NA SLOVO OD D OSEDANJEGA
ŽUPNIKA DR. ZVONETA
ŠTRUBLJA IN UMESTITEV
NOVEGA ŽUPNIKA ALEŠA
KALAMARJA

Program prireditev
 Petek 28.9.2012
Ob 18. uri v Slovenskem domu srečanje
birmancev in njihovih staršev s škofom dr.
Antonom Jamnikom. Škof, dr. Anton Jamnik
bo spoznal naše kandidatke in kandidate za
sveto birmo, ki bo v naslednjem letu 2013.
 Sobota 29.9.2012
Ob 15.uri slovesna maša in slovo od
dosedanjega župnika dr. Zvoneta Štrublja in
umestitev novega župnika Aleša Kalamarja.
Začetek srečanja s procesijo iz Slovenskega
doma. Mašo bo vodil ljubljanski pomožni
škof, dr. Anton Jamnik in pri maši bo razglasil
leto priprave na birmo. Po sveti maši pa
bo druženje v dvorani sv. Konrada, kjer bo
poskrbljeno za glasbo in pogostitev ob dobri
hrani in pijači. Zato naj se vam nikamor ne
mudi vzemite si čas za ta dogodek.
 Nedelja 30.9.2012
Ob 10. uri slovo dosedanjega župnika pri
nemški maši. Ob 11.30 pa bo v dvorani
Sv. Konrada predstavitev knjige: Temna
in zamolčana stran izseljenstva v Nemčiji.
Knjigo bosta predstavila gospa Doroteja
Oblak in župnik Zvone Štrubelj.

V življenju so posebni trenutki, ki v nas pustijo
pečat življenjskega potovanja, dela, truda,
napora, izzivov in gledanja v bodočnost.
Zato vas kot vaša duhovnika prisrčno vabiva,
da si v teh septemberskih dneh vzamete čas
in ste skupaj z vso župnijo navzoči ob slovesu
dosedanjega župnika dr. Zvoneta Štrublja,
ki odhaja na novo življenjsko postojanko v
Bruselj. Da mu namenite čas in besedo, stisk
roke in zahvalo za njegovo darovano delo in
skrbi in lepe trenutke sodelovanja in iskanja
novih poti evangelija. Novemu župniku pa
v vzpodbudo in evangelijski elan, da bo
skupaj z vami daroval vaše in svoje življenje
na oltarju Gospodove daritve za večjo čast
Božjo.
Lepo vabljeni.
Vaša duhovnika:
Dr. Zvone Štrubelj
in Aleš Kalamar.

Slovenska župnija Stuttgart | Slovenski Dom
Stafflenbergstr. 64 | 70184 Stuttgart
Tel.: 0711 / 23 28 91 | slozup@gmx.de
www.skm-stuttgart.de
Za vsebino odgovarja: župnik dr. Zvone Štrubelj
ZvoneS@gmx.de
Oblikovanje Franc Arh, www.FOTO-ARH.de
Fotografija naslovnice: Zvone Štrubelj
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Vabilo

Drage rojakinje
in rojaki in vsi ljudje,
ki v srcu dobro
mislite!

mnp
priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem

SV. BRATA CIRIL in METOD,
PROSITA ZA NAS!

med nami povedano

Slovenska župnija Stuttgart
AALEN | BAD URACH | BÖBLINGEN | ESSLINGEN | GÖPPINGEN | HEILBRONN | OBERSTENFELD | PFULLINGEN | SCHORNDORF | SCHWÄB. GMÜND | STUTTGART

Dragi verniki,
rojakinje in rojaki,
prijatelji!

9 | 10
2012

Težko mi je, da se po enajstih
letih poslavljam od vas.
Septembra 2001 ste me odprto
in prijateljsko sprejeli, septembra
2012 me pot vodi drugam! Srce
govori, da bi rad še vedno ostal
med vami, tu, v Stuttgartu,
kjer smo preživljali
dobra in srečna
leta skupnega
življenja in
delovanja. Če mi
verjamete ali ne,
bi to bilo zame najlažje!
Kot sveča sem poskušal izgorevati za vas, vam deliti dobro besedo in blagoslov, v veselih,
manj veselih in tudi žalostnih trenutkih. Ni mi žal niti za eno uro ali en dan, ki sem ga
preživel med vami! Obogaten z vašim prijateljstvom in z vašimi življenjskimi izkušnjami
odhajam naprej, na novo in odgovorno delovno mesto v Bruselj. Nosil vas bom s seboj,
vsakega od vas in tožilo se mi bo po vas! Eno vas prosim in si želim: Sprejmite mojega
naslednika, novega župnika, Aleša Kalamarja, kot da bi še enkrat tako prijazno in
prijateljsko sprejeli mene. Jezusovo božje kraljestvo naj se po njegovih rokah in njegovem
blagoslovu širi med vami. Hvala, pridite na zadnji stisk prijateljske roke, v soboto, 29.
septembra in v nedeljo, 30. septembra 2012 k sv. Konradu in v Slovenski dom. Program
snidenja je objavljen na zadnji strani pričujoče septemberske in oktobrske številke MNP.
Vaš dosedanji župnik, dr. Zvone Štrubelj

 30.9. 12
26. nedelja med letom
Ob 10. uri slovo dosedanjega župnika pri nemški maši v cerkvi sv. Konrada. Ob 11.30 v dvorani Sv. Konrada predstavitev knjige: Temna in
zamolčana stran izseljenstva v Nemčiji. Knjigo
bosta predstavila gospa Doroteja Oblak in
župnik Zvone Štrubelj. Nato skupno kosilo.

med nami povedano

OktoBER 2012

RAZPORED MAŠ
September
IN Oktober 2012
Stuttgart

16.30

Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64

SEPTEMBER 2012
 2.9. 12
22. nedelja med letom, angelska
nedelja,
+ Fanika Arko, + Johan Protner, + Ana Štuhec
 9.9. 12
23. nedelja med letom,
+ Fanika Arko, + Marija Pajk.
 16.9. 12
24. nedelja med letom,
+ Fanika Arko, ++ Janez in starši 
Vajda
in 
Leben, ++ starši Venta in Fekonja,
++ Antonija in Franc Venta, + Marija Pivec,
+ Lojzka Sosič, ++ iz družine Arko.
 23.9. 12
25. nedelja med letom,
maša zaradi romanja v Einsiedeln odpade.
 29.9. 12
Sobota, ob 15. uri maša in slovo
dosedanjega župnika dr. Zvoneta
Štrublja in umestitev novega župnika
Aleša Kalamarja. Mašo bo vodil ljubljanski
pomožni škof, dr. Anton Jamnik, pri maši bo
razglasil leto priprave na birmo.

 7.10. 12
27. nedelja med letom, roženvenska nedelja.
+Fanika Arko, ++ družine Rajh, +Johan Protner.
 14.10. 12
28. nedelja med letom,
mašni namen je še prost.
 21.10. 12
29. nedelja med letom, misijonska
nedelja, mašni namen je še prost.
 28.10. 12
30. nedelja med letom, žegnajska
nedelja, mašni namen je še prost.

Romanje v
Einsiedeln
V nedeljo, 23. septembra 2012 bomo
romali v Einsiedeln, v Švico. Naročen imamo avtobus. Izpred Slovenskega doma bomo odšli ob 6.30. Ob 12.00
je romarska sveta maša, nato skupno
kosilo. Za avtobus bo prispevek okrog
20. do 25. Evrov (odisno koliko se nas
bo nabralo!), kosilo si plača vsak sam.
Prijavite se čimprej. To bo zadnje romanje, ki se ga lahko udeležite skupaj z
župnikom, dr. Zvonetom Štrubeljem in
že z novim župnikom Alešom Kalamarjem. Prijave sprejemamo od nedelje,
2. septembra 2012. Pričakujeva, da
bomo napolnili avtobus! Pridite z nami!

BöBLINGEN

9.45

OBERSTENFELD

9.00

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3

 2.9. 12
22. nedelja med letom, angelska
nedelja, mašni namen je še prost.
 7.10. 12
27. nedelja med letom, roženvenska nedelja.
Ob 11.uri zahvalna maša v naravi v M
 agstadtu.
Mašni namen je še prost.

 23.9. 12
25. nedelja med letom,
Slomškova nedelja.
Maša zaradi romanja v Einsiedeln odpade.
 28.10. 12
30. nedelja med letom, žegnajska
nedelja, mašni namen je še prost.

SCHWÄBISCH GMÜND

10.30

Margaretenkapelle, Weißensteinstr. 33

9.00

Kapela Sv. Martina pri sestrah, Künkelinstraße 34

 16.9. 12
24. nedelja med letom,
mašni namen je še prost.
 21.10. 12
29. nedelja med letom, misijonska
nedelja, mašni namen je še prost.

AALEN 

11.00

Cerkev Sv. Avguštin, Langerstraße 116

 16.9. 12
24. nedelja med letom,
mašni namen je še prost.
 21.10. 12
29. nedelja med letom, misijonska
nedelja, mašni namen je še prost.

HEILBRONN

17.00

Maša v Esslingenu v mesecu septembru
odpade, ker je v soboto, 29. septembra ob
15. uri, slovo od dosedanjega župnika dr.
Zvoneta Štrublja in umestitev novega župnika Aleša Kalamarja in v nedeljo, 30. septembra ob 11.30 uri predstavitev knjige: Temna
in zamolčana stran izseljenstava v Nemčiji.

 9.9. 12
23. nedelja med letom,
mašni namen je še prost.
 14.10. 12
28. nedelja med letom,
mašni namen je še prost.

SCHORNDORF 

ESSLINGEN
Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38

17.00

Sv. Kilian, Ludwigsburger Straße 66

 22.9. 12
25. nedelja med letom, Slomškova
nedelja, + Maria Kunej, 30. dan
 27.10. 12
30. nedelja med letom, žegnajska
nedelja, mašni namen je še prost.

BAD URACH 

17.00

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18

 1.9. 12
22. navadna nedelja med letom,
angelska nedelja,
mašni namen je še prost.
 6.10. 12
27. nedelja med letom, roženvenska nedelja, mašni namen je še prost.

PFULLINGEN 

16.45

Sv. Wolfgang, Markstraße 26

 8.9. 12
23. nedelja med letom, mašni namen je še prost.
Med mašo bo sveti krst prejela Maya Brina
Zore.
 13.10. 12
28. nedelja med letom,
mašni namen je še prost.

