 
znajo sanjati in se veseliti!
  
 Želim vam, dragi rojaki, blagoslovljeno srečanje z Novorojenim     
 Odrešenikom in milosti polne božične in novoletne praznike!   

     Vaš župnik  Dr. Zvone Štrubelj
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„...ljubezen in mir skupaj ustvarjata pot, 

resnica in pravica se radostno objemata...“ 

„...In ti Betlhem, 

dovolj si velik, 

da poveš skrivnost...

 „...Bog 
prihaja...“

„...Slava Bogu...“ 
 „...Mir ljudem...“ 

„...slava, slava, slava...“

„...in tam 

najdejo otroka 

v Marijinih rokah...

„...to
 česar ne vedo 

modri, se
 razodeva 

malim...“

V cerkvi Sv. Jožefa v Ljubljani bo od 18. novembra 04 do 23. februarja 2005 
VELIKA POTUJOČA UNSESCOVA EVROPSKA RAZSTAVA JASLIC. 
Priporočamo, da si jih ogledate..
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Noč je pokrivala zemljo. 
Tedaj je zadonel klic, 

silen klic je prišel od tebe: 
„Emanuel!“

Podaril si nam 
svojega Sina.

Noč ovija naša srca, 
tudi nebo se zagrinja. 

Ali slišimo klic, 
ki prihaja od tebe;

„Veselje!“
In prišlo bo, veselje, 

in vzplamentelo 
bo življenje!.

BOG, PODARIL SI NAM SVOJEGA SINA,
vzniknilo je življenje

4



Beseda Advent prihaja iz latinske besede „adventus“, kar pomeni prihod. Ta čas priprave 
nas želi posebej na tri načine voditi h Kristusu.

1. Spominjamo se starozavenega hrepenenja Izraelskega ljudstva, ki je pričakovalo obljublje-
nega Mesija. 

2. Mi se pripravljamo na Jezusovo rojstvo in tako na ulovečenje Kristusa v nas . Kristjan 
pomeni, da je Kristus navzoč v našem-mojem življenju.

3. Spominjamo se dokončnega prihoda Jezusa Kristusa ob koncu časov.

Navade in običaji okoli adventa segajo v 4. stoletje, ko so božič tudi prvič praznovali. Pripra-
ve so se začele ob sv. Martinu in čas po njem se je imenoval tihi čas. V 6. stoletju je papež 
Gregor Veliki določil, da se priprava na Božič začne s 4. adventnimi nedeljami. 
Za advent je značilen adventni venec in svečke, ki jih prižigamo. Pri tem lahko vsak na svoj 
način oblikuje adventni venec. Posebej v družinah naj bi z otroki oblikovali adventne venčke. 
Pri tem lahko vsak dan sestavljamo adventni koledar. Na koledarju lahko odpiramo okenčke 
ali za vsak dan oblikujemo kartice in jih kot v verigi obesimo v dnevni sobi. 
Posebna značilnost adventnega časa so jutranjice - ali maše v temi ob svečah (rorate- latins-
ko: rorate coeli desuper - rosijo naj nebesa) ali tudi angelske maše, ker je angel oznanil Ma-
riji, da bo rodila Odrešenika. V tem času se spominajmo tudi nekaterih svetnikov (4. dec sv. 
Barbara, 6. dec. sv. Miklavž (ta dan lahko še posebej blagoslovimo otroke), 8. dec. Marijino 
oznanjenje in 13. dec. sv. Lucija.

 
Na prvi sveti večer – 24. dec. postavimo božično drevo, 

pokadimo dom in gremo k polnočnici.
26. dec. je praznik sv. družine. Na ta dan praznuje 

tudi sv. Štefan prvi mučenec, ki je svoje življenje 
dal za Kristusa.

28. dec. je praznik nedeolžnih otrok, ki jih je 
dal Herod umoriti, ker ni našel Jezusa. 

Na Silvestrovo – 31. dec. je drugi sv. večer, 
udeležimo se zahvalne maše in pokadimo 

dom. 
Na tretji sv. večer so sv. Trije kralji. 
Na ta dan postavimo v jaslice fi gure 

sv. treh kraljev, blagoslovimo in poka-
dimo dom. Na vhodna vrata napišemo 

20+G+M+B+05. 

Pa res lepe in blagoslovjenje 
praznike.

NAVADE OKOLI ADVENTA IN BOŽIČA
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STUTTGART: (Sv. Konrad, Staffl enbergstr. 64)  NEDELJA OB 16.30
5.12. 2. ADVENTNA NEDELJA – MIKLAVŽEVANJE ob 16. uri – +Janez, starši Vajda  
  in Leben; + Angela Kojtzek; +Terezija in Marija Raj; +Ana Komotar.
12.12. 3. ADVENTNA NEDELJA + starši Franc, Antonija Stražišar, sestra Ana in brata  
  Pavel in Štefan.
19.12. 4. ADVENTNA NEDELJA + Angela Kojtzek; za srečno pot (Verbar).

OBISK SV. MIKLAVŽA Sveti Miklavž bo obiskal otroke v soboto, 4. decembra ob 16.30 
v Pfullingenu, v nedeljo, 5. decembra ob 9.30 v Böblingenu in v nedeljo, 5. decembra ob 
16. uri v Stuttgartu. Povsod bo najprej nedeljska maša, pri kateri bodo sodelovali gostujoči 
pevci iz Slovenije: moški oktet Sotočje in vokalna skupina Dornberški fantje. V soboto, 
11. decembra bo ob 17. uri Miklavž obiskal otroke v hrvaškem centru v Aalenu. Vabljeni!

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH IN OSEBNIH OKROGLIH JUBILEJEV bo v 
NEDELJO, 19. decembra. Prosimo, da se čimprej prijavite, da slovesnost pravočasno pripravimo.

PRAZNOVANJE NA SILVESTROVO  bo v Slovenskem domu. Ob 18. uri bo 
zahvalna sv. maša, nato silvestrovanje. Sprejemamo prijave. Sprejmemo samo 25 prijav. 
Za prijetno vzdušje bo poskrbel slovenski harmonikaš iz Heilbronna.

JANUAR 2005
1.1. MARIJA, BOŽJA MATI (NOVO LETO) skupaj z nemško skupnostjo 
  ob 17. uri (mašni namen je še prost).
9.1. JEZUSOV KRST + Jože Šlamberger.
16.1 2. NAVADNA NEDELJA  (mašni namen je še prost).
23.1. 3. NAVADNA NEDELJA  + Maija, Alojz, Janez Vajda; + starši Leben.

  (na peto nedeljo v mesecu, 30. januarja ne bo slovenske maše)

SPORED 
SLOVENSKIH MAŠ: 
december ′04
januar ´05

med nami povedano 20
04

/05

12/1



SPORED SLOVENSKIH MAŠ: december-januar ‘04 -‘05

BAD URACH: (Sv. Jožef, Münsingerstr.),  1. SOBOTA V MESECU OB 17.00
4.12. 2. ADVENTNA NEDELJA maša bo v Pfullingenu - Miklavževanje.
8.1. JEZUSOV KRST (mašni namen je še prost)

BÖBLINGEN: (Sv. Bonifacij, Kopernikusstr. 1) 1. NEDELJA V MESECU OB 9.45
5.12. 2. ADVENTNA NEDELJA Miklavževanje; + starši Špreizer; + starši Metelko.
6.1. GOSPODOVO RAZGLAŠENJE (mašni namen prost). Nato obisk jaslic v Renningenu

PFULLINGEN: (Sv. Wolfgang, Marktstr. 26), 2. SOBOTA V MESECU OB 16.45
4.12. 2. ADVENTNA NEDLJA Miklavževanje; +Alojz Arko, obl.; Rudolf in Rudi 

Mihelič; +Peter Golob, 5. obl.; +starši Čeh, Mrgole; +starši Anton in 
Marija Rusec.

15.1. 2. NAVADNA  NEDELJA +Jože Zakrajšek 

SCHW. GMÜND: (Kapela sv. Jožefa, Uferstr.) 2. NEDELJA V MESECU OB 9.30
12.12. 3. ADVENTNA NEDELJA +Terezija Demšar; + starši Oblak; + starši 

Travner; + starši Demšič in Slemenšek. Maša je v gostišču Neue Welt ob 
9. uri. (Po maši kmečka pojedina)

9.1. JEZUSOV KRST +družina Vinkovič; starši Putrin in  brat Branko Putrin

SCHORNDORF: (Kapela sv. Martina pri sestrah, Künkelinstr.34) 3. NED. V MESECU OB 9.00
19.12. 4. ADVENTNA NEDELJA  +Nada Krötz - priprava na božič
16.1. 2. NAVADNA NEDELJA (mašni namen je še prost)

AALEN: (Sv. Avguštin, Langerstr. 116) 3. NEDELJA V MESECU OB 11.00
11.12.  MIKLAVŽEVANJE, ob 17. uri maša v prostorih hrvaškega misijona v centru 

Aalena(Friedhofstr.), nato obisk sv. Miklavža.
16.1. 2. NAVADNA NEDELJA (mašni namen je še prost)

HEILBRONN-Böckingen: (Sv. Kilian, Ludwigsb. Str. 66)    4. SOB. V MESECU OB 17.00
18.12. 4. ADVENTNA NEDELJA (mašni namen je še prost)
22.1. 3. NAVADNA NEDELJA bogoslužje Božje besede vodi A-M Sekne

OBERSTENFELD: (Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3)    4. NEDELJA V MESECU OB 9.00
26.12. NEDELJA SV. DRUŽINE IN SV. ŠTEFAN Vabljeni na štefanovanje v 

Esslingen, sv. maša ob 17. uri.
23.1. 3. NAVADNA NEDELJA (mašni namen je še prost) 

ESSLINGEN: (Sv. Elizabeta, Hauserhaldenweg 38) 4. NED. V MESECU OB 17.00
26.12. NEDELJA SV. DRUŽINE IN SV. ŠTEFAN +Janez, starši Vajda, Leben; 

Frančiška Štuhec 16. obl.; +družina Strnad in Čirič. Po maši štefanovaje.
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SREČNO IN BLAGOSLOVLJENO 
NOVO LETO 2005

I.
Težavni dan in gluha noč:
kako zgubljeni raj boli!
Za rodom rod vzdihujoč

iz mraka hrepeni.

„Le kjer je luč, je kraj miru,
odpadejo bridkosti vse,

tegob ni več in ne strahu,
srce spočije se.“

II.
Temni konji stoletij

nosijo čas čez kaluže sveta.
Pa skoz noč in žalost posveti

žarna beseda preroka -
upanje vzklije na dnu srca.

„Luč Emanuel bo zasijala!
On te odreši obupa in joka,

meče prekuje v orala,
zemlji usahli odklene raj,
pot pokaže k Bogu nazaj.“

Vinko Beličič

BOŽIČNI SIJAJ
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IZLETI, ROMANJA IN PRIREDITVE ZA LETO 2005

IZLETI IN ROMANJA

IZLTET MLADIH V BERLIN. Od četrtka, 3. marca do nedelje, 6. marca 2005 
bodo ministrantje, letošnji birmanci in mladi, ki so sodelovali na lanskem mladin-
skem seminarju pri glasbenem projektu maše PESEM TISOČERIH ZVONOV 
obiskali slovensko župnijo v Berlinu in z gosti iz Slovenije predstavili Berlinčanom 
mladinsko glasbeno mašo Pesem tisočerih zvonov.
IZLET V GARDALAND v Italijo in ogled Verone in Milana za otroke in starše 
slovenske šole in vrtca ter za mlade: od četrtka 5. (praznik Vnebohoda) do nedelje, 
8. maja 2005. Podrobnejši program izzide v mesecu februarju.
ROMANJE v MEDJUGORJE bo od četrtka, 26. maja (praznik sv. Rešnjega Telesa) 
do nedelje, 29. maja 2005. Odhod z letalom iz Frankfurta do Splita, nato z 
avtobusom v Medjugorje, v Dubrovnik, Makarsko. Podrobnejši program izzide 
v mesecu februarju.
ENODNEVNI IZLET V SCHWÄBISCHE ALB za člane ŽPS in pastoralne 
sodelavce: predvidoma aprila, po veliki noči, natančni datum bomo še določili.
MAŠA V NARAVI skupaj z župnijo Augsburg in Ulm bo v nedeljo, 
26. junija 2005 v bližini Ulma. Odšli bomo z avtobusom.
ROMANJE V EINSIEDELN v Švico bo v nedeljo, 25. septembra 2005. 
Romali bomo z avtobusom.

PRIREDITVE ZA LETO 2005

PREŠERNOVA PROSLAVA - nedelja, 13. februar 2005 po nedeljski maši v 
Stuttgartu. Prireja SKD Slovenija Stuttgart s sodelovanjem SKM.
BIRMA in PRAZNOVANJE 45-LETNICE SLOVENSKE ŽUNIJE V STUTT-
GARTU - sobota, 11. junij 2005 ob 15. uri. Obenem sprejem in počastitev birmo-
valca, novega ljubljanskega nadškofa in slovenskega metropolita Alojza Urana. 
Po maši praznovanje v dvorani in na vrtu slovenskega doma. 
DAN DRŽAVNOSTI IN KRESOVANJE: v Bönnigheimu v nedeljo, 19. junija 
ob 11. uri, v Esslingenu (kresovanje) v soboto, 25. junija ob 17. uri in v Böblingenu 
v nedeljo, 3. julija 2005.
SREČANJE V MOJI DOMOVINI - sobota,6. in nedelja, 7. avgusta 2005 (Videm-
Dobrepolje na Dolenjskem). Prireja SKD Slovenija Stuttgart s sodelovanjem 
slovenske župnije.
VINSKA TRGATEV IN ZAHVALNA NEDELJA: v Esslingenu v soboto, 
17. septembra ob 17. uri, v Magstadtu v nedeljo, 18. septembra ob 11. uri.
ZAHVALNO ROMANJE K AVE MARIJI - v torek, 1. novembra 2005 
v Deggingen: ob 14.00 spovedovanje, ob 15.00 slovesna maša na praznik 
vseh svetih in molitve za rajne.
BIBLIČNI SEMINAR v Teresienheimu - Moos pri Bodenskem jezeru. 
Vodil ga bo profesor sv. pisma nove zaveze dr. Klaus Einspieler iz Celovca: 
od petka 18. do nedelje 20. novembra 2005.
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KRONIKA 2004KRONIKA 2004
KRSTI: v letu 2004 je bilo v katoliško cerkev po zakramentu sv. krsta včlenjenih 
11 otrok (dva več kot leto poprej)

POROKE: Trije pari so si obljubili zvestobo do smrti. Da bi jo zares držali! 

SMRTI: pet rojakov je odšlo po zasluženo plačilo k Bogu.

IZLETI – ROMANJA – PRIREDITVE:
Meseca marca sta župnijski pastoralni svet in skupina pastoralnih sodelavcev 
romala v COLMAR in STRASBURG (27.3). 
Posebno slovensno je bilo v soboto, 15. maja, ko smo obhajali vstop Slovenije 
v Evropsko zvezo. Praznovanje, se je pričelo s sv. mašo pri sv. Konradu. Vodil 
jo je beograjski nadškof mag. Stanislav Hočevar, pri maši so peli Ljubljanski 
madrigalisti. Slavje se je nato nadaljevalo v dvorani Stuttgart-Ost ob navzočnosti 
visokih cerkvenih in političnih osebnosti in z zanimivim in bogatim kulturnim 
programom  (15.5). 
Na romanje narodov v MARIJA ZELL (Marijino Celje) na Avstrijskem je slovenska 
skupnost poromala v juniju (20-23.6). Na poti so se jim pridružili tudi rojaki iz 
Frankfurta, Kölna in Essna. Izredno lepo je bilo potovanje z ladjo po Donavi, 
od Passava do Linza. Kot sklep romarske poti je bila poroka slovenskega para v 
čudovitem avstrijskem mestecu Halstatt pri Salzburgu.
Mlade slovenske družine z otroci in mladimi pa so šle na prijeten izlet v PARIS 
IN DISNEYLAND (10-13.6). Med potjo v Pariz so obiskali slovensko skupnost v 
Merlebachu in si ogledali slsovensko kapelo mozaikov.

NABIRKA ZA MISIJONE
Po  vseh skupnostih je bila na misijonsko nedeljo nabirka za slovenske misijonarje 
v Afriki. Nabirka je znašala 545,44 €. Hvala za vašo radodarnost.

Na razpolago imamo nove BOŽIČNE VOŠČILNICE Z LEPIMI 
SLOVENSKIMI MOTIVI. Oblikoval in izdelal jih je naš sodelavec 
Franci Arh. Priporočamo! Vsaj eno ali bolje dve voščilnici naj 
vsakdo pošlje tistemu, ki bo voščila najbolj vesel, morda osebi, 
ki smo jo v prejšnjih letih prezrli, kakemu bolniku ali ostarelemu.
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VABILO K SOLIDARNOSTI
Spoštovani rojaki in župljani slovenske skupnosti 

v Stuttgartu in okolici!

 Finančna kriza je zajela tudi nemško cerkev. O tem je bilo 
 govora v lanski božični številki Med nami povedano. Ob tej ugotovitvi 
smo vas povabili, da po možnosti prostovoljno prispevate za potrebe 
slovenske župnije, kar ste radi storili. Iskrena hvala vsem, ki so nas 
presenetili in s svojimi darovi omogočili marsikatero dejavnost, ki bi 
jo sicer ne mogli izpeljati. Tako je v letu 2004 prišlo na račun 3.790.– 
evrov. Delno smo jih porabili za kritje stroškov izleta za otroke slo-
venske sobotne šole in župnijskega vrtca v Pariz in Disneyland, nekaj 
za vzdrževanje in popravilo „belega goloba“, ki nas večkrat prevaža 
naokoli, drugo za oblikovanje mesečnega glasila Med nami povedano. 
Hvala še enkrat in Bog blagoslovi vašo radodarnost! 
 Če smo lani tarnali, da kombija „belega goloba“ ne moremo 
več vzdrževati in smo ta problem rešili ugodno za našo skupnost, 
potem letos nastopi še večji vprašaj: kako bo s hišo, kjer je sedež 
slovenske župnije? Prišli so jo ocenit. Je namreč last škofi je Stuttgart-
Rottenburg. Krožijo glasovi, da bo morala škofi ja prodati marsikatero 
nepremičnino, da bo lahko ekonomsko preživela. Smo zares na listi 
tudi mi in naš lepi Slovenski dom? Neznanka, ki jo bomo v tem letu 
gotovo spoznali ... 
 Tudi za letošnje leto ugotavljamo, da stroški presegajo naše 
prihodke. Ne pokrivamo stroške tiska, zlasti Naše luči. Od 525 
naročnikov, jih je obveznost za leto 2004 ni poravnalo 180. Razumeli 
boste, da smo se letos spet odločili, da vas povabimo, da, kolikor je v 
vaši moči, prostovoljno prispevate na naš račun. S tem  boste omogočili 
delovanje slovenske župnije, ki se trudi, da dela za vas. Vaše darove 
bomo s začetnicami imena in priimka objavljali v glasilu MNP, tako 
kot smo to storili lansko leto. Hvala za razumevanje in vašo dobroto. 
   
   V imenu ŽPS vaš župnik  dr. Zvone Štrubelj

Pred Bogom šteje srce, ne vsota,
a odprto srce odpira tudi dobrodelne roke.
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