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Leto 51

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

S lovenska ž upnija S tuttgart
AALEN | BAD URACH | BÖBLINGEN | ESSLINGEN | GÖPPINGEN | HEILBRONN | OBERSTENFELD | PFULLINGEN | SCHORNDORF | SCHWÄB. GMÜND | STUTTGART

DOBRODOŠLI
PRI NAŠI SKUPNI MIZI!

V Emavsu sta učenca prepoznala vstalega
Jezusa po lomljenju kruha. Tudi nam Jezus pri vsaki evharistični daritvi lomi
kruh dobrote in božjega življenja.

DOBRODOŠLI PRI NAŠI SKUPNI
MIZI! Tudi v počitniškem času se radi
udeležimo nedeljske svete maše. Hranimo se z božjim kruhom!
1

NAŠE ČESTITKE
SLOVENIJI
OB 20-LETNICI
SAMOSTOJNOSTI
Konec junija 2011 so potekale slovesnosti
ob 20.letnici neodvisne Slovenije. V naši
skupnosti smo praznik proslavili v so
boto, 18. junija s kresovanjem, to je, s
praznikom slovenske državnosti. Ob 17.
uri je bila maša za domovino, pri kateri je
prepeval Združeni pevski zbor iz Stuttgarta in Augsburga. Pri maši so sodelovali tudi slušatelji in slušateljice Teološko
pastoralnega tečaja iz Postojne, ki so prišli k župniku in predavatelju dr. Zvonetu
Štrublju delat izpite. Tudi pridiga je bila
usmerjena k razmišljanju o našem duhovnem prispevku samostojni Sloveniji, v
časih, ki zanjo niso lahki.
Po slovesni maši, kjer smo s pesmijo Vlij
mi olja v srce, da bom svetil, prilivali novih moči in energij slovenskim mladim,
družinam, duhovnikom, redovnikom in
redovnicam in vsem Slovencem, ki živijo v
domovini ali zunaj njenih meja, smo se
preselili v dvorano sv. Konrada, kjer je v
organizaciji SKD Slovenija Stuttgart potekal praznični kulturni program. Po himni
je z lepim razmišljanjem zbrane nagovorila gospa Cilka Novak, prepeval je Združeni pevski zbor (zboru Obzorje so se pridružili nekateri pevci iz Augsburga), z
recitacijami in lastnimi razmišljanji o domovini so nastopili tudi slušatelji teološko
pastoralnega tečaja iz Postojne. Za dobro
voljo je nato poskrbel ansambel Pannonia.

V nedeljo, 19. junija je bila ob 11. uri
maša za domovino v prostorih sloven
skega kulturnega društva Mura v Bön
nigheimu. Pri maši se je zbralo kar veliko
ljudi. Ponovili smo praznik tako z molitvami za domovino kot tudi s priložnostnimi pesmimi. Med kosilom, ki so ga
pripravili v društvu Mura, je zbrane nagovorila gospa Cilka Novak, nato smo
zapeli še venček slovenskih narodnih pesmi ob župnikovi kitari.
Naš prispevek k prazniku 20-letnice neodvisne Slovenije pa bo tudi potovanje v
Slovenijo, od 30. junija do 3. julija. V petek, 1. julija bomo dopoldne obiskali slovenski parlament, ob 15. uri bo na Poga
čarjevem trgu v Ljubljani (ob stolnici,
blizu Tromostovja) z domovinskim programom nastopil Združeni pevski zbor iz
Stuttgarta, Augsburga, Ulma in Ravensburga. Zvečer bo isti zbor ob 19.30 nasto
pil v romarskem parku na Zaplazu (najbolj znana dolenjska Marijina romarska
cerkev, v katero so bili pred kratkim preneseni tudi posmrtni ostanki blaženega
Alojzija Grozdeta), oblikoval bo izseljenski večer. V soboto, 2. julija pa se bomo s
posebnim vlakom odpeljali »Po tirih pri
jateljstva« iz Dolenjske, preko Ljubljane,
Kranja, Bleda, Bohinjske Bistrice, Mosta
na Soči, v Novo Gorico, od tam pa z avtobusi na Sveto goro, kjer bo ob 15.30 ma
ša za domovino. Vodil jo bo stutgartski
župnik dr. Zvone Štrubelj, prepeval bo
naš Združeni zbor.. Vse, ki ste takrat doma, v Sloveniji, vabimo k tej romarski
maši in tudi na nastop v Ljubaljani ter na
Zaplazu.
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Spored
slovenskih maš
JULIJ 2011
V mesecu juliju bo za kratek čas, od 18.
do 24.7.11, naš gost gospod Boštjan
Ošlaj, župnik na Vidmu pri Ščavnici. Takrat bova tu dva duhovnika.
Stuttgart
3/7/11 – 14. NAVADNA NEDELJA,
++ starši ŠKORJANC in COLNARIČ
(mašuje župnik Marjan Bečan)
10/7/11 – 15. NAVADNA NEDELJA,
+ Frančiška in Ciril ŠTUHEC
17/7/11 – 16. NAVADNA NEDELJA,
+ Angela KOJZEK, + Stanko BUKOVŠEK
24/7/11 – 17. NAVADNA NEDELJA,
ob 10 uri, ++ GEISSLER
Skupni župnijski praznik
(glej oglas spodaj)
31/7/11 – 18. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
PIKNIK OB SKLEPU ŠOLSKEGA
IN PASTORALNEGA LETA
V soboto, 16. julija bo od 16. ure naprej
potekal piknik na vrtu Slovenskega doma.
Namenjen je otrokom in staršem župnijskega vrtca in sobotne šole, vsem bivšim
birmancem in njihovim staršem, folklorni skupini SKUD Triglav in vsem prijateljem Slovenskega doma.
VABLJENI NA SKUPNI ŽUPNIJSKI
PRAZNIK v nedeljo, 24. julija 2011
ob 10. uri pri sv. Konradu
Mašo in praznik bomo oblikovali skupaj
z nemško skupnostjo sv. Konrada in albansko župnijo, ki ima redno nedeljsko

mašo pri sv. Konradu vsako nedeljo ob 12.
uri. Po maši vabljeni na skupno kosilo na
župnijskem dvorišču. Naprošeni ste, da
na praznik prinesete sladice in da priskočite na pomoč pri pečenju na žaru in pri
postrežbi sladic. Še posebej vabljeni ministrantje, ki naj bi prišli na kraj dogajanja že ob 9. uri. Zaželjene so tudi narodne
noše. Tudi zapeli bomo in kaj zaplesali!
Maše v juliju 2011
Böblingen
3/7/11 – 14. NAVADNA NEDELJA,
+ Jožef SPREITZER (mašuje župnik
Marjan Bečan)
Schwäbisch Gmünd
10/7/11 – 15. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
Schorndorf
17/7/11 – 16. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
Aalen (sv. Avguštin)
17/7/11 – 16. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
Heilbronn
23/7/11 – 17. NAVADNA NEDELJA,
(ponovitev prvega svetega obhajila
Magdalene)
ob 17. uri na vrtu družine Reichle
Oberstenfeld
24/7/11 – 17. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
Bad Urach
2/7/11 – 14. NAVADNA NEDELJA,
maša odpade (izlet v Slovenijo)
Pfullingen
9/7/11 – 15. NAVADNA NEDELJA, mašni namen je še prost
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Stuttgart
7/8/11 – 19. NAVADNA NEDELJA,
+ Marija DOMAJNKO
14/8/11 – 20. NAVADNA NEDELJA,
+ Ludvig ČEVDEK
21/8/11 – 21. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
28/8/11 – 22. NAVADNA NEDELJA,
maša odpade
ROMANJE TREH SLOVENIJ
NA SVETE VIŠARJE
bo v nedeljo, 7. avgusta 2011. Ob 12. uri
bo somaševanje izseljesnkih in drugih
duhovnikov, mašo bo vodil ljubljanski
nadškof dr. Anton Stres. Lepo vabljeni.
SREČANJE V MOJI DOMOVINI
bo v nedeljo, 14 avgusta 2001 v Vratih
pod Triglavom. Posebno vabilo je na zadnji strani MNP.
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Stuttgart
4/9/11 – 23. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
(mašuje župnik Tone Štekl)
11/9/11 – 24. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
17/9/11 – 25. NAVADNA NEDELJA,
sobota, VINSKA TRGATEV, maša ob
17. uri v Esslingenu, + Angela KOJZEK
25/9/11 – 26. NAVADNA NEDELJA,
Papežev obisk v Freiburgu,
romanje k papežu Benediktu XVI.
OBISK PAPEŽA BENEDIKTA XVI
V NEMČIJI
Od 22. do 25. septembra 2011 bo papež
obiskal rodno Nemčijo. Najprej se bo zaustavil v Erfurtu, kjer se bo srečal s predstavniki Evangeličanske cerkve. V soboto,
24.9.11 se bo v Freiburgu srečal z mladimi. V nedeljo, 25. septembra pa bo ob 10.
uri maša na prostem, srečanje bo potekalo na prostoru letališča. Srečanja se bomo
udeležili z avtobusom. Odšli bomo v nedeljo zgodaj zjutraj in se vrnili v večernih
urah. Ne zamudite enkratne priložnosti
in se že zdaj prijavite na romanje v
Freiburg!

ALBUM
SLOVENSKE ŽUPNIJE

Tradicionalno vinsko trgatev bomo imeli
v soboto, 17. septembra ob 17. uri v Es
slingenu. Ob 17. uri bo sveta maša pri
kateri bodo sodelovali otroci župnijskega
vrtca in sobotne šole ter njihovi starši.
Sledilo bo srečanje v župnijski dvorani.
Poskrbljeno bo za večerjo in dobro voljo
ob glasbi. Lepo vabeljeni!

STUTTGART

Prvo nedeljo v septembru (4.9.11) bo z
nami gospod Tone Štekl, bivši izseljenski
župnik na Dunaju, sedaj živi in dela v
Mariboru.

LET
JAHRE

sLOveNskA žUPNijA

sv. ciriLA iN MeTOdA
sTUTTgArT

slovenski dom

staﬄenbergstr. 64
70184 stuttgart

Telefon (0711) 232891
slozup@gmx.de

www.skm-stuttgart.de

župnik Dr. Zvone Štrubelj
Mobil (0178) 4417675
zvones@gmx.de

Maše v septembru 2011

Böblingen
4/9/11 – 23. NAVADNA NEDELJA, mašni namen je še prost (mašuje župnik Tone Štekl)
BLAŽENI ANTON MARTIN SLOMŠEK

Schwäbisch Gmünd
11/9/11 – 24. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
Schorndorf
18/9/11 – 25. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
Aalen (sv. Avguštin)
18/9/11 – 25. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
Heilbronn
23/9/11 – zaradi papeževega obiska
maša odpade
Oberstenfeld
24/9/11 – zaradi papeževega obiska
maša odpade

BLAŽENI ALOJZIJ GROZDE
PROSITA ZA NAS!

SLOVENSKA ŽUPNIJA

NADOMEŠČANJE
V POČITNIŠKEM ČASU
V počitniškem času bo župnika od 2. do
23. avgusta nodomeščal lazarist, gospod
Stanko Domajnko (brat našega Jožeta
Domajnko). Maše bodo ob nedeljah, med
tednom pa v torek, četrtek in petek delovniške maše v nemščini, vedno v cerkvi sv.
Konrada. V vsaki potrebi se obrnite nanj
po mašah ali na hišni telefon: 0711-232891

VINSKA TRGATEV
IN ZAČETEK ŠOLSKEGA
IN PASTORALNEGA LETA

STUTTGART

SEPTEMBER 2011

SLOVENSKA ŽUPNIJA

AVGUST 2011

1960–2010
SLOWENISCHE SLOVENSKA
KATHOLISCHE GEMEINDE ŽUPNIJA
STUTTGART

ALBUM
2000–2010

Za veliko noč smo izdali lep Album
slovenske župnije, ki prikazuje dogajanje verskega in kulturnega živ
ljenja naše skupnosti od leta 2000
do 2010. Album nadgrajuje knjigo
Slovenci na Württemberškem, ki je
izšla za 40-letnico župnije, leta
2000. Stane 12 evrov. Naročite jo
lahko po telefonu (0711-232891)
ali po elektronski pošti:
zvones@gmx.de ali slozup@gmx.de.
Album toplo priporočamo. Tekst je
v slovenščini, povzetki tekstov so
tudi v nemščini. Lepo ga je oblikoval in ilustriral fotograf in oblikovalec Franci Arh.

Bad Urach
24/9/11 – slovenska maša odpade
Pfullingen
10/9/11 – 24. NAVADNA NEDELJA,
mašni namen je še prost
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Molitev za
našo domovino
Slovenijo
ob 20. obletnici
samostojne in
neodvisne države
20 prošenj za njen blagoslov
Naša domovina Slovenija slavi letos jubilejno 20. obletnico samostojne in neodvisne države. Bogu bodimo iz srca
hvaležni in srečni se razveselimo tega
praznika, saj se je uresničilo dolgoletno
hrepenenje naših prednikov. Zato vam
hočem posredovati to molitev, ki ima
tokrat tudi 20. prošenj za Božji blagoslov
in varstvo. Vse pa so sestavljene v skrbi in
ljubezni zanjo.
Domovina draga, kako lepo in slikovito
te je Bog za nas ustvaril. Z obema rokama
te je blagoslovil in rekel: tu naj mirno in
složno živijo veseli, pridni in dobri ljudje!
Vsemogočni Bog Oče, blagoslovi našo
domovino tudi danes, blagoslovi njena
polja, ki nas leto za letom prehranjujejo,
da rodovitna spet bogato obrodijo in tako
kmetom poplačajo njihov trud.
Blagoslovi vinograde, ki se kakor valovite zelene preproge razprostirajo po dolenjskih, štajerskih, primorskih ali belokranjskih hribčkih. Naj nam ta, z toliko
ljubezni in trudom pridelana, žlahtna
kapljica vliva moč in globoko spoštovanje
do rodne grude.
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Blagoslovi naše družine, ki so prihodnost
naroda, naj ostanejo odprte za novo
življenje. Posebno v današnjem času, ko
so v veliki nevarnosti, da izgubijo svoje
poslanstvo in dostojanstvo. Za otroke naj
si starši: oče in mati, vzamejo čas, jim nudijo topel, ljubeč dom, varnost in pomoč.
Posredujejo naj jim dragocene življenske
vrednote, zaupanje in vero. Čvrsto povezane, naj vse družine živijo v medsebojni slogi in ljubezni.
Blagoslovi svojo Cerkev, svetega očeta,
škofe in vse duhovnike doma in po svetu,
ki naše slovenske župnije zvesto in skrbno vodijo. Naj bodo te res kakor topel
dom in odprto zatočišče za vse ljudi. Tam
naj vsakdo vedno najde mir in tolažbo,
pogum in novo upanje.
Vsemogočni večni Bog, Tvoja neskončna
modrost in očetovska roka nas je po
priprošnji Marije Pomagaj in Kraljice miru zvesto vodila in nas varovala skozi vso
zgodovino. Prosimo Te, obudi tudi danes
med našo mladino in našim narodom
nove duhovne poklice. S Tvojo pomočjo
naj se med nami ohrani in poživi trdna in
globoka vera naših vzornih in plemenitih
prednikov.

resnico. Ljudi je treba pošteno seznanjati
z vsem, kar je zares pomembno. Nikar pa
ne obremenjevati z negativnimi, lažnimi
ali agresivnimi novicami.
Blagoslovi vse kulturne domove, da bodo gledalci v njih vedno našli lepoto in
bogastvo kulture, ki se jih bo dotaknila,
jim razveselila srce in oplemenitila duha.
Blagoslovi naše politične voditelje in vse
ki nosijo odgovornost za naš narod. Večni
Bog, prosimo Te, daj jim veliko modrosti,
poguma in preudarnosti, da z dobrim
zgledom in poštenim delom opravljajo
zaupano poslanstvo. Iskreno in preprič
ljivo naj se bolj zavzemajo za prave živ
ljenske vrednote in cilje, predvsem pa za
trajen mir v naši domovini in zunaj nje.
Blagoslovi vsa podjetja v Sloveniji in po
svetu, da bodo dobro in uspešno poslovala in tako dajala vsem zaposlenim dosto
jen in pravičen zaslužek, ki bo omogočil
več kot samo preživetje.
Blagoslovi može in žene, ki so na vpliv
nih družbenih mestih, da se bodo po
šteno, vztrajno in pogumno zavzemali za
skupno in pravično blagostanje našega
naroda.

Blagoslovi naše šole in ostale izobra
ževalne ustanove, kjer naj otroci in mladina prejmejo dobro vzgojo, prave vire
znanja in modre nasvete za svojo samostojno pot v življenje.

Blagoslovi vse urade in pomagaj, da bodo
vsi tam zaposleni vedno delali v korist
ljudi in naj nikoli ne pozabijo, da je človek
več vreden, kot en košček papirja.

Blagoslovi časopisna in medijska pod
jetja, radijske in televizijske uslužbence.
Vsi odgovorni naj se jasno zavedajo, kako
važen je, posebno v današnjem času dober zgled in pozitiven vpliv. Vsak dan
znova naj pogumno in iskreno iščejo

Blagoslovi našo domovino posebno sedaj,
ko je v Evropi. Naj med ostalimi narodi
resnično doseže enakopravnost in
spoštovanje, ugled in široko priznanje
svoje bogate kulture in dediščine. Vsi, ki
bodo Slovenijo kjerkoli po svetu ponosno

zastopali, pa naj se zavedajo in potrudijo,
da se bo enkratna slovenska identiteta
ohranila še za mnoge bodoče rodove.
Blagoslovi bolne in trpeče. Zaposlenim v
bolnišnicah, ki se požrtvovalno in
nesebično trudijo pomagati, vlivaj novih
svežih moči. Naj ne bo v klinikah le kraj
trpljenja in žalosti, ampak tudi kraj novega začetka, upanja in duhovnega zorenja.
Bog Oče, ustavi prosimo, val samomoril
stva, nasilja in umore nerojenih v našem
narodu. Pomagaj vsem obupanim, ki so v
stiski, pravočasno najti rešilno pomoč.
Pomagaj Gospod, da odgovorni v
najvišjih državnih ustanovah končno
izpolnijo svojo moralno dolžnost, ki jo
imajo do množičnih grobišč širom Slovenije. Vsi ljudje pa naj se zavedajo strahotnega trpljenja teh žrtev in naj iskreno
sodelujejo pri procesu sprave.
Dobri, večni Bog, lepo Te prosimo, poglej
milostno tudi na nas, ki živimo širom po
svetu. Blagoslovi nas in nam po priprošnji
nebeške Matere Marije Pomočnice,
Kraljice vseh Slovencev, in priprošnji
blaženih: škofa Antona Martina Slomška,
in mučenca Lojzeta Grozdeta pomagaj,
da ostanemo zavedni, složni in pošteni,
verni in zvesti svojim slovenskim koreninam. Tako bo letošnja jubilantka, naša
lepa, zelena domovina pod Triglavom,
tudi za nas ohranila pravi dom sožitja in
miru, medsebojnega spoštovanja in povezanosti, toplo ognjišče ljubezni, dobrote in veselja.

Sestavila Marija Petrič, Stuttgart
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Slovensko KD
Slovenija Stuttgart

Slovenska župnija
sv. Cirila in Metoda
Stuttgart
vabita na

Srečanje v moji domovini

v Vratih pod

Triglavom

V nedeljo 14.avgusta 2011

Začetek ob 11 uri s sv. mašo
v in pri kapeli sv. Cirila in
Metoda v Vratih. Mašujeta
župnik . dr.Zvone Štrubelj
in triglavski župnik
g.France Urbanija.

Po maši nas je prijazno osebje Aljaževega doma pripravljeno pogostiti s kosilom
in pijačo, kjer si bomo vzeli še čas za srečanje, pogovore, veselje...
V Vrata se pripeljete z avtom iz Mojstrane do parkirnega prostora v bližini.
V Aljaževem domu je možnost prenočitve (tel.0038645895100 ali e- mail
Pd.dovje-mojstrana@siol.net
Srečanje je podprl Urad vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

