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Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast 
in slava vekomaj. Amen!

 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen!

Tvojo smrt oznanjamo,  
Gospod in tvoje vstajenje  slavimo 

dokler ne prideš v slavi!
  

Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,

bis du kommst in Herrlichkeit!
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Piše Zvone Štrubelj

 

ALBUMU NA PoT

Ja, s časom je 
tako kot je rekel sv. 
Avguštin. Če me 
vprašaš, kaj čas je, to 
dobro vem, ne znam 
pa ti točno povedati 
kaj pravzaprav čas je. 

Čas in prostor sta dve bistveni dimenziji 
človekovega bivanja. Angeli kot duhovna 
bitja ju ne poznajo, ker jih ne omejujeta in 
ne bremenita. Boga prav tako ne. In vendar 
se je Bog sam poslužil časa in prostora in 
v svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki se je 
rodil takrat in takrat v Betlehemu, živel 
tam in tam, od Nazareta v Galileji do Je-
ruzalema v Judeji, da bi nam povedal, da 
smo dragoceni v njegovih očeh, da smo 
kot posamezniki in kot skupnost zapisani 
na obeh božjih dlaneh.

Torej, čas in prostor sta nekaj po-
membnega. V točno določenem času in 
v točno določenem prostoru se začenja 
zgodba vsakega človeka in vsake skupnosti. 
Album, ki ga boste listali, je razpet med 
preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. 
S preteklostjo je opisanih deset let, od 
2000 do 2010, povezuje se z že narejenim 
spominskim velikanom, to je, s knjigo 
Slovenci na Württemberškem – Nova 
domovina v Cerkvi, ki je izšla leta 2000, 
za 40-letnico slovenske župnije sv. Cirila 
in Metoda v Stuttgartu. V tem smislu 
je Album nadgradnja, nekakšno novo, 
dozidano nadstropje slovenske verske in 
narodnostne stavbe, ki jo gradimo že 50 
let. Obenem je v njem še živ utrip, sveža 
sedanjost: otroci, ki so leta 2000 hodili v 
slovensko sobotno šolo, so zdaj študentje, 
nekateri že sveže zaposleni, si še utirajo pot 
v življenje. Tisti, ki so bili takrat krščeni, 
zdaj še sedijo v šolskih klopeh. Preko 
mostu sedanjosti pa Album odpira tudi 
pogled v prihodnost. Kar sedem zadnjih 
poglavij usmerja naš pogled naprej, zato 
ta sklop nosi naslov Novi koraki. Vzbuja 
upanje, izvablja pričakovanje. Tako kot 

je starejša generacija, ki deloma še živi z 
nami, mnogi so se medtem odselili domov, 
v Slovenijo, uspela uveljaviti svoj stil vere 
in slovenstva in si zagotoviti svoj prostor 
pod soncem, tako bo generacija, ki odrašča 
na prelomu tisočletja, izoblikovala svoj la-
sten stil verovanja in pripadnosti svojemu 
narodu. V to sem trdno prepričan in vabim 
k optimizmu tudi tiste, ki raje gledate bolj 
črnogledo, morda zgolj z vidika starih 
zlatih časov, ki pa jih v današnjem globa-
liziranem svetu že dolgo ni več!

Skrivnost časa, ki tako spretno po-
vezuje to, kar je za nami, s tem, kar se 
trenutno dogaja in s tistim, kar se bo šele 
zgodilo, bo za vsakega izmed nas razvo-
zlana ob koncu časov, v blaženi polnosti, 
ko bomo z Bogom in pri Bogu. Do takrat 
pa je uganka – taka uganka, s katero se je 
ukvarjal tudi Jezus iz Nazareta, ki je dejal: 
»Za tisti dan in tisto uro pa ne ve nihče, ne 
Sin človekov, ne angeli, ampak samo Oče.« 
Naj se vedno zgodi samo Njegova volja, 
v času in prostoru, ki sta naša in vendar 
nas tudi neskončno presegata. S časom in 
prostorom je pač tako!

e i n l e i t u n G

Von Pfarrer Zvone Štrubelj

Dem Album 
zum Geleit
 

Im Jahr 2000 erschien das Buch 

„Slowenen in Württemberg“, in 

dem das 40-jährige Bestehen 

der Slowenischen Katholischen 

Mission in Stuttgart geschildert 

wurde (siehe Abb. unten). Jetzt 

schreiben wir das Jahr 2010 und 

blicken auf 50 Jahre unserer Ge-

meinde zurück. Wir nehmen dies 

zum Anlass, in dem vorliegenden 

Buch in Wort und Bild zu berichten 

und zu kommentieren, was sich in 

den letzten 10 Jahren zugetragen 

hat. Zu den Texten finden wir je-

weils kurze Zusammenfassungen 

in deutscher Sprache.
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PETo dESETLETjE SLovENSkE 
žUPNIjE v STUTTGARTU

Vsi tisti, ki ima-
mo izkušnjo preho-
da od 40 do 50 let 
že za seboj, lahko 
le vzdihnemo: »Ja, 
kdaj je pa to mini-
lo?« Starejši tudi 
radi rečemo: »Čas 
vse hitreje beži« in 
vendar se v desetih 
letih marsikaj spremeni. Marsikaj lepega 
in manj lepega prinese čas in najbrž z od 
Stvarnika položeno lastnostjo, da poza-
bimo težko, ostajajo le še lepi spomini in 
te smo skušali zbrati in zapisati – različni 
ljudje iz različnih zornih kotov, da ne bi 
šlo v pozabo. 

Petdeset let je malo v primerjavi z 
župnijami, ki so stare tisoč ali več let, pa 
vendar se pri petdesetih že pozna neka 
zrelost in umirjenost, hkrati pa tudi že 
sledovi obrabe, staranja in bolezni.

Quo vadis – kam greš – Slovenska žu-
pnija, se lahko upravičeno sprašujemo. Še 
tako velika reka bi usahnila, če bi usahnili 
izviri. Pri nas je vse manj svežih izvirov 
in upajmo, da kljub velikim gospodar-
skim težavam v domovini ne bo prišlo do 
ponovnega preseljevanja Slovencev, ki bi 
napolnili razpokane vrzeli. Ta vprašanja 
si postavljajo Cerkve, politiki, društva in 
še mnogi po vsem razvitem svetu, zato ta 
misel tudi ne more mimo nas.

Quo vadis Slovenska župnija? Tega 
vprašanja si očeta naše župnije: gospod 
dr. Janez Zdešar in gospod dr. Franc Felc 
pred petdesetimi leti prav gotovo nista 
postavljala, prav tako ne ustanovitelj naše 
župnije, gospod Turk, ampak so prijeli za 
plug in iz gmajne napravili rodovitno nji-
vo. Mi pa se to lahko vprašamo z upanjem 
in prepričanjem, dokler bosta dva ali trije 
skupaj v Njegovem imenu, bo On z nami!

korajžno v šesto desetletje

Stopili smo v 
šesto desetletje ob-
stoja slovenske žu-
pnije v Stuttgartu. V 
novem župnijskem 
svetu, ki smo ga 
izvolili marca 2010, 
sem prevzela vlogo 
podpredsednice. To 
pomeni soodgovor-
nost pri vodenju naše skupnosti. Upam 
in želim, da bo novo desetletje prav tako 
uspešno kot je bilo prejšnje. Mladim bi radi 
posredovali naše verske in narodnostne 
korenine. Bog naj nam pri tem pomaga! 

Prvi člani slovenske katoliške misije 1961 v Esslingenu – Pauluskirche.
V drugi vrsti prvi slovenski izseljenski župnik v Stuttgartu dr. Franc Felc.

Štefan Fabčič, 
podpredsednik ŽPS 

od 2001 do 2010

Fanči Forjan, 
nova podpredsednica  

ŽPS od 2010
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Župnija 
sv. Cirila in Metoda 
v stuttgartu
obsega skupnosti:

Aalen
Bad Urach
Böblingen
Esslingen
Heilbronn
Oberstenfeld
Pfullingen
Schorndorf
Schwäbisch Gmünd
Stuttgart

album  
slovenske 
župnije 
2000-2010

slika
sedanjost
kaleidoskop

slika: karta
Baden-Württ.
podružnica
skica iz mnp

Fünf Jahrzehnte  
Slowenische Gemeinde Stuttgart
Wieder sind 10 Jahre wie im Fluge vergangen. Vieles ist gesche-

hen, schönes und weniger schönes. Letzteres verdrängen wir 

gerne aus dem Gedächtnis und manches hat sich geändert. Das 

Schöne und die damit verbundenen Menschen wollen wir vor 

dem Vergessen bewahren.

Im Vergleich mit über 1000 Jahre alten Gemeinden sind unsere 

50 Jahre wenig. Doch zeigen sich neben einer gewissen Reife 

und Gesetztheit auch Zeichen der Abnutzung, des Alterns und 

Kränkelns.

Quo vadis Slowenische Gemeinde – wohin führt dein Weg? Trotz 

aller wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der Heimat wollen wir 

gemeinsam mit der Kirche, den Politikern und der Gesellschaft 

hoffen, dass es nicht wieder zu einer Aussiedlungswelle kommt 

um die hier entstandenen Lücken aufzufüllen. 

Quo vadis Slowenische Gemeinde? Das haben sich unsere 

Gründerväter Dr. Janez Zdešar und Dr. Franc Felc vor 50 Jahren 

sicher nicht gefragt, sondern das brach liegende Feld bestellt. 

Wir sollten mit Gottvertrauen in die Zukunft blicken.

mit zuversicht ins 6. Jahrzehnt
Wir stehen am Anfang des 6. Jahrzehnt unseres Bestehens. Im 

neu gewählten Pfarrgemeinderat habe ich die Aufgabe des 

2. Vorsitzenden. Ich hoffe und wünsche uns, dass wir in den 

kommenden Jahren weiterhin so erfolgreich sein werden und 

es uns mit Gottes Hilfe gelingt, unserer Jugend unsere religiösen 

und nationalen Wurzeln zu vermitteln. 

Das Album 

der slowenischen

Gemeinde

2000 -2010

 

Die Gemeinde der 

Hl. Kyrill und Metodius

Stuttgart

umfasst die Gemeinden:
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1973 | Hl. Geist

2007 | St. Konrad

Od Sv. Duha k sv. Konradu

Dr. Franc Felc
(1960-1982)
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Cilril Turk  (1966 -1994) Pfarrer Anton Seeberger  
(seit 2001 in St. Konrad)
und Pfarrer Zvone Štrubelj

Janez Šket (1994-2001)

Dr. Zvone Štrubelj  
(od/seit 2001)
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kRATEk ZGodovINSkI PREGLEd

Most med knjigo Slovenci na 
Würtemberškem in Albumom 
2000-2010
 

Piše Zvone Štrubelj

v začetku je bilo tako …

1960 
Prvi slovenski župnik –
dr. FRANC FELC

Na pobudo dr. Janeza Zdešarja je v 
prvi polovici julija 1960 iz Avstrije prišel 
dr. Franc Felc, naselil se je v Esslingenu, 
iskal in zbiral je Slovence, ki so prihajali 
na delo v Nemčijo.

Dr. Felc je ostal v slovenski pasto
rali do upokojitve, slovenska skupnost 
se je od njega poslovila 3. 10. 1982, 
umrl je 16. 10. 1997 v Gorici, v Italiji, 
kjer je tudi pokopan.

1963
organist dAMjAN jEjČIČ

Leta 1963 je ob svoji redni zaposlitvi 
prevzel službo organista Damjan Jejčič. 
Opravlja jo še danes. Leta 1970 je ustanovil 
25-članski moški zbor Domači zvon, vodil 
ga je polnih 28 let, do leta 1998. Z zborom 
je izdal najprej ploščo, ob 25-letnici delo-
vanja zbora pa tudi kaseto. Do leta 2002 
so se člani zbora enkrat letno srečevali v 
Sloveniji.

1966
drugi slovenski župnik – CIRIL TURk

Število slovenskih rojakov je hitro na-
raščalo, zato je prvega avgusta 1966, župni-
ku dr. Felcu prišel na pomoč  gospod Ciril 
Turk. Naselil se je v Esslingenu, župnik 
Felc pa se je preselil v Stuttgart. Delo sta 
si razdelila, saj je bilo potrebno oskrbovati 
slovenske rojake v celotni škofiji. 

Ciril Turk je v slovenski župniji v 
Stuttgartu deloval celih 28 let, velja 
za ustanovitelja skupnosti, bil je zelo 
delaven, prizadeval si je, da bi v župni
jo vključil čim več slovenskih rojakov. 
V pokoj je odšel v začetku leta 1994. 
Preselil se je na avstrijsko Koroško, ob
časno še  prihaja v Stuttgart in kolikor 
more tudi pomaga.

Slovenska župnija  
v polnem razmahu …

1972
župnik v Reutlingenu –  
jANEZ dEMŠAR

Trije duhovniki so si delo razdelili: Dr. 
Felc se je preselil v Ravensburg in od tam 
oskrboval južni del škofije, župnik Ciril 
Turk je ostal v Esslingenu in oskrboval de-
vet dekanij na severnem delu škofije, župnik 
Janez Demšar pa se je naselil v Reutlingenu 
in od tam oskrboval še okoliške postojanke.

Janez Demšar se je iz Reutlingena 
vrnil v Slovenijo leta 1996, deluje v 
Novem mestu.

1974
Pridobitev slovenskega centra  
na Stafflenbergstr. 64 v Stuttgartu

Župnik Ciril Turk je od škofije Rotten-
burg dobil v najem hišo na Stafflenbergstr. 
64,  kamor se je tudi preselil. Hiša je hitro 
postala slovensko središče, danes se ime-
nuje Slovenski dom.

1975
Socialna delavka –  
doRoTEjA oBLAk

S prvim julijem 1975 je prišla na po-
moč slovenskemu duhovniku, župniku 
Turku, socialna delavka Doroteja Oblak, ki 
je bila zaposlena pri škofijski Karitas in bila 
zadolžena za socialno delo in pastoralno 
pomoč na področju celotne škofije.

Doroteja Oblak je odšla v pokoj 
30. 8. 1997, za organistom Damjanom 
Jejčičem in župnikom Cirilom Turkom 
ima najdaljši staž v slovenski župniji, 
njeno delo na socialnem in pastoral
nem področju je bilo zelo pomembno, 
zato si v prihodnje zasluži ovredno
tenje v posebni publikaciji. Tudi sedaj 
še pomaga kot svetovalka župnijskega 
pastoralnega sveta.

1977
Upokojeni slovenski  
župnik sodelavec –  
msgr. IGNACIj kUNSTELj

Iz Anglije je leta 1977 prišel upokojeni 
duhovnik, monsignor Ignacij Kunstelj, 
naselil se je v Karitasovem domu za ostarele 
in onemogle in od tam pomagal tudi v 
slovenski skupnosti vse do smrti, 1. 8. 1981. 

Pokopan je bil na pokopališču 
v Zuffenhausnu, njegove posmrtne 
ostanke smo leta 2007 prepeljali v 
njegovo rojstno župnijo na Vrhniki.

ein kurzer hiStoriScher überblick

1960 | Der erste slowenische Pfarrer – dr. FrAnc Felc (1960 –1982)

1963 | Der Organist – DAmJAn JeJČiČ (1963  bis heute)

1966 | Der zweite slowenische Pfarrer – ciril turk (1966–1994)

1972 | Der Pfarrer in Reutlingen – JAnez DemšAr (1972 –1996)

1974 | Der einzug ins slowenische zentrum in der Stafflenbergstr. 64 in Stuttgart

1975 | Die Sozialarbeiterin der CARITAS – DoroteJA oblAk (1975 –1997)

(von Zvone Štrubelj)
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Slovenka župnija  
v spremenjenih razmerah …

1994
Tretji slovenski župnik – jANEZ ŠkET

Po 28. letih trdega in uspešnega dela je 
župnik Ciril Turk odšel v zasluženi pokoj. 
Nasledil ga je župnik Janez Šket, ki je prišel 
v slovensko župnijo v Stuttgartu 28. 2. 
1994. Ko je leta 1996 župnik Janez Demšar 
odšel v Slovenijo in se je leta 1997 upoko-
jila tudi socialna delavka, Doroteja Oblak, 
je župnik ostal sam za celotno področje.

Župnik Janez Šket je po odhodu 
iz Stuttgarta do leta 2005 deloval 
v  župniji Semič, od 2005 naprej pa 
 deluje v župniji Grosuplje, kjer je žup
nik in dekan.

1999
Upokojeni župnik sodelavec – 
PAvEL URŠIČ

V slovensko župnijo je “ata župnik”(kot 
se je rad sam imenoval), Pavel Uršič, prišel 
1. 10. 1999 in ostal do začetka februarja 
leta 2003.

Župnik Pavel Uršič je v Sloveniji 
postal duhovni pomočnik v župniji 
Stara Loka, pomaga tudi po drugih 
župnijah.

2001
Četrti slovenski župnik –  
dr. ZvoNE ŠTRUBELj

Po sedmih letih in pol se je v Slovenijo 
vrnil župnik Janez Šket, nadomestil ga je 
župnik dr. Zvone Štrubelj, ki deluje v slo-
venski župniji v Stuttgartu od 1. septembra 
2001. Slovo od župnika Janeza Šketa in 
sprejem novega župnika, dr. Zvoneta Štru-
blja, je bilo 30. septembra 2001 v cerkvi 
sv. Konrada v Stuttgartu.

2003
Marijine sestre in  pastoralna 
sodelavka – sestra MATEjA REZAR

V veliko pomoč slovenski župniji so 
bile dolga leta slovenske Marijine sestre, ki 
so od leta 1969 delovale v okviru mestne 
Karitas v Zuffenhausen-Rot-u. Oskrbovale 
so ostarele in bolne v Karitasovem domu 
in po domovih ter istočasno pomagale 
pri poučevanju otrok in mladih. Ko so 
razpustile skupnost v Zuffenhausnu in 
se vrnile v Slovenijo, je za eno leto in 
pol, od 2. 2. 2003 do 18. 7. 2004, sestra 
Mateja Rezar v župniji opravljala službo 
pastoralne sodelavke.

Sestra Mateja Rezar se je kot 
zadnja od Marijinih sester vrnila v 
Maribor, kjer vodi skupnost sester in 
oskrbuje bolnike.

2004
Pastoralna sodelavka –  
MojCA SEkNE

Sestro Matejo je julija 2004,  kot pasto-
ralna sodelavka, nadomestila Mojca Sekne, 
ki je v  slovenski župniji ostala do 16. julija 
2005.

Mojca Sekne je odšla na triletno 
dopolnilno izobraževanje na škofijo v 
Rottenburg, zatem je bila zaposlena 
kot pastoralna referentka v nemški 
župniji v Wernau.

2005
župnik sodelavec – IGoR kRAŠNA

1. 9. 2005 je župniku, dr. Zvonetu 
 Štrublju, iz Slovenije prišel na pomoč 
župnik sodelavec, Igor Krašna, ki je bil 
med nami do konca leta 2010, ko se je 
vrnil v Slovenijo.

Novim korakom naproti …

2009
odkup Slovenskega doma

S 1. 1. 2009 smo postali lastniki stavbe 
in zemljišča na Stafflenbergstr. 64, odkupili 
smo Slovenski dom, ki je bil od leta 1974, 
s strani škofije Rottenburg-Stuttgart, dan 
slovenski župniji v najem. Lastnik stavbe 
in zemljišča je nadškofija in metropolija 
Ljubljana, v upravo je dan Zvezi Rafael 
(Zveza slovenskih izseljenskih duhovni-
kov, diakonov in pastoralnih sodelavcev 
v Evropi), za upravitelja in voditelja je 
imenovan župnik dr. Zvone Štrubelj.

2010
Zlati jubilej slovenske župnije

O tem dogodku boste lahko obširno 
brali v sklepnem delu Albuma.

1977 – Upokojeni slovenski duhovnik – msgr. IGNACIJ KUNSTELJ

1994 – Novi župnik – JANEZ ŠKET

1999 –  Upokojeni župnik – PAVEL URŠIČ

2001 –  Novi župnik – dr. ZVONE ŠTRUBELJ

2003 –  Marijine sestre in  pastoralna sodelavka – sestra MATEJA REZAR

2004 –  Pastoralna sodelavka – MOJCA SEKNE

2005 – Župnik sodelavec – IGOR KRAŠNA

2009 – Odkup Slovenskega doma

2010 – Zlati jubilej slovenske župnije

1977 | Der Aushilfspfarrer i.R. – msgr. iGnAciJ kunStelJ (1977–1981)

1994 | Der dritte Pfarrer – JAnez šket (1994 –2001)

1999 | Der Aushilfspfarrer i.R. – PAVel uršiČ (1999 –2003)

2001 | Der vierte Pfarrer – Dr. zVone štrubelJ (2001 bis heute)

2003 | Die Marienschwestern und die Pastoralmitarbeiterin – Schw. mAteJA rezAr (2003 –2004)

2004 | Die Pastoralmitarbeiterin – moJcA Sekne (2004 –2005)

2005 | Der Pfarrvikar – iGor krAšnA (2005 –2010)

2009 | Der kauf des hauses der Slowenen in der Stafflenbergstr. 64 in Stuttgart 

2010 | Das 50-jährige Jubiläum der slowenischen katholischen Gemeinde (1960 –2010)
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Pišeta Cilka Novak in Zvone Štrubelj

oSEBNE SPREMEMBE IN oSEBNA 
SLAvjA v ZAdNjEM dESETLETjU: 
2000–2010

V zadnjih desetih letih se je v sloven-
ski župniji v Stuttgartu zgodilo kar nekaj 
osebnih sprememb, praznovali smo več 
osebnih slavij. Bodimo bolj konkretni in 
poglejmo imena: od župnika Janeza Šketa 
do župnika dr. Zvoneta Štrublja, zlatoma-
šnika in osemdesetletnika Pavla Uršiča, 
od sestre Mateje Rezar, do pastoralne so-
delavke Mojce Sekne, od kaplana Igorja 
Krašne, do župnika v pokoju, zlatomašnika 
in osemdesetletnika Cirila Turka in vse do 
nove župnijske tajnice Renate Arh. Več let 
je v počitniškem času domača duhovnika 
nadomeščal salezijanski duhovnik dr. Ja-
nez Vodičar, župnikov bratranec, dvakrat 
lazarist Stanko Domajnko, brat našega 

Jožeta Domajnka. Kot svetli žarki so se v 
naši skupnosti pojavili tudi novomašniki: 
Janko Rezar, nečak sestre Mateje, Tomaž 
Šojc in Dejan Frangež. To je zelo pestra 
pahljača, imen in značajev, ki so poskrbeli, 
da v Stuttgartu nikoli ni bilo dolgčas.

2001
Praznik slovesa od župnika janeza 
Šketa in sprejem župnika dr. 
Zvoneta Štrublja 

V nedeljo, 30. septembra 2001, se je v 
cerkvi sv. Konrada v Stuttgartu poslovil 
dotedanji župnik Janez Šket, ki je vodil 
slovensko župnijo v Stuttgartu sedem let in 
pol, nato se je vrnil v Slovenijo. Istočasno 
je bil tudi sprejem novega župnika, dr. 
Zvoneta Štrublja. 

2003
Pavel Uršič odhaja v Slovenijo

Pavel Uršič je deloval v Stuttgartu od 1. 
oktobra 1999. Odločil se je, da se v začetku 
leta 2003 vrne v Slovenijo, kjer so ga čakale 

druge pastoralne naloge. Od njega smo se 
poslovili na svečnico, 2. februarja 2003. 
Zahvalili smo se mu za njegov optimizem 
in apostolsko gorečnost in mu zaželeli 
srečno vrnitev v domovino.

2003
Bela nedelja v znamenju Abrahama

Slovenska župnija je povabila v svojo 
sredo bivšega župnika Janeza Šketa, ki se je 
na belo nedeljo 2003 srečal z Abrahamom. 
Pri zahvalni maši, ki jo je daroval v Es-
slingenu, so se zbrali številni predstavniki 
iz Stuttgarta in širše okolice, bilo jih je 
okoli 200. Peli so člani moškega zbora 
Domači zvon, pod vodstvom organista in 
pevovodje Damjana Jejčiča in Veneti pod 
vodstvom Daniela Rudolfa.

2003
Zlata maša Cirila Turka

Na prvo adventno nedeljo, 30. no-
vembra 2003, je župnijska skupnost v 
Stuttgartu slovesno obhajala zlato mašo 
upokojenega župnika Cirila Turka, dol-
goletnega dušnega pastirja v Stuttgartu. 
Slavje je potekalo v cerkvi sv. Elizabete v 
Esslingenu. Med mašo je prepeval moški 
pevski zbor Domači zvon, pod vodstvom 
organista Damjana Jejčiča. Ob koncu je 
mogočno zadonela pesem Hvala večnemu 
Bogu, za vse dobro, s katerim je po duhov-
niku zlatomašniku Bog obdaril župnijsko 
skupnost v Stuttgartu.

2004
Slovo od sestre Mateje Rezar

V nedeljo, 18. julija 2004, smo se kot 
župnijska skupnost poslovili od dolgoletne 
neutrudne pastoralne sodelavke, Marijine 
sestre Mateje Rezar. Med nami je bila v 
obdobju treh župnikov, gospoda Cirila 
Turka, Janeza Šketa in Zvoneta Štrublja. 
Vedno se je zavzemala za pravice otrok 
in mladih ter njihovih staršev. Bila je z 
vsemi, ki so potrebovali dobre in tolažilne 
besede in nasvet. S svojim nasmehom je 
privabljala otroke in mlade. Zaradi vseh 
teh kvalitet je bilo slovo od nje kar težko, 
saj smo z njo izgubili nekoga, ki bi lahko 
bil še naprej v oporo župniku pri delu z 
otroki, mladimi in družinami. Seveda tudi 

Note
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Esslingenu. Bogoslužje je obogatilo ubrano 
petje mešanega pevskega zbora Češnje iz 
Škofljice, Lavrice in Rudnika, pod diri-
gentsko roko Katarine Bambič. Skupina 
je nastala iz prve mladinske skupine, ki jo 
je v letih kaplanovanja vodil naš sedanji 
župnik, dr. Zvone Štrubelj.

2005
Sprejem in slovo od pastoralne 
sodelavke Mojce Sekne

Ko je od nas odšla sestra Mateja, je 
njeno mesto za eno leto zasedla pastoralna 
sodelavka Mojca Sekne. K nam je prišla 
iz augsburške škofije, točneje iz nemške 
župnije pri Bodenskem jezeru, kjer je 
opravljala nalogo pastoralne sodelavke. 
Ker se je želela v celoti vključiti v novo 
škofijo, so ji nadrejeni dodelili možnost 
enoletne pastoralne prakse, po kateri naj 
bi nadaljevala triletno izobraževanje, da 
bi dosegla status pastoralne referentke. 
V naši župniji se je vneto lotila dodelje-
ne naloge in jo po enem letu končala. V 

v oporo pri spremljanju ostarelih in bolnih. 
Pri maši ob slovesu, je s petjem sodelovala 
družina Rezar, ki je v celoti glasbena, tako 
kot je bila sestra Mateja. Čez tri leta, 29. 
septembra 2007 smo imeli milost, da smo 
lahko v svoji sredi pozdravili novomašni-
ka, nečaka sestre Mateje, Janka Rezarja, 
ki je imel na vinski trgatvi v Esslingenu 
ponovitev nove maše. S tem se je tudi 
sestri Mateji izpolnila goreča molitvena 
prošnja, želimo ji veliko zdravja in Božjega 
blagoslova v Mariboru, kjer nadaljuje svoje 
redovniško poslanstvo.

2004
vinska trgatev in ponovitev srebrne 
maše janeza Šketa

V jeseni, leta 2004, je bila prva prire-
ditev vinska trgatev, ki je bila še posebej 
bogata in obilna. V našo sredo smo po-
vabili nekdanjega župnika Janeza Šketa, 
ki je v tem letu obhajal jubilej srebrne 
maše. Zahvala je zazvenela v soboto, 18. 
septembra 2004, v cerkvi sv. Elizabete v 

P u l S i e r e n D e S  G e m e i n D e l e b e n
Von Cilka Novak und Zvone Štrubelj

PerSönliche  VeränDerunGen unD  Feierlichkeiten 
im letzten JAhrzehnt

Mit dem Geschehen der letzten 10 Jahre in unserer Gemeinde verbinden wir eine 

ganze Reihe von Namen: Die Pfarrer Janez Šket, Dr. Zvone Štrubelj, Pavel Uršič, 

Pfarrer i.R. Ciril Turk, Igor Krašna, Schwester Mateja Rezar, Pastoralmitarbeiterin 

Mojca Sekne sowie die Pfarrsekretärin Renata Arh und nicht zu vergessen die 

Ferienvertretungen wie den Salesianer Dr. Janez Vodičar und den Vinzentiner 

Stanko Domajnko. Einen besondern Akzent setzten die Primizianten Janko Rezar, 

Tomaž Šojc und Dejan Frangež.

2001 | Verabschiedung von Pfr. šket und einführung 
von Pfr. štrubelj | Nach 7 Jahren als Pfarrer wird Janez Šket am 30. 

September 2001 in St. Konrad verabschiedet und Dr. Zvone Štrubelj als sein 

Nachfolger eingeführt.

2003 | Verabschiedung von Pfarrvikar Pavel uršič | Am 2. 

Februar 2003 verabschiedet sich Pavel Uršič nach dreieinhalb Jahren, um in 

Slowenien neue pastorale Aufgaben zu übernehmen.

2003 | weißer Sonntag und 50. Geburtstag | Am Weißen 

Sonntag hat die Gemeinde ihren ehemaligen Pfarrer Janez Šket anlässlich 

seines 50. Geburtstags zu sich eingeladen.

2003 | Pfarrer ciril turk ist 50 Jahre Priester | Am 30. 

 November 2003, dem 1. Adventsonntag feiert der langjährige Pfarrer Ciril 

Turk in St. Elsabeth, Esslingen mit uns sein goldenes Priesterjubiläum.

2004 | Verabschiedung von Schwester mateja | Nach 

langjähriger unermüdlicher Tätigkeit als Pastoralmitarbeiterin der Pfarrer 

Turk, Šket und Štrubelj, die sich vor allem der Kinder- und Jugendarbeit 

gewidmet hatte, wird Schwester Mateja Rezar zu ihrem Orden nach Maribor 

verabschiedet. 

2004 | Pfarrer Janez šket 25 Jahre Priester | Am 18. 

September 2004 feiert unser ehemaliger Pfarrer Janez Šket in St. Elisabeth 

mit uns sein silbernes Priesterjubiläum

2005 | Pastoralmitarbeiterin mojca Sekne | 2004 hat 

Mojca Sekne die Nachfolge von Schwester Mateja angetreten um ein 

Jahr lang pastorale Praxis kennen zu lernen. Am 16. Juli 2005 haben wir 

sie verabschiedet, da sie in Tübingen das Studium zur Patoralreferentin 

aufnehmen wollte.

soboto, 16. julija 2005, so se starši in otroci 
slovenske šole poslovili od nje. Za tri leta 
je nato odšla na nadaljne izpopolnjevanje 
v Rottenburg. Pri maši, v nedeljo 17. julija, 
pa se ji je za dosedanje delo zahvalila še 
celotna župnijska skupnost.
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2005
Sprejem kaplana oziroma župnika-
sodelavca Igorja krašne

V soboto, 17. septembra 2005, je bila v 
Esslingenu vinska trgatev. Med mašo je bil 
v slovensko župnijo sprejet novi pastoralni 
pomočnik, kaplan Igor Krašna, ki ga je žu-
pnik povzdignil z imenovanjem za župnika 
sodelavca. Škof Gebhard Fürst iz Rotten-
burga, ga je 11. julija istega leta imenoval za 
kaplana oziroma vikarja slovenske župnije 
sv. Cirila in Metoda. Župnijska skupnost 
ga je z veseljem pozdravila, gospod Igor pa 
je izrazil željo in pripravljenost za dobro 
sodelovanje. Veseli smo bili te obljube in 
od nje tudi veliko pričakovali!

2005
Srečanje z Abrahamom našega 
župnika dr. Zvoneta Štrublja

Naš župnik dr. Zvone Štrubelj je 21. 
septembra dočakal Abrahama. Župljani so 
mu pripravili več praznovanj, v Schorn-
dorfu, Heilbronnu, Pfullingenu in Bö-
blingenu. V nedeljo, 25. septembra, je bilo 
slavje v Stuttgartu, kjer so se po slovesnem 
bogoslužju vrstile številne čestitke, nato pa 
še praznovanje na vrtu Slovenskega doma.

 
2006
40-letnica Igorja krašne in veselo 
pustovanje

V nedeljo, 26. februarja, je bila ob 
15. uri v cerkvi sv. Elizabete v Esslinge-
nu slovesna maša. Rojaki iz Stuttgarta 
in okolice so se zbrali na praznovanju 
40-letnice duhovnika Igorja Krašne, ki je 
od septembra 2005 kot kaplan deloval med 
nami. Po slovesni maši smo nazdravili s 
šampanjcem v veži pred dvorano. V dvo-
rani je nato sledila dobra večerja, za glasbo 
je poskrbel ansambel Duo angel z gosti, na 
programu so bile še čestitke slavljencu in 

seveda nagrajevanje najlepših mask. Člani 
SKD Slovenija Stuttgart, ki so poskrbeli za 
večerjo in dobro kapljico, so se izkazali s 
svojo požrtvovalnostjo in gostoljubjem. 

2006
Ponovitev zlate maše Pavla Uršiča in 
vinska trgatev v Esslingenu

V soboto, 30. septembra 2006, se je ob 
17. uri v cerkvi sv. Elizabete zbralo veliko 
rojakov k praznovanju zlate maše župnika 
Pavla Uršiča. »Ata Pavle« je deloval v slo-
venski župniji v Stuttgartu od 1. oktobra 
1999,  do 2. februarja 2003. Pri evharistični 
daritvi je sodeloval domači cerkveni zbor 
Obzorje in gostujoči mladinski pevski zbor 
iz Stare Loke, ki je spremljal zlatomašnika. 

2007
Srebrnomašni jubilej župnika 
dr. Zvoneta Štrublja

»Da bi bili vsi eno, kakor si ti Oče, 
v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v 
naju« (Jn 17,21).

V nedeljo, 1. julija 2007, je bilo v Stut-
tgartu slavje srebrne svete maše župnika 
dr. Zvoneta Štrublja; začelo se je ob 16. 
uri, s procesijo izpred Slovenskega doma, 
v cerkev sv. Konrada. Slavljenec je vodil 
sveto mašo ob somaševanju delegata Ja-
neza Puclja, ki je imel tudi slavnostni na-
govor, župnika sodelavca oziroma kaplana 
Igorja Krašne, nemškega župnika Antona 
Seebergerja in brata Nedeljka, hrvaškega 
župnika. Slovesnosti sta se udeležili tudi 
slavljenčeva mama in sestra Martina, ki 
je pri darovanju izročila svojemu bratu 
lepo okrašen novomašni križ. Za orgla-
mi je sedel organist Damjan Jejčič, ki je 
spremljal ljudsko petje pa tudi nekatere 
pesmi, ki so jih za slovesnost pripravili 
in zapeli združeni pevski zbori iz Stutt-
garta, Augsburga in Ulma, pod vodstvom 
augsburškega župnika in slavljenčevega 

sošolca, Romana Kutina. Po maši so se 
zvrstile čestitke z bogatim programom in 
veselim praznovanjem v župnijski dvorani. 

2007
Ponovitev nove maše janka Rezarja

Janko Rezar, nečak sestre Mateje 
Rezar, je pri nas ponovil novo mašo v 
soboto, 29.9.2007, v cerkvi sv. Elizabete 
v Esslingenu. Na slavje vinske trgatve in 
ponovitve nove maše, smo povabili tudi 
njegovo številno družino. Iz Slovenije 
sta gostovala Šaleški Študentski oktet in 
ženska vokalna skupina Nova iz Slovenj 
Gradca. Slovesnost je bila prekrasna, tako 
v cerkvi sv. Elizabete in na koncertu, ki je 
sledil evharistični daritvi, kot tudi med 
družabnostjo v dvorani pod cerkvijo.

2008
Nova župnijska tajnica Renata Arh  

Od leta 2008 je s polovičnim delovnim 
časom v slovenski župniji kot tajnica zapo-
slena Renata Arh, mati dveh otrok in žena 
župnijskega sodelavca, Francija Arha, ki je 
izvrsten oblikovalec in nam pomaga urejati 
župnijsko glasilo Med nami povedano. 
Pri rednem delovanju obširne slovenske 
župnije sv. Cirila in Metoda v Stuttgartu je 
njeno delo izredno pomembno in cenjeno.

2009
dva slovenska novomašnika  
med nami

V nedeljo, 19. julija 2009, sta v cerkvi 
sv. Konrada ponovila novo mašo maribor-
ski novomašnik Dejan Frangeš, doma iz 
Hoč pri Mariboru in celjski novomašnik 
Tomaž Šojč doma iz Vitanja. Ponovitev 
nove maše je bil izredno lep in slovesen 
dogodek za našo župnijo. 

2009
Ata župnik Pavel Uršič je praznoval 
svoj 80. življenski jubilej

V soboto, 14. oktobra 2009, smo imeli 
tradicionalno vinsko trgatev . Z nami je bil 
tudi upokojeni župnik Pavel Uršič iz Slo-
venije, ki je praznoval svojo 80-letnico. Pri 
pridigi se je ozrl na prehojeno duhovniško 
pot in ovrednotil bogastvo duhovništva.
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2005 | einführung von Pfarrvikar igor krašna | Am 11. Juni 

2005 wurde Igor Krašna von Bischof Gebhard Fürst zum Pfarrvikar ernannt 

und am 17. September im Rahmen der Weinlese Esslingen feierlich in die 

Gemeinde eingeführt.

2005 | Pfarrer štrubelj wird 50 | Den 50. Geburtstag unseres 

Pfarrers Dr. Zvone Štrubelj feierten wir am 25. September im Rahmen eines 

feierlichen Gottesdienstes und anschließend im Pfarrgarten.

2006 | igor krašna wird 40 | Zum 40. Geburtstag von Igor Krašna 

versammelten wir uns zur Hl. Messe in Esslingen und anschließend zur 

Geburtstagsfeier.

2006 | Goldenes Priesterjubiläum von Pavel uršič | Am 30. 

September nahmen viele Landsleute an der Hl. Messe unseres ehemaligen 

Pfarrers Ata Pavle (Vater Pavel) – 1999 bis 2003 – anlässlich seines goldenen 

Priesterjubiläums teil.

2007 | Silbernes Priesterjubiläum von Dr. zvone štrubelj 
| Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch 

sie in uns sein … (Joh 17,21). Am Sonntag, dem 1. Juli 2007, feierte Dr. 

Zvone Štrubelj im Beisein seiner Mutter und seiner Schwester sein silbernes 

Priesterjubiläum. Konzelebranten waren Pfarrvikar Igor Krašna, Pfarrer Anton 

Seeberger von der deutschen Gemeinde und der Pfarrer der kroatischen 

Gemeinde Pater Nedeljko.

2007 | wiederholung der Primiz von Janko rezar
Am 29.9.2007 wiederholte der Neffe von Sr. Mateja Rezar seine Primiz in St. 

Elisabeth, Esslingen. Zur Messe und dem Fest der Weinlese war auch Rezars 

zahlreiche Familie eingeladen. Den musikalischen Rahmen lieferten das Saleški 

Študentski Oktett und das weibliche Vokalensemble Nova aus Slovenj Gradec.

2008 | Die Gemeinde hat eine neue Sekretärin  
Seit 2008 arbeitet Frau Renata Arh halbtags als Pfarrsekretärin. Sie ist mit 

unserem Mitarbeiter, dem Designer Franc Arh verheiratet. Beide haben zwei 

Kinder.

2009 | zwei slowenische Primizianten bei uns |  
Am 19. Juli 2009 feierten die Primizianten Dejan Frangeš und Tomaž Šojč in 

St. Konrad Eucharistie mit uns.

2009 | Pfarrer Pavel uršič 80 Jahre alt | 
Im Rahmen des traditionellen Weinfestes feierte unser pensionierter Pfarrer 

Pavel Uršič seinen 80. Geburtstag mit uns.
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Piše Cilka Novak

žUPNIjSkI PASToRALNI SvET 
2001 IN 2005

Naloge župnijskega pastoralnega 
sveta bi lahko izrazili s štirimi besedami: 
Sodelovati, povezovati, graditi, se odprto 
pogovarjati. Župnijski pastoralni svet 
je delovni team dušnega pastirja. Za 
sodelovanje med duhovnikom oziroma 
službeno nastavljenimi člani neke 
skupnosti in drugimi člani je potrebno 
zoreti. V obširnem območju naše župnije 
je to še posebno velik izziv in potreba. 

volitve novega 
župnijskega sveta 2001

Prve volitve v preteklem desetletju 
smo pri nas izvedli v letu 2001, (z nekaj 
zamude, nemške župnije so volile že eno 
leto prej). Od 30 kandidatov smo izvolili 
predpisano število zastopnikov za Stutt-
gart, Esslingen, pa tudi podružnice Aalen, 
Böblingen, Reut lingen, Bad-Urach, Heil-
bronn, Schwäbisch Gmünd, Oberstenfeld 
in Schorndorf so dobile svoje zastopnike. 
Člani ŽPS so za svojega predstavnika iz-
volili g. Štefana Fabčiča.

volitve novega 
župnijskega sveta 2005

Volitve so bile 13. novembra 2005. 
Kandidiralo je 21 kandidatov, izvoljenih 
je bilo 14. Volilo je približno 80 odstotkov 

vernikov, ki se redno udeležujejo nedelj-
skih maš. Glede na število volilnih upra-
vičencev (4018) pa se je volitev udeležilo 
okrog 8 odstotkov Slovenk in Slovencev. 
14 članov je formalno izvoljenih, novi ŽPS 
dejansko sestavlja 21 članov: po škofijskih 
pravilih je od 21. članov izvoljenih 14, ti 
imajo tudi pravico glasovanja. Drugih 
sedem nima volilne pravice, vendar so v 
ŽPS povabljeni kot svetovalci. 

V Suttgartu so bili izvoljeni: Marija 
Mauko, Slavica Belšak, Štefan Fabčič, 
Branko Novak, Ivanka Vipavc, Marjetka 
Urbanič in kot svetovalki Slavica Tutič in 
Veronika Vugrinec. V Böblingenu so bili 
izvoljeni: Vincenc Golčar, Franc Zobec, 
Majda Klampfer in kot svetovalka Vera 
Ganzer. V Heilbronnu in Oberstenfeldu so 
bili izvoljeni Jožef Muc, Silva Habič in kot 
svetovalka Milena Movrin. V Schorndorfu 
sta bili izvoljeni Fanči Forjan in svetovalka 
Danica Antolin. V Pfullingenu, Reutlin-
genu in Bad Urachu sta bili izvoljeni Lju-
dmila Mele in svetovalka Ana Mihelič. V 
Schwäbisch Gmündu in Aalenu sta bila 
izvoljena Marjan Demšar in svetovalec 
Henrik Pečnik. Za podpredsednika ŽPS 
je bil izvoljen Štefan Fabčič.

župnijski pastoralni svet  
na delu in na izletu

Za uspešno vodenje župnijske skupno-
sti je potreben dobro usklajen in aktiven 
župnijski pastoralni svet, ki načrtuje, se 
poglablja in oblikuje človeško in krščan-
sko skupnost. Za krepitev medsebojnih 
odnosov je bil organiziran izlet članov 
ŽPS in pastoralnih delavcev v Colmar in 
Strassburg.

poroka leta 2009

poroka leta 1963
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Der  kirchenGemeinDerAt 2001 unD 2005  Von Cilka Novak

Die Aufgabe des Kirchengemeinderats lässt sich in vier Worten zusammenfassen: Mitarbeiten, Zusammenhalt bilden, aufbauen und offen miteinander kommunizieren. 

Wegen der weiten gebietsmäßigen Verteilung der Gemeinde kommt dem Pfarrgemeinderat eine besondere Bedeutung zu.

Der kirchengemeinderat 2001
Die erste Wahl zum KGR des vergangenen Jahrzehnts fand 2001, ein Jahr später als in den deutschen Gemeinden statt. Aus 30 Kandidaten wurden die Vertreter 

aus Stuttgart, Esslingen, Aalen, Böblingen, Reutlingen, Bad Urach, Heilbronn, Schwäbisch Gmünd, Oberstenfeld und Schorndorf gewählt. Sie bestimmten Štefan 

Fabčič zu ihrem 2. Vorsitzenden.

neuwahl zum kGr 2005
Am 13. November 2005 wählten etwa 80% unserer Gemeindeglieder aus 21 Kandidaten ihre 14 stimmberechtigten Vertreter. Die übrigen 7 Kandidaten wurden zu 

Beisitzern ohne Stimmrecht ernannt. Das ergab folgende Zusammensetzung des KGR –  Stimmberechtigt: Marija Mauko, Slavica Belšak, Štefan Fabčič, Branko Novak, 

Ivanka Vipavc, Marjetka Urbanič, Vincenc Golčar,Franc Zobec, Majda Klampfer, Fanči Forjan, Ljudmila Mele und Marjan Demšar und Beisitzer: Slavica Tutič, Veronika 

Vugrinec, Vera Ganzer, Jožef Muc, Silva Habič, Milena Movrin, Danica Antolin, Ana Mihelič und Henrik Pečnik. Štefan Fabčič wurde wieder zum 2. Vorsitzenden gewählt.

Der kGr bei der Arbeit und beim Ausflug
Ein ausgewogener und aktiver KGR ist von großer Bedeutung für die erfolgreiche Leitung und das Gedeihen einer Pfarrgemeinde. Zur Stärkung der zwischenmensch-

lichen Beziehungen und der Teambildung fand gemeinsam mit den pastoralen Mitarbeitern ein Ausflug nach Colmar und Strassburg statt.

Zgodovinski posnetek 
prve slovenske (še 
skoraj samo fantovske 
in moške) skupnosti 
na Petersbergu v Ober
stenfeldu leta 1961

Za primerjavo si pre
štejte koliko moških in 

žensk je v naši skupnosti 
sedaj. Slika: enodnevni 
izlet ŽPS in sodelavcev 

v Bierlingen, 7.5.2008
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Piše Marija Mauko

BIRME 2000, 2005 IN 2008

Sveta birma 2000

Jubilejno slavje ob 40-letnici slovenske 
župnije v Stuttgartu se je začelo 12. 11. 
2000 s predstavitvijo knjige Slovenci na 
Württemberškem, ki jo je dopolnil film 
gospoda Cirila Turka „Nova domovina 
v Cerkvi“.

19. 11. 2000 smo v cerkvi sv. Konra-
da  praznovali sveto birmo z nadškofom 
dr. Francem Rodetom. Šest birmancev 
je prejelo zakrament svete birme. Slove-
snosti so se udeležili tudi: prelat Bernhard 
Kah, dekan mesta Stuttgart in msgr. Janez 
Pucelj, delegat za Slovence pri nemški 
škofovski konferenci. Dr. Franc Rode je 
podelil priznanje ljubljanske nadškofije 
župniku Cirilu Turku za 34 let dela med 
Slovenci v Nemčiji. Gospa Ivanka Vipavc 
je prejela od Prelata Adama priznanje 
škofije Rottenburg-Stuttgart (medaljo 
sv. Martina) za njeno dolgoletno delo in 
delo njenega pokojnega moža, za njuno 
dobrodelnost in dejavnost v Cerkvi. Po 
svečanem bogoslužju se je program nada-
ljeval v dvorani sv. Konrada, z različnimi 
folklornimi skupinami in pevskimi zbori iz 
okolice Stuttgarta ter domovine Slovenije.

Sveta birma 2005

11. 6. 2005 smo v cerkvi sv. Konrada 
praznovali 45-letnico slovenske župnije, 
praznik svete birme in svetega obhajila. 
Birmovalec, nadškof in metropolit Alojz 
Uran, je podelil zakrament svete birme: 
Mihaelu in Petru Črncec, Alexandru in 
Tatjani Povhe, Tommyu Zeleniku, Svenu 
Skutniku, Denisu Šibili, Melanie Kopriv-
nik, Simonu Habiču, Andreji in Aniti 
Seher in Andreju Vudlerju. Prvo sveto 
obhajilo je prejela Tamara Vudler. 

Pri slovesni maši so sodelovali raz-
lični gostujoči pevski zbori. Z besedo so 
navzoče nagovorili: predstavnik Slovenije, 
državni sekretar Urada za Slovence po 
svetu, gospod Franc Pukšič, predstavnik 
cerkve v Stuttgartu, mestni dekan, Prelat 

Michael Brock, msgr. Janez Pucelj, delegat 
za pastoralo Slovencev v Evropi in po svetu 
in še nekateri drugi gostje. Po bogoslužju 
so pred cerkvijo nastopile folklorne sku-
pine iz Stuttgarta in okolice. Ob skupni 
večerji in nastopu ljudskih godcev se je 
praznik nadaljeval z družabnim progra-
mom v dvorani sv. Konrada in na dvorišču 
ob dvorani.

MIHAEL ČRNČEC
PETER ČRNČEC
ALEKSANDER POVHE
TATJANA POVHE

THOMMY ZELENIK
SVEN SKUTNIK
DENIS ŠIBILA
MELANIE KOPRIVNIK

SIMON HABIČ
ANDREJA SEHER
ANITA SEHER
ANDREJ VUDLER
TAMARA VUDLER
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Sveta birma 2008

Na večer pred birmo, 13. 6. 2008, se 
je škof dr. Peter Štumpf srečal z prvo-
obhajanci, birmanci, botri in njihovimi 
starši, nato je sledilo srečanje z člani ŽPS. 
Ob slovesnem pritrkavanju zvonov se je 
14. 6. 2008 od Slovenskega doma proti 
cerkvi sv. Konrada vila dolga procesija bir-
mancev in prvoobhajancev s starši in botri. 
V procesiji je bilo ob škofu Petru Štumpfu 

veliko ministrantov in duhovnikov. 10 
birmancev je prejelo zakrament svete 
birme: Anja Zotlar, Bianca Šibila, Kaja in 
Luka Novak, Deborah Badrov, Melanie 
Toš, Tamara Vudler, Sebastian Kobold, 
Anouchka Potočnik in Marjana Begič. 
Navzoči so bili tudi trije prvoobhajanci: 
Kevin Zelenik, Laura Kobold in Cindy 
Stiplic, ki so pristopili k angelski mizi.

15. 6. 2008 smo imeli skupno nedeljsko 
bogoslužje z nemško skupnostjo sv. Konra-
da, po maši pa odprtje razstave slovenske 
umetnice Jane Vizjak. V župnijski dvorani 
je bila odprta potujoča razstava “Vsem 
Slovencem”, ki opisuje življenje in delo 
Primoža Trubarja ob 500-letnici njegovega 
rojstva.

FirmunGen 2000, 2005  
unD 2008
Von Marija Mauko

Firmung 2000
Im Jahr des 40jährigen Bestehens unserer Ge-

meinde empfangen am 19.11.2000 in St. Konrad 

6 Firmlinge das Sakrament der Firmung von 

Erzbischof Dr. Franc Rode. Erzbischof Rode ehrt 

Pfr. Ciril Turk im Namen der Erzdiözese Ljubljana 

für sein 34jähriges Wirken für die Slowenen in 

Deutschland. Frau Ivanka Vipauc wird durch 

Prälat Adam die Martinsmedaille der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart für ihre Verdienste um 

unsere Gemeinde verliehen.

Firmung 2005
Im 45. Jahr unserer Gemeinde firmte Erzbischof 

Alojz Uran am 11. Juni 2005 in der Kirche St. 

Konrad 12 Firmlinge und ein Mädchen ging zur 

ersten Hl. Kommunion.

Firmung 2008
Nachdem sich Bischof Dr. Peter Štumpf am 

Abend des 13. Juni 2008 mit Erstkommunion-

kindern, Firmlingen und deren Paten und Eltern 

und anschließend mit dem KGR getroffen hatte, 

spendete er am nächsten Tag 10 Firmlingen das 

Sakrament der Firmung. Drei Kinder gingen zur 

ersten Hl. Kommunion. Am 15. Juni fand ein 

gemeinsamer Gottesdienst mit der deutschen 

Gemeinde St. Konrad statt. Anschließend wurde 

die Ausstellung „Allen Slowenen“ eröffnet über 

das Wirken Primož Trubars. Anlaß war die 500. 

Wiederkehr seines Geburtstages. 
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Piše Karolina ŠtuhecMeglič

žUPNIjSkI vRTEC 
IN SoBoTNA ŠoLA

V Stuttgartu od leta 2003 deluje otro-
ški Vrtec za predšolske otroke. Ustanovili 
sta ga Valentina Lazar in Erika Zechner. 
Leta 2005 je Valentino nadomestila Karo-
lina Štuhec-Meglič. Vrtec je odprt vsako 
drugo soboto od 10-12 ure v prostorih 
Slovenskega doma v Stuttgartu. Od leta 
2009 imamo pogosto vrtec in slovensko 
šolo v skupinskih prostorih cerkve sv. Kon-
rada. Vrtec obiskuje od 12 do 16 otrok. Ob 
vstopu v šolo nadaljujejo otroci z učenjem 
verouka pri g. župniku. Trenutno imamo 
dve šolski skupini (6-10 otrok v vsaki 
skupini).

 Otroci se v vrtcu učijo slovenskega 
jezika s pomočjo slovenskih otroških 
pesmic, preštevank, pravljic in igric. 
Otroci pripravljajo nastope ob različnih 
pri ložnostih, ob materinskem dnevu 
(9. maj), Miklavževanju (6. december), 
dnevu državnosti ipd.. Priložnostno sode-
lujejo z otroškimi molitvami in pesmimi 
pri sv. maši.

Kadar g. Zvone s šolskimi otroki 
pripravi recital ali igrico, sodelujejo tudi 
najmlajši.

2005/2006
V šolskem letu 2005/2006 smo se učili 

slovenske otroške pesmice in preštevanke, 
ki so postale del našega sobotnega pro-
grama. Ob zakljućku šolskega leta smo 
podelili otrokom pesmarico (izdelali smo 
jo sami). To pesmarico prejme vsak otrok 
ob vstopu v slovenski vrtec.

Od 15. do 18. junija smo imeli družin-
ski izlet v Francijo. Ogledali smo si Eifelov 
stolp in Notre Dame v Parizu, zabavali smo 
se v Asterix parku in nazadnje obiskali 
šampanjsko klet Pommery v Reimsu.

2006/2007
V šolskem letu 2006/2007 smo v pro-

gram vključili temo otrok pri maši. Naučili 
smo se nekaj molitev in pesmi, s katerimi 
radi sodelujemo pri sv. mašah, še posebno 
ob spremljavi Zvonetove kitare. Veliko 
lepega, kar smo se naučili, smo predstavili 
ob velikem prazniku, 1. junija 2007, ko je 
naš župnik g. Zvone, imel srebrno mašo.

Tudi v tem šolskem letu smo se po-
dali z družinami na izlet, tokrat v Italijo. 
Obiskali smo Mirabilandijo, San Marino 
in Verono, kjer smo imeli nedeljsko mašo.

Izvedli pa mo tudi prvi skupni pro-
jekt z društvom Triglav, na folklorijadi v 
Plochingenu. Nastopili smo s slovensko 
pripovedjo Franceta Levstika, „Kdo je 
napravil Vidku srajčico”. 

2007/2008
Šolsko leto 2007/2008 je potekalo v 

znamenju knjige, še posebej slovenske, 
saj je to bilo Trubarjevo leto. Otroci so 
spoznavali otroške knjige slovenskih in 
tujih pisateljev. Za zaključek smo pripravili 
z gospo Tilko Jamnik (Društvo Bralna 
značka Slovenije) bralno značko za otro-
ke in njihove starše v okolici Stuttgarta. 
Gospa Jamnik je staršem posredovala 
napotke, kako brati knjigo najmlajšim v 
slovenskem jeziku. Ob tej priložnosti smo 
uvedli potujočo bralno značko. Pripravili 
smo 5 različnih map, v katerih je otroška 
knjiga in časopis (CICIDO). V mapi je tudi 
zvezek, v katerega otroci lahko kaj narišejo 
na temo knjige. Mape si otroci izmenjujejo. 
Otroke smo nagradili z lesenim ostržkom-
-simbolom bralne značke v Sloveniji.
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2008/2009
V šolskem letu 2008/2009 smo vneto 

nadaljevali z branjem knjig in se podrob-
neje posvetili letnim časom in cerkvenim 
praznikom. 

Jeseni (2008) smo se pridružili ko-
stanjevemu pikniku v Schwarzwaldu, 
katerega organizira društvo Slovenija iz 
Stuttgarta in z otroci sodelovali pri tam-
kajšnji sv. maši.

Udeležili smo se Folklorijade, tokrat v 
Stuttgartu-Liederhalle, katero je organizi-
ralo društvo Triglav iz Stuttgarta. Z njimi 
smo pripravili tudi skupno nastopno točko 
„Splet otroških plesov“.

Ob koncu šolskega leta smo prvič 
organizirali družinski seminar, katerega 
se je udeležilo 7 družin. Potekal je v Lan-
genargenu ob Bodenskem jezeru. Tema se-
minarja so bile vzgojne vrednote v družini. 
Predavatelj je bil dr. Zvone Štrubelj. Poleg 
predavanja in delavnic smo bili tudi na 
izletu z ladjo, imeli smo piknik ob jezeru, 
v katerem so se otroci lahko tudi kopali. 
Nedeljsko sv. mašo smo imeli v „čolnu“, 

zaključili smo jo z nemško skupino, ki je 
bila v tem času tudi nastanjena v počitni-
skih hišicah. 

Maja 2009 smo se pridružili društvu 
Mura v Bönnigheimu, na dobrodelni 
prireditvi za obnovo slovenskega doma 
v Stuttgartu. S projektom „Gradimo naš 
Slovenski dom“, so otroci slovenskega vrtca 
in šole, skupaj z obiskovalci prireditve, 
izdelali čudovito „umetnostno“ slko. Na 
koncu prireditve smo sliko prodali na lici-
taciji, izkupiček je bil namenjen za obnovo 
slovenskega doma v Stuttgartu.

Ta projekt smo nadaljevali s tiskom 
majic „Gradimo naš Slovenski dom”. Ti-
skanih je bilo 160 majic. V okviru tega 
projekta načrtujemo še druge akcije. 

Leto smo zaključili s piknikom na vrtu 
slovenskega doma, s pevsko skupino Ve-
sela pomlad iz Opčin pri Trstu.

V juliju 2009 smo se udeležili srečanja 
mladih v Stuttgartu. V okviru tega srečanja 
smo pripravili delavnice za najmlajše na 
temo: „Slovenski jezik in računalniške 
igrice”.

2009/2010 
Šolsko leto 2009/2010 je bilo name-

njeno slovenskim otroškim pisateljem. 
V okviru tega smo brali, poslušali in peli 
ob pravljicah kot so, Muca copatarica in 
Moj dežnik je lahko balon, pisateljice Ele 
Peroci ter Kovičevega Mačka Murija. Na 
družinskem seminarju v Lechbrucku pa so 
se otroci seznanili tudi s slovenskim otro-
škim filmom Sreča na vrvici (Po povesti 
Vita Mala „Teci, teci kuža moj“). Film je 
eden najuspešnih slovenskih filmov, saj so 
ga odkupili v več kot 50 državah. 

2. družinski seminar je potekal od  
3. 6. do 6. 6. 2010 v Lechbrucku (Allgäu). 
Starši so nadaljevali s temo iz prejšnjega 
leta: vzgojne vrednote v družini. Otroci pa 
so se seznanili s produciranjem filmov in 
si ogledali slovenski otroški film Sreča na 
vrvici. Seminarja se je udeležilo 8 družin 
(16 staršev in 17 otrok). Več o tem pre-
berite v predzadnjem poglavju albuma..
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kinDerGArten unD SAmStAGSSchule
Von Karolina Štuhec-Meglič

Der Kindergarten wurde 2003 von Valentina Lazar, Karolina Štuhec-Meglič und Erika Zechner eingerichtet. 

Jeden 2. Samstag ist der Kindergarten von 10-12 Uhr geöffnet. Und seit 2009 gibt es häufig zu dem 

Kindergarten auch eine slowenische Schule im Gemeindezentrum St. Konrad. Im Kindergarten betreuen 

wir 12-16 Kinder und die Samstagsschule besuchen zwei Gruppen mit je 6-10 Kindern. Die Kinder lernen 

so spielend Slowenisch. Sie zeigen ihre Kenntnisse mit Aufführungen zu verschiedenen Anlässen.

2005/2006 | Die Kinder lernten Kinderlieder und Abzählreime und erhielten zu Schuljahresschluss 

ein Liederbuch, das wir selbst zusammengestellt hatten. Vom 15. bis 18 Juni machten wir einen Famili-

enausflug nach Paris (Eiffelturm, Notre Dame, Asterixpark) und Reims (Champagnerkellerei Pommery).

2006/2007 | Im Schuljahr 2006/2007 war das Thema: Kinder in der Hl. Messe. Wir lernten Gebete 

und Lieder, die in der Messe gerne zu Pfr. Štrubeljs Gitarre gesungen wurden, so auch zum silbernen 

Priesterjubiläum unseres Pfarrers. Der Familienausflug führte dieses Mal nach Italien (Mirabilandija, 

San Marino und Verona). Und es gab den ersten gemeinsamen Auftritt mit dem Slowenischen Kultur-

verein Triglav und einem Stück von France Levstik.

2007/2008 | Dieses Schuljahr war wegen des Trubarjahres ganz dem Buch, insbesondere dem 

slowenischen Buch gewidmet. Die Kinder lernten Bücher slowenischer und ausländischer Autoren 

kennen. Wir entwickelten Lesezeichen und stellten 5 verschiedene Mappen mit einem Kinderbuch und 

einer Zeitschrift zusammen.

2008/2009 | Es wurde wieder eifrig gelesen und wir beschäftigten uns mit den Jahreszeiten und 

den Feiertagen im Kirchenjahr. Im Herbst 2008 nahmen wir am Kastanienpicknick der Gesellschaft Slo-

venija im Schwarzwald und an der Folklorijade in der Stuttgarter Liederhalle teil. Zum Schuljahresende 

organisierten wir zum ersten Mal ein Seminar für Familien in Langenargen. Im Mai 2009 erarbeiteten 

die Kinder im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Bönnigheim ein Bild, das zugunsten der 

Renovierung des Haus der Slowenen versteigert wurde. Im Juli nahmen wir an einem Jugendtreffen 

teil, wo wir einen Workshop für die Jüngsten zum Thema „Die slowenische Sprache und Computer-

spiele“ organisierten.

2009/2010 | Das Schuljahr 2009/2010 war slowenischen Kinderbuchautoren (Ela Peroci, Kovič) 

gewidmet. Im Juni fand das 2. Familienseminar in Lechbruck statt: erneut zum Thema „Erzieherische 

Werte in der Familie“. 
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2001
Izlet v Legoland

Ob zaključku šolskega leta smo učenci 
slovenske veroučne šole in njihovi starši 
iz Stuttgarta odšli na enodnevni izlet v 
zabaviščni park Legoland blizu Ulma. 
Spremljala sta nas sestra Mateja in župnik 
Zvone. Otroci so se cel dan igrali, uživali 
v igrah na suhem, na vodi in v zraku. Po 
tem lepem in sproščenem izletu se je rodila 
ideja, da bi v prihodnje obiskali še več 
takih parkov, po možnosti tudi v drugih 
državah, torej večdnevni izleti.

Pišeta Dragica Novak in Zvone Štrubelj

LETNI IZLETI oTRok SLovENSkE 
SoBoTNE ŠoLE, vRTCA IN 
NjIHovIH STARŠEv

Od leta 2000 do 2007 je vodstvo slo-
venske župnije organiziralo letne izlete 
otrok in staršev, ki so obiskovali slovensko 
sobotno šolo in župnijski vrtec, ki je bil 
ustanovljen leta 2003. Skupno druženje na 
poti je utrdilo prijateljstvo med družinami 
in ustvarilo trdno jedro mladih družin, ki 
so ena od pomembnih skupin v slovenski 
župniji v Stuttgartu.

2000
Izlet v Tripsdrill

Začelo se je leta 2000, z izletom otrok 
in staršev ob sklepu šolskega leta na Mi-
chaelsberg, ki leži med Ludwigsburgom 
in Heilbronnom, kjer se nahaja zabavišč-
ni park Tripsdrill, v katerem so se otroci 
razvedrili in se marsikaj naučili, kot na 
primer valjenja piščančkov, predelave žita 
in pridelovanja grozdja in vina. Namesto 
tedanjega župnika Janeza Šketa, ki je imel 
tisti dan druge obveznosti, je bil prvič z 
nami dr. Zvone Štrubelj, ki je takrat prišel 
na ogled Tübingena, kjer je nato preživel 
nekaj študijskih mesecev. Za zaključek 
dneva smo odšli v Heilbronn, kjer smo 
imeli s tamkajšnjo skupnostjo slovensko 
mašo, po kateri so nas lepo pogostili. 
Takrat si še nismo niti predstavljali, da 
je to začetek nekega novega obdobja, v 
katerem smo postali pravi popotniki in 
vandrovci.

2002
Izlet v Europa Park

Ob zaključku šolskega leta so se ve-
roučenci in njihovi starši pod vodstvom 
g. Štrublja in sestre Mateje iz Stuttgarta 
odpravili v znani Europa Park. S tem 
smo se že približali meji med Nemčijo in 
Francijo. Europa Park, do sedaj največji za-
baviščni park, ki smo ga obiskali, leži med 
Strassbourgom in nemškim Freiburgom. 
Je zelo velik, zanimiv, nudi veliko iger in 
pustolovščin. Prvič smo na tak izlet odšli 
z avtobusom. Na poti smo se ustavili tudi 
v avtocestni kapeli v Baden-Badenu, ki je 
zelo lepa in posebna, saj je zasnovana kot 
spomenik miru. 
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2004
Izlet v disneyland in Pariz

Končno večdnevni, kar štiridnevni 
izlet ob zaključku šolskega leta v Pariz 
in Disneyland, od 10. do 13. junija 2004. 
Pot nas je najprej vodila v Merlebach v 
Francijo, kjer smo imeli v prelepi kapeli 
mozaikov mladinsko mašo. Pridružili 
so se nam slovenski rojaki, ki živijo v tej 
skupnosti. Prav lepo so nas pogostili in 
župnik Jože Kamin se je potrudil, da nam 
je pripravil lep in topel sprejem. Zvečer 
smo že prispeli v Pariz, celo soboto pa smo 
preživeli v zabaviščnem parku Disneyland. 
Koliko veselja za otroke, pa tudi za nas 
odrasle, saj smo ob njihovi sproščenosti 
postali otroci tudi mi. S tem smo nekje 
že našli naš stil potovanj: odrinemo v 
četrtek, na poti ogled kakšne naravne ali 
kulturne zanimivosti, en cel dan, v petek, 
v zabaviščnem parku, v soboto pa dan 
kulture in ogledov. V soboto, 12. junija, 
smo se najbolj korajžni povzpeli na vrh 
Eiffelovega stolpa, obiskali katedralo Notre 
Dame, se vozili z ladjo po reki Seni in si 
ogledali muzej Louvre z znano Mona Lizo. 
Zvečer smo se srečali s pariškimi Slovenci 
in z njimi obhajali predpraznično nedelj-
sko mašo. Z nepozabnimi vtisi prelepega 
Pariza, smo se 13. junija vračali domov, 
spotoma smo se ustavili še v mestu miru 
Verdunu, kjer je bil sklenjen mir po prvi 
setovni vojni. 

JAhreSAuSFlüGe Der 
SAmStAGS Schule unD  
DeS kinDerGArtenS
Von Dragica Novak und Zvone Štrubelj

In den Jahren 2000-2007 wurden von der Ge-

meinde Jahresausflüge der Samstagsschule und 

des Kindergartens zusammen mit den Eltern der 

Kinder organisiert. Dadurch entstanden Freund-

schaften zwischen den jungen Familien, die sich 

zu einem bedeutenden Kern unserer Gemeinde 

entwickelten.

Im Einzelnen führten die Ausflüge

2000 | nach tripsdrill und Heilbronn mit 

Dr. Štrubelj

2001 | ins legoland bei Ulm mit Pfr. 

Štrubelj und Schwester Mateja

2002 | in den europapark bei Freiburg 

mit Pfr. Štrubelj und Sr. Mateja (zum ersten 

Mal mit dem Autobus)

2004 | ins Disneyland, Paris mit Pfr. 

Štrubelj und Sr. Mateja mit Besuch unserer 

Landsleute in Merlebach, Lothringen und 

Paris mit Eiffelturm, Notre Dame , Louvre und 

Bootsfahrt auf der Seine und von Verdun auf 

der Rückfahrt.
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2006
Izlet v Asterixpark in Pariz

Prvega Pariza nismo mogli pozabiti, 
zato smo še enkrat odpotovali v Pariz. Od 
četrtka, 15. junija, do nedelje, 18. junija 
2006, smo se otroci s starši slovenske ve-
roučne šole in vrtca iz Stuttgarta, ponovno 
odpravili s polnim avtobusom na izlet v 
Francijo. Obiskali smo zabaviščni park 
Asterix, kjer so mladi uživali v različnih 
atrakcijah. Za razliko od Disneylanda, ki 
smo ga obiskali dve leti prej, je Asterix park 
manj amerikaniziran, ves je v znamenju 
galsko-francoskega narodnega izročila. 
Razprostira se na 50 ha, kakšnih 30 km 
severno od Pariza. Gre za pravi pravljič-
ni park, ki otroke in odrasle popelje v 
fantazijski svet junaka Asterixa in tudi v 
najzanimivejša odobja naše zgodovine. 
Kmalu je prišla sobota, dan kulture. V 
Parizu so si nekateri ogledali Eiffelov 
stolp, drugi pa so se sprehodili po ulicah 
Champs Elysées. Ogledali smo si cerkev 
Notre Dame, se sprehajali ob reki Seni, 
si ogledali grad Versaille. Na poti domov 
smo si ogledali znamenito klet šampanjca 
družine Pomery v Reimsu, kjer je tudi 
znamenita srednjeveška katedrala. 

2005
Izlet v Italijo in v Gardaland

Od četrtka, 5. maja, do nedelje, 8. maja 
2005, smo se starši z otroci slovenske ve-
roučne šole v Stuttgartu, odpravili na izlet 
v Italijo, v Gardaland. Na poti smo imeli 
prvo postajo blizu Züricha v Lucernu, kjer 
smo si ogledali Kapellbrücke iz 14. in 17. 
stoletja, vodni stolp in jezuitsko cerkev. 
Preko čudovitih Alp do Milana, Bergama 
in Brescie do Gardskega jezera: na poti 
nas je spremljala dobra volja in Majkova 
frajtonarica. Že na poti smo marsikaj videli 
in se naučili. Peter Črnčec in Maik Babšek 
sta se v kratkem času naučila 23 švicar-
skih kantonov na pamet in tako dosegla 
prvo nagrado v tej igri. Zvečer smo se že 
sprehajali ob Gardskem jezeru. V petek, 
6. junija, smo cel dan preživeli v parku 
Gardaland, tretji dan pa nadaljevali pot v 
Verono, kjer smo si ogledali rojstno hišo 
Julije Capuleti, z znamenitim balkonom, 
pod katerim ji je Romeo izpovedal svojo 
ljubezen, znamenito katedralo, posvečeno 
Mariji Vnebovzeti (Assunti) in trg Bra, kjer 
se nahaja rimski amfiteater. Popoldne smo 
obiskali še Safari park. Zadovoljni, srečni 
in polni nepopisno lepih trenutkov, smo 
se v nedeljo zvečer vrnili domov. Kam 
drugo leto, se je vsak po tihem spraševal?
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Sedem let smo se družili na poteh 
po srednji Evropi, videli Francijo, Švico, 
Italijo, Nemčijo. Obiskali smo ničkoliko 
zanimivih krajev in srečali veliko zani-
mivih ljudi. To je bila posebna šola, tako 
za otroke kot tudi za nas starše. Hvaležni 
smo organizatorju, župniku dr. Zvonetu 
Štrublju in slovenski župniji, ki sta nam 
omogočila, da smo zrasli v človečnosti, v 
prijateljstvu in v veri. Še kdaj bi šli na take 
zanimive izlete!

2007
Izlet v Italijo: Mirabilandia, 
Cattolica, Ravenna in San Marino

Od srede zvečer, 16. maja, do nede-
lje, 20. maja 2007, je slovenska župnija v 
Stuttgartu organizirala izlet za otroke žu-
pnijskega vrtca in sobotne šole ter njihove 
staršev, v Italijo. V Cattolici blizu Riminija, 
tik ob Jadranskem morju, smo prespali. 
Obiskali smo zanimiv akvarij, kjer smo 
spoznali bogato življenje pod morjem. Pot 
nas je nato peljala do zabaviščnega parka 
Mirabilandija blizu Ravenne. V soboto 
je bil dan kulture. V bližnji Ravenni, sve-
tovni prestolnici mozaikov, smo obiskali 
cerkev sv. Apolonija in Classe (svetišče iz 
6. stol. po Kristusu). Sprehodili smo se 
tudi po parku miru na obrobju Ravenne 
in odšli naprej v San Marino, samostojno 
republiko, ki jo z ene strani krasijo hribi, 
z druge pa morje. Ob prijetnem druženju 
je kar prehitro prišla nedelja, ko smo se 
vračali domov. Spotoma smo si ogledali še 
svetišče Lurške Matere Božje nad Verono, 
kjer smo imeli lepo in doživeto nedeljsko 
bogoslužje, ki je bilo krona tako in tako 
nepozabnega izleta. Malo pred polnočjo 
smo se pripeljali pred Slovenski dom in 
se polni lepih vtisov in doživetij poslovili 
in razšli.

2005 | an den Gardasee mit Zwischen-

stopp in Luzern, Besuch von Gardaland, 

Verona mit Kathedrale und Arena sowie des 

Safariparks.

2006 | in den Asterixpark bei Paris 

mit Besuch der Champs Élysées, des Schloss 

Versailles und der Champagnerkellerei 

Pommery in Reims

2007 | nach cattolica an der italieni-

schen Adria mit Besuch des Aquariums dort, 

des Vergnügungsparks mirabilandia bei 

Ravenna des Friedenspakrks am Rand von 

Ravenna und der Republik San Marino.
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središče in čutili smo, da je to sveti kraj 
milosti in čudežev. Na poti v Taize smo 
obiskali še karmeličanke miru, kjer je bil 
naš župnik na duhovnih vajah. Večerna 
molitev bratov in ljudi mnogih narodov v 
Taizeju, v cerkvi sprave, je na nas naredila 
nepozaben vtis. V Clunyu smo lahko videli 
mogočno benediktinsko opatijo, v mestu 
Beaune pa Hotel Dieu, kar pomeni Božje 
zavetišče, saj je bil 600-letna bolnišnica 
za reveže, v uporabi do pred kratkim. Na 
praznik sv. Jožefa delavca pa smo Bogu v 
čast hvaležno prepevali v katedrali No-
tre-Dame v Parizu. Ustavili smo se še v 
Dijonu, ki je glavno mesto Burgundije, si 
ogledali katedralo „črne Marije, Matere 
upanja“, pred katero smo ganljivo zapeli 
litanije in opravili pobožnost šmarnic. 
Polni krasnih in nepozabnih vtisov ze-
lene Burgundije, smo našemu župniku 
dr. Zvonetu Štrublju izredno hvaležni, 
da nas je peljal na to prelepo in globoko 
doživeto romanje. 

Romanje in izlet na dunaj 
(predvsem ogled z vidika slovenske 
zgodovine, Prešeren, Plečnik itd.)  
4. 7. – 7. 7. 2002

Obisk Dunaja je za nas Slovence veli-
kega pomena, saj je tu v prejšnjih stoletjih 
živelo kar nekaj naših velikih mož (Trubar, 
Prešeren, Plečnik, Fabjan, Vega idr.), ki 
so v tej svetovno znani metropoli pustili 
sledove svojega ustvarjanja. Prenočevali 
smo v slovenskem domu Korotan, ki ga 
vodi mag. Anton Levstek. Najprej smo 
imeli ogled gradu Schönbrunn, Plečnikove 

Piše Marija Petrič

RoMANjA SLovENSkE žUPNIjE 
STUTTGART v LETIH 2000–2010

2000
Svetoletno vseslovensko romanje v 
Rim 25. 10. – 29. 10. 2009

Z letalom smo iz Frankfurta prispeli 
v večno mesto in se pridružili več kot 
4000-glavi množici vernih slovenskih 
romarjev, ki so prišli iz Slovenije in drugih 
držav Evrope. Na ta zares lep in enkraten 
dogodek smo se v župniji Stuttgart pripra-
vljali zadnjih 5 let, z romanji v Čenstohovo, 
Fatimo, Lurd, Santiago v Komposteli in 
Sveto deželo. V Vatikanu smo tokrat lah-
ko prestopili prag svetoletnih vrat (ki se 
odpirajo le vsakih 25 let) štirih glavnih 
bazilik. S papežem Janezom Pavlom II., ki 
nas je nagovoril v slovenskem jeziku, smo 
obhajali nepozabno sveto daritev v baziliki 
svetega Petra. Ganljivo smo se zavedali, da 
prisostvujemo edinstvenemu dogodku, ki 
ga morda ne bomo mogli več ponoviti. 
Obiskali smo svete stopnice, pomolili na 
grobu sv. Cirila, se ustavili pri sv. Janezu v 
Lateranu, se nato napotili od Koloseja sko-
zi Forum romanum, do oltarja domovine 
in Panteona, vse do cerkve Marije Snežne. 
Mašno daritev smo imeli tudi v baziliki 
sv. Pavla zunaj obzidja. Ob koncu smo si 
ogledali še slovensko ustanovo, Papeški 
zavod Slovenik. Naša pesem in goreča 
molitev sta bili izraz veselja in hvaležnosti 
za vse milosti in duhovne darove, ki smo 
jih tukaj prejeli. 

2001
Ni bilo večdnevnega romanja, razen 

vsakoletno zahvalno romanje k Ave Ma-
riji v Deggingen in prvomajski šmarnični 
romarski shod na Michealsbergu. 

G. Štrubelj je v septembru 2001 šele 
prevzel našo župnijo.

2002
Romanje v Burgundijo, Nevers, 
Cluny, Paray-le-Monial, Taize
24. 4. – 4. 5. 2002

To zanimivo francosko pokrajino nam 
je skozi bogat program romanja približal 
naš novi župnik v Stuttgartu, dr. Zvone 
Štrubelj, ki je v Franciji študiral več let. Na 
pot smo se podali mimo avtocestne kapele 
v Baden-Badenu, kjer smo v kratki moli-
tvi prosili za srečno pot, nato nadaljevali 
preko Mulhousa, Besancona, Dijona, do 
Avalona, z vmesnim postankom v Fonta-
nayu. Tam smo občudovali cistercijansko 
arhitekturo. Samostan s cerkvijo, iz leta 
1119, je gradil še sv. Bernard iz Clairva-
uxa, in je pod zaščitnim okriljem Unesca. 
Bili smo v cerkvi sv. Marije Magdalene 
v Vezelayu (11. - 13. stoletje), nato pot 
nadaljevali v Nevers, kjer je kot redovnica 
živela lurška Bernardka, kjer v stekleni 
krsti počiva njeno neiztrohnjeno telo. Po 
globoko doživeti nedeljski maši na njenem 
grobu, prepleteni z osebnimi molitvami in 
prošnjami, smo pot nadaljevali v Paray-
-le-Monial, v baziliko Srca Jezusovega, 
kjer je imela prikazovanja sveta Marjeta 
Marija Alacoque. Tu je, kakor v Lurdu, 
najpomembnejše francosko duhovno 
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cerkve in Hoffburga, grobnice Habsbur-
žanov in katedrale sv. Štefana. Za kosilo 
smo bili v zanimivi kleti Pieristov (redov-
nikov), za večerjo pa pri Grku nasproti 
Korotana. Naslednji dan po zajtrku smo 
šli na ogled gradu in razstave Bellvedere,  
centra Dunaja in muzejske četrti ter Pra-
terja, znamenitega zabaviščnega parka. 
Za kosilo, ki je bilo „vrteče“, na znanem 
stolpu Donau-turm, so nam postregli, kot 
se spodobi, s slastnim dunajskim zrezkom. 
Obiskali smo Hundertwasser-Haus in nato 
Grinzing, kjer vlada posebno kulturno 
vzdušje in leži na vinskem griču nad Du-
najem. V nedeljo je bila v cerkvi, kjer se 
že veliko let zbira slovenska skupnost s 
svojim župnikom Antonom Steklom, lepa 
skupna nedeljska maša. Po maši je sledil 
še prigrizek in nato odhod proti domu. 
Vseskozi smo imeli za vodiča prijetnega 
in zanimivega mag. Antona Levstka, ki 
je direktor Korotana in Dunaj zelo dobro 
pozna. Zato nam ga je znal vsestransko 
predstaviti, predvsem z vidika slovenske 
zgodovine. 

2003
Romanje v Lurd in Barcelono 
1. 5. – 4. 5. 2003

Na romanje smo se odpravili v zgo-
dnjih jutranjih urah in do večera prispeli 
v Avignon, ki je bil več desetletij pape-
ško mesto in je zgodovinsko izredno 
pomemben. Videli smo papeške palače 
in znameniti most. Naslednje popoldne 
smo prispeli v Lurd in hitro tekli k lurški 
baziliki, kjer smo se z več tisoč romarji 
udeležili evharistične procesije z lučkami 
in bogoslužja, da se Bogu lepo zahvalimo 
za srečno pot in darove, ki nam jih deli. 
V molitvi pred votlino smo priporočili 
naše najdražje, predvsem bolne, pre-
izkušane in trpeče, tudi nas same, da 
bi znali živeti po veri, delati za mir in 
tako pričevati za Kristusa. Drugi dan 
smo opravili pobožnost križevega pota, 
ki je nekaj posebnega med skalovjem z 
velikimi figurami vsake postaje. Nekateri 
so si ogledali Bernardkin dom in planino, 
kjer je pasla ovce, drugi pa so se okopali 
v lurški vodi. Tako smo osveženi nada-
ljevali pot proti Barceloni, kjer smo si 
ogledali mogočno Gaudijevo katedralo, 
Sagrada familia. Še vedno jo dograjujejo, 
dokončana naj bi bila do leta 2022. V Bar-
celoni smo obiskali slovensko-nemško 
družino Reichle iz Heilbronna, ki se je 
pred kratkim za nekaj let preselila sem. 
Imajo 6 otrok, ki vsi radi pojejo in so nas 
prijazno sprejeli v svojem vrtu ob obali. 
Tam smo imeli lepo doživeto sveto mašo 
in dober piknik. V mestecu Nimmes 
smo še zadnjič prenočili, darovali sveto 
mašo in prejeli blagoslov spominkov, ki 
jih bomo podarili našim dragim.

wAllFAhrten Der GemeinDe 
2000–2010  Von Marija Petrič

2000 | heiliges Jahr | Allslowenische 

Wallfahrt nach rom vom 25.10 – 

29.10.2000. Nach fünfjähriger Vorbereitung 

mit Wallfahrten nach Tschenstochau, Fatima, 

Lourdes, Santiago de Compostela und ins 

Heilige Land führte uns die Wallfahrt 2000 

nach Rom. Höhepunkt war die feierliche Hl. 

Messe mit Papst Johannes Paul II im Peters-

dom gemeinsam mit 4000 slowenischen 

Pilgern, die der Papst mit einer Ansprache in 

Slowenisch ehrte.

2001 | Alljährliche Dankwallfahrt zum 

kloster Ave maria in Deggingen und 

Wallfahrt zum Treffen auf dem michaels-
berg am 1. Mai

2002 | Wallfahrt nach burgund vom 

24.4. – 4.5.2002. Stationen der Wallfahrt: die 

Autobahnkirche Baden-Baden, Fontanay, Ve-

zelay, Nevers (Grabstätte der Hl. Bernadette), 

Paray-le-Monial, Taizé, Cluny, Beaune, Notre 

Dame in Paris, Dijon (schwarze Madonna)

2002 | wien, 4.7. – 7.7. 2002. Wallfahrt 

und Reise in die slowenische Kulturgeschichte

Wichtige Persönlichkeiten unserer Kulturge-

schichte haben in Wien ihre Spuren hinterlassen: 

z.B. Trubar, Prešeren, Plečnik, Fabjan, Vega usw. 

Übernachtet wurde im von Anton Levstek gelei-

teten Haus Korotan von wo aus die wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten Wiens besucht wurden.

2003 | lourdes und barcelona 1.5. 

– 4.5. 2003. Stationen der Fahrt: Avignon; 

Lourdes mit eucharistischer Prozession zur 

Grotte, Kreuzweg, Haus der Bernadette und 

Quelle; Barcelona mit der Kathedrale La 

Sagrada Familia des Architekten Gaudí; letzte 

Station war Nîmes.
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cerkvijo in molitev rožnega venca na poti 
na Crnico. Posebno doživetje je bilo na 
vrhu, kjer smo ob belem Marijinem kipu 
zmolili litanije Matere Božje in na kraju 
prikazovanja peli Marijine pesmi. Osebna 
doživetja, povezana z Medjugorjem, je pri-
čevalo nekaj udeležencev. Več kot polovica 
romarjev se je povzpela še na Krizevac. 
Notranje bogatejši smo se zvečer zbrali še 
pri češčenju Najsvetejšega in tako zaključili 
bogat romarski dan. Na poti nazaj smo 
se na kratko ustavili v Šibeniku, si tam 
ogledali katedralo in baptisterij, nato pa 
hiteli po avtocesti še k slovenski Kraljici 
miru na Kurešček, kjer smo imeli zahvalno 
romarsko mašo v domovini Sloveniji.

2006:
Ni bilo večdnevnega romanja, razen 

vsakoletno zahvalno romanje v Einsiedeln 
(Švica) in k Ave Mariji v Deggingen.

2005
Romanje v Medjugorje 
(Hercegovina), dubrovnik in 
Makarsko
26. 5. - 29. 5. 2005

Podali smo se na dolgo romarsko pot 
h Kraljici miru v Medjugorje. Ko smo 
iz Stuttgarta prispeli v Ljubljano, je na 
avtobus prisedlo še nekaj naših romar-
jev, ki so bili tisti čas v Sloveniji. Pot 
smo nadaljevali do Sarajeva, kjer smo v 
katedrali, na praznik sv. Rešnjega telesa 
in krvi, obhajali praznično bogoslužje. 
Potem smo nadaljevali pot po zanimivi 
dolini Neretve do Mostarja, kjer smo si 
ogledali mesto in novi most. Komaj smo 
čakali, da bi končno prispeli h Kraljici 
miru v Medjugorje in tja prispeli ravno 
pravi čas, da smo se udeležili še skupne 
večerne maše. Naslednji dan je bil ves po-
svečen romarskim pobožnostim. V kapeli 
poleg glavne cerkve smo imeli romarsko 
mašo, pobožnost križevega pota na vrtu za 

2004
Romanje v Avstrijo na 
srednjeevropski katoliški romarski 
shod v Maria Zell 20. 5. - 24. 5. 2004

„Evropa se je rodila na romanju in 
krščanstvo je njen materni jezik“. Tako 
je pred stoletji zapisal slavni J.W. Goethe. 
Verni Slovenci smo se v mesecu maju zbra-
li, da gremo na srednje-evropski katoliški 
shod ali romanje narodov, ki je potekalo 
geslom „KRISTUS, Upanje Evrope“, v 
Marijino Celje / Mariazell v Avstriji. To 
je bila skupna iniciativa različnih evrop-
skih škofovskih konferenc, v katerih živi 
približno 60 miljonov katoličanov. Peljali 
smo se v Passau, kjer je bil kratek ogled 
mesta in katedrale, nato smo se vkrcali na 
ladjo in po valovih reke Donave prispeli v 
Linz. Na ladji smo imeli sveto mašo, da se 
poglobimo in pripravimo na zgodovinski 
trenutek, ko nas bo v malem alpskem kraju 
Mariazell pozdravila Marija, Mati Božja z 
Detetom Jezusom v naročju. 
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spominski plošči, ki sta posvečena Materi 
Tereziji. Vzpeli smo se na goro ikon, ki se 
imenuje Markove kule in nadaljevali pot v 
Ohrid, kjer smo si ogledali svetovno znane 
freske in ikonostase. Biser makedonske 
umetnosti je cerkev Bogorodice, kjer smo 
imeli molitveni postanek. Iz Ohrida smo 
se napotili v bližje mesto Struga, kjer je 
ženski samostan sv. Kalista in rezidenca 
ohridskega škofa. Nato smo pot nadaljevali 
do največjega makedonskega samostana 
sv. Jovan Bigorski in se tam pridružili 
večerni molitvi redovnikov. Bogu hvala 
za to čudovito romanje.

2007
Romanje po poteh učencev svetega 
Cirila in Metoda v Makedoniji

Zavetnika slovenske župnije v Stutt-
gartu sta sveta brata Ciril in Metod, zato 
smo se podali na romanje v Makedonijo 
z namenom, da stopimo po poteh nju-
nih učencev: sv. Klimenta, Nauma in 
Gorazda.

Leteli smo v Beograd, kjer smo obiskali 
mogočno pravoslavno cerkev, veliki hram 
svetega Save. Zelo lepo smo bili sprejeti v 
katoliški nadškofiji, ki jo vodi naš rojak, 
nadškof Stanislav Hočevar. Obiskali smo 
tudi krasno katoliško cerkev slovenskega 
arhitekta Jožeta Plečnika. Nato smo se 
sprehodili po Kalemegdanu. Drugi dan 
smo šli v Skopje. V katoliški cerkvi smo 
imeli najprej romarsko mašo in bili deležni 
gostoljubnega sprejema fokolarov, ki so 
nam pripovedovali o svojem poslanstvu. 
Med sprehodom po starem delu mesta 
smo si ogledali cerkev sv. Spasa, ki je pravi 
biser makedonske umetnosti. V novem 
delu mesta smo se ustavili ob kipu in 

2004 | Wallfahrt nach mariazell, Öster-

reich 20.5. – 25.5.2004. Zur Teilnahme am 

Mitteleuropäischen Katholikentag „Wallfahrt 

der Völker“ in Mariazell in der Steiermark 

fuhren wir über Passau und Linz.

2005 | Wallfahrt nach medjugorje, 
herzegowina vom 26.5. – 29.5. 2005

Über Ljubljana, Sarajevo, Mostar fuhren wir zur 

„Königin des Friedens“ nach Medjugorje. Die 

Rückfahrt erfolgte über Šibenik, Kroatien und 

Kurešček, Wallfahrtsort, „Maria, Königin des 

Friedens“ in der Nähe von Ljubljana.

2006 | Alljährliche Wallfahrten nach 

 einsiedeln, Schweiz und zu  

kloster Ave maria in Deggingen.

2007 | Wallfahrt auf den Spuren von 

Schülern der Hl. Kyrill und Method in 

mazedonien
Kyrill und Method sind die Patrone unserer Ge-

meinde. Daher diese Wallfahrt auf den Spuren 

ihrer Schüler Kliment, Naum von Ohrid und 

Gorazd. Dieser war ebenfalls ein Schüler der 

beiden, lebte aber in Großmähren, Slowakei. 

Die Reise ging über Belgrad und Skopje nach 

Ohrid und Struga.
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2010:
jubilejno romanje (11. 6. - 14. 6. 
2010) v baziliko na Ptujsko goro 
(600-letnica božje poti) in po poteh 
blaženega škofa A. M. Slomška 
in udeležba na Evharističnem 
kongresu v Celju je predstavljeno v 
zadnjem poglavju tega albuma.

2008:
S škofom Petrom Štumpfom je 
bilo 500 Slovencev na romanju po 
Trubarjevih poteh v Tübingenu, 
derendingenu, kemptenu in Bad 
Urachu.

Pod duhovnim vodstvom narodnega 
ravnatelja za Slovence po svetu, škofa dr. 
Petra Štumpfa, se je velika skupina ro-
marjev iz Slovenije in od tukaj, podala na 
pot po stopinjah očeta slovenske besede, 
Primoža Trubarja, ki velja tudi za očeta 
slovenskega naroda. Ob somaševanju 
osmih duhovnikov, je mašo v čast Materi 
Božji, v cerkvi sv. Janeza v Tübingenu, 
daroval škof Peter, in vernike lepo, vzpod-
budno nagovoril k zaupanju do nebeške 
Matere. Po pogostitvi je sledil ogled mesta 
Tübingen, kjer obeležje na Morhartovi 
tiskarni spominja, da je bila tu leta 1550 
natisnjena prva slovenska knjiga: Kateki-
zem in Abecednik.

Romarji so naslednji dan preživeli v 
Derendingenu, kjer je Trubar pokopan. 
Obiskali so cerkev sv. Gala in dom Primoža 
Trubarja, kjer je živel zadnjih dvajset let. 
Spregovoril jim je vsestransko nadarjen 
župnik iz Stuttgarta dr. Zvone Štrubelj, 
ki je v tem letu o Trubarju napisal knjigo 
Pogum besede.

2009:
Prvomajski šmarnični romarski shod 
na Michealsbergu.

Ni bilo večdnevnega romanja, razen 
vsakoletno zahvalno romanje v Einsiedeln 
(Švica) in k Ave Mariji v Deggingen.
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2010
jesensko romanje v Einsiedeln
Cilka Novak

Zadnjo nedeljo v septembru smo spet 
poromali v Einsiedeln. Že dolgo vrsto let 
se pridružujemo številnim Slovencem iz 
Švice, Avstrije in Slovenije. Romanje, ki ga 
je pred 42. leti prvič organiziral pokojni 
pater Fidelis za Slovence v Švici, je posta-
lo tradicionalno tudi za nas. V mogočni 
baročni baziliki smo obhajali evharistično 
daritev, ki jo je vodil msgr. nadškof Alojz 
Uran, ob somaševanju treh izseljenskih 
duhovnikov. Slovesnost je obogatilo petje 
cerkvenega pevskega zbora iz Rogaške 
Slatine. Po maši smo pred Marijo, ki ima 
svojo kapelico v tem čudovitem svetišču, 
zapeli še litanije in se ji posvetili z mo-
litvijo. Naša posebna priprošnja je bila 
namenjena pokojni mladi Tanji Zalokar, 
ki se je malo prej smrtno ponesrečila v 
Sloveniji.

Po slikanju pred baziliko smo se zbrali 
v dvorani, kjer smo bili postreženi z oku-
snim kosilom. Zbor iz Rogaške Slatine 
je pripravil čudovit koncert Marijinih in 
domovinskih pesmi. Med nami je bil tudi 
slovenski diplomatski predstavnik in slo-
venski učitelji iz Švice. Vzdušje je doseglo 
vrhunec, ko je na oder stopil nadškof Uran 
in z nami zapel pesem materi. Prisrčna za-
hvala gre vsem organizatorjem, še posebej 
gospodu Davidu Taljatu.

2008 | 500 Slowenen auf den Spuren 
Primož trubars mit Bischof Peter Štumpf

Diese außergewöhnliche Wallfahrt unter der 

Leitung von Bischof Štumpf führte nach Tübin-

gen, Derendingen, Kempten und Bad Urach, 

Stationen auf dem Lebensweg des Vaters des 

slowenischen Buches, Primož Trubar.

Des weiteren fanden die alljährlichen eintägigen 

Wallfahrten auf den michaelsberg (1. 
mai) und nach einsiedeln und kloster 
Ave maria in Deggingen statt.

2009 | Auch 2009 fanden die alljährlichen 

eintägigen wallfahrten auf den Micha-

elsberg (1. Mai) und nach Einsiedeln und 

Kloster Ave Maria in Deggingen statt.

2010 | Jubiläumswallfahrt nach 

Ptujska gora (Pettauberg) – Wall-

fahrtsort seit 1410 – und auf den Spuren des 

seligen Bischofs A. M. Slomšek sowie Teilnah-

me am eucharistischen kongress in 
celje (11.6.-14.6.2010).

2010 | herbstwallfahrt nach 
einsiedeln (von Cilka Novak)

Am letzten Septemberwochenende pilgerten 

wir wieder, wie seit vielen Jahren, gemeinsam 

mit zahlreichen Slowenen aus der Schweiz, 

Österreich und Slowenien nach Einsiedeln. Die 

Eucharistie in der mächtigen und prächtigen 

Barockkirche feierte mit uns Erzbischof Alojz 

Urban in Gemeinschaft mit drei Konzelebranten. 

Es sang der Kirchenchor aus Rogaška Slatina. 

Anschließend sangen wir in der Marienkapelle 

eine Litanei, wobei wir besonders der in Slowe-

nien tödlich verunglückten jungen Tanja Zalokar 

gedachten.

Nach dem üblichen Foto versammelten wir uns 

im Gemeindesaal zum gemeinsamen Essen, 

das untermalt wurde von einem Konzert des 

Chores aus Rogaška Slatina. Der Höhepunkt war 

jedoch ohne Zweifel die Solodarbietung eines 

Muttergottesliedes durch Erzbischof Urban.

Pozdravljena, 
       mati dobrega sveta
Pozdravljena, 
       mati dobrega sveta
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2002 | Biblični seminar 
na Liebfrauenhöhe

Družinski seminar je potekal od 
petka, 8. novembra, do nedelje 10. no-
vembra 2002, na Liebfrauenhöhe blizu 
Rottenburga.

Preživeti tri dni skupaj je že nekaj 
posebnega. Preživeti skupaj konec tedna 
ob Svetem pismu je še nekaj lepšega. Vse 
skupaj doživeti ob voditelju, ki Sveto pismo 
in sveto deželo tako dobro pozna, pa je 
nekaj izrednega.

Naš prijatelj in poznavalec zgodovine 
in okultnih problemov v Palestini, deže-
li božjih sporočil, mag. Anton Levstek 
z Dunaja, nas je mojstrsko popeljal v 
svetopisemske kraje, kjer je naznanjena 
zaveza miru med vsemi ljudmi in narodi, 
kjer pa se žal vsak dan pretaka kri zaradi 
nestrpnosti, nerazumevanja in sovraštva.

Na seminarju je šlo za doživeta in ak-
tualna vprašanja nas vernikov, Slovencev v 
tujini, ki moramo večkrat, tako kot Izraelci, 
potovati skozi puščavo proti obljubljeni 
deželi.

Piše Ivanka Vipavc

BiBLiČni sEMinArJi

2001 | Družinski seminar 
v untermarchtalu

Od 12. do 14. januarja 2001 je v Un-
termarchtalu potekal seminar, ki so ga 
vodili Dani in Vilma Siter ter dr. Zvone 
Štrubelj, ki je bil takrat še na študijskem 
izpopolnjevanju v Tübingenu.

Predavatelji so nam predstavili temelj-
ne duhovne vzroke, ki nam lahko poma-
gajo osebno izkoristiti božjo ljubezen in 
sprejeti darove Svetega Duha, ki spreminja 
naše življenje.

Živeti kot kristjan, pomeni popolnoma 
se predati Bogu. Gre za predanost razuma, 
volje in čustev.

2001 | Družinski seminar 
v schönenberg-Ellwangenu

Več kot 50 udeležencev iz Stuttgarta 
in okolice se nas je zbralo od 10. do 12. 
novembra na „lepi gori“, Schönenbergu pri 
Ellwangenu.V soboto so se nam pridružili 

otroci in starši s sestro Matejo. Že drugič 
sta letos v našo župnijo prišla voditelja 
dnevov zbranosti, zakonca Vilma in Dani 
Siter.

Z zanimanjem smo prisluhnili razmi-
šljanju o priliki o izgubljenem sinu. Oče 
iz Jezusove prilike je sinu vse odpustil in 
ga radostno sprejel za svojega ljubljenega 
otroka. Ena najlepših molitev je očenaš. V 
njej se z veseljem oziramo na Boga Očeta, 
se mu z ljubeznijo zahvaljujemo za dar 
življenja. Vedno naj se zgodi njegova volja. 
S tem mu prepuščamo vse svoje bivanje 
in vse svoje poti.

2002 | Biblični seminar 
v Ellwangenu

S svetim pismom v življenje, je bil klic 
bibličnega seminarja od 15. do 17. febru-
arja 2002. Udeležila se ga je pisana družba 
iz Stuttgarta in okolice. Bilo nas je čez 
petdeset. Vodila ga je sestra Snežana Večko 
iz Maribora. Razgrinjala je najlepše strani 
Svetega pisma in udeležence seminarja 
uvajala v bogastvo božje besede.

Za celotno župnijsko občestvo je bil 
to poseben čas milosti.
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2003 | Biblični seminar  
ob Bodenskem jezeru

Seminar je potekal od 21. do 23. fe-
bruarja 2003. Bilo nas je blizu šestdeset. 
Bili smo v Theresienheim – pri prijaznih 
Steilerievih sestrah, ki so nam nudile do-
bro postrežbo. Imeli smo odličnega gosta, 
profesorja dr. Marjana Peklaja iz Ljubljane, 
ki je vodil svetopisemski seminar. Znal 
nam je prikazati, da je Sveto pismo ne 
le božje ampak tudi človeško delo, ki je 
polno iskanja Boga in da je velika škoda, 
če ta knjiga ne postane vir duhovne hrane 
v našem vsakdanjem življenju.

2003 | Biblični seminar  
o Jobovi knjigi

Od 14. do 16. novembra 2003 smo se 
iz Stuttgarta in okolice udeležili bibličnega 
seminarja, ki je potekal v Schrambergu 
blizu Rottweila v Schwarzwaldu. Seminar 

je uspešno in na zanimiv način vodil pri-
znani biblicist in koprski pomožni škof, 
dr. Jurij Bizjak. Že zvečer nas je uvedel v 
vprašanje, ki ga postavlja Jobova knjiga: 
zakaj trpljenje?

   To so vprašanja, ki se slej ko prej 
postavijo vsakemu človeku. Po Jobovi poti 
smo hodili in skupaj razmišljali o božjem 
usmiljenju in odpuščanju.

   Nismo še vedeli, da je bil za enega 
od nas to zadnji dan zemeljskega življe-
nja. Po skupni družabnosti, da smo lahko 
skupaj kot skupnost bratov in sester, je 
v noči od sobote na nedeljo Bog k sebi 
poklical 67-letnega Stanka Bukovška. Še 
do zadnjega je z nami pel, bil zelo dobro 
razpoložen in pripovedoval šale. 

Z dvema pečatoma je bil zaznamovan 
naš drugi biblični seminar v tem letu: s 
pečatom poglobljenega doživljanja Božje 
besede ob Jobovi knjigi in s pečatom smrti 
oziroma vere v večno življenje.

bibelseminare
Von Ivanka Vipavc

2001 | Familienseminar  
in Untermarchtal
Dani und Vilma Sitar und Dr. Zvone Štrubelj 

leiteten das Seminar zum Thema Persönliche 

Erfahrung der Liebe Gottes und die Gaben des 

Hl. Geistes. 

2001 | Familienseminar  
in schönenberg-ellwangen
Vilma und Dani Vitar brachten mehr als 50 

Teilnehmern das Gleichnis vom verlorenen 

Sohn nahe.

2002 | bibelseminar in ellwangen
Das Bibelseminar 2002 (15.-17. Februar) unter 

der Leitung von Sr. Snežana Večko war dem The-

ma Mit der Hl. Schrift durchs Leben gewidmet.

2002 | bibelseminar 
auf der liebfrauenhöhe
Anton Levstek leitete das Familienseminar vom 

8. bis 10. November auf der Liebfrauenhöhe bei 

Rottenburg, das dem Thema Die Hl. Schrift und 

das Hl. Land gewidmet war.

2003 | bibelseminar  
im Theresienheim am bodensee
Etwa 60 Teilnehmer hatte das Seminar (21.-23. 

Februar) im Theresienheim der Steyler Schwes-

tern. Prof. Dr. Marjan Peklaj. Er zeigte, dass die 

Hl. Schrift nicht nur Gottes Werk sondern auch 

das des Menschen auf der immerwährenden 

Suche nach Gott ist.

2003 | bibelseminar 2003  
in schramberg  
vom 14. bis 16. november
Weihbischof Dr. Jurij Bisjak aus Koper führte in 

das Buch Hiob und den Sinn des Leidens ein. 

Noch in der Nacht vom Samstag auf Sonntag 

berief Gott den 67jährigen Stanko Bukovšek, der 

zuvor noch fröhlich mit uns zusammen gesessen 

hatte, zu sich in sein Reich.
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2007 | Biblični seminar  
v untermarchtalu

Od petka, 23. novembra, do nedelje,  
25. novembra 2007, se je nekaj nad 30 
udeležencev iz Stuttgarta, Augsburga in 
Kemptna duhovno poglabljalo v samo-
stanu v Untermarchtalu. Letošnji seminar 
je vodil biblicist dr. Maksimiljan Matjaž 
iz mariborske škofije. Tema seminarja je 
bila: Postajati učenec Besede. 

Predavatelj nas je navduševal za živ 
in vsakdanji stik z besedo Svetega pisma. 
Vsak dan ji lahko omogočimo, da deluje 
v nas. Predavatelj nam je predstavil štiri 
evangeliste. Nazorno je orisal, kako so 
Marko, Matej, Luka in Janez postali učenci 
Jezusove besede. Del popoldneva je bil 
namenjen delu po skupinah. V nedeljo 
po hvalnicah, nam je predavatelj še enkrat 
izpostavil pomembnost osrednje teme 
seminarja: vsak kristjan je poklican, da 
postane Jezusov učenec.

Bili so to nepozabni dnevi božje bese-
de, ki nas je združevala, navdihovala in z 
zaupanjem usmerila v prihodnost. 

2008 | Biblični seminar  
v letu svetega pavla

Od petka, 21. novembra, do nedelje, 
23. novembra 2008, se je štirideset ude-
ležencev iz slovenskih župnij Stuttgarta, 
Augsburga, Kemptna in Ravensburga 
udeležilo bibličnega seminarja v Lange-
nargenu pri Bodenskem jezeru. Tema 
letošnjega seminarja je bila: leto sv. Pavla. 
Pavlovo življenje in njegovo sporočilo. 
Letošnji predavatelj je bil prof. Bogomir 
Trost iz Vipavske. 

  Pavel razlaga Rimljanom kakšna naj 
bodo pravila krščanskega življenja. 

  Popoldne je sledilo še delo po skupi-
nah, ki so pripravile prispevke za večerno 
bogoslužje. 

V nedeljo po maši in kosilu smo se za-
dovoljni, notranje bogati, pozdravili in se 
poslovili od naših rojakov ter se odpravili 
na pot proti Stuttgartu.

2004 | Družinski biblični seminar

Preroki včeraj in danes.
Seminar je potekal od 19. do 21. no-

vembra 2004, v Nonnenhornu pri Boden-
skem jezeru. Z nami sta bila organizatorja,  
dr. Zvone Štrubelj in pastoralna sodelavka 
Mojca Sekne. Naši skupini so se pridružili 
rojaki iz Ulma, Augsburga, Kemptna in 
Ravensburga, s svojim župnikom Roma-
nom Kutinom. Vseh skupaj nas je bilo 
75 udeležencev. Pri prihodu pa nas je kot 
prvi pozdravil in vsakemu stisnil roko 
msgr. Janez Pucelj, delegat za Slovence 
po svetu. Počutili smo se kot ena družina. 

  V temo našega seminarja, Preroki 
včeraj in danes, pa nas je z jasno in razu-
mljivo razlago popeljal prof. dr. Marjan 
Peklaj, priznan strokovnjak svetega pisma.

V nedeljo zvečer smo se veseli, polni 
dobrih vtisov, poslovili in odšli na domove.

2005 | Biblični seminar  
v Eriskirchen Moss  
ob Bodenskem jezeru

Od petka, 18.11. do 20.11.2005 je se-
minar na temo »Psalmi-pesmarica Jezusa 
in Cerkve« vodil biblični strokovnjak iz 
avstrijske Koroške mag. Klaus Einspieler.

2006 | Biblični seminar v Ellwangenu

Od 24. do 26. novembra 2006 smo 
bili  v Haus Schönenberg  z željo, da bi se 
srečali z božjo besedo, s Svetim pismom. 
Predavatelj je bil Dr. Rudi Koncilija. 
Njegovo pripovedovanje je vedno iskalo 
podlago v svetopisemski besedi. Tako smo 
se ob Lukovem evangeliju seznanjali s 
pismom Hebrejcem. Iz citata Brižinskih 
spomenikov pa smo lahko začutili namen 
božje besede. Ob koncu tega seminarja je 
bila tudi misel, da se Slovenci iz mesta in 
okolice Stuttgarta, Ulma in Augsburga radi 
srečujemo in si takšnih srečanj tudi želimo.

Polni veselja smo v nedeljo v pozni 
popoldanski uri prišli v Stuttgart.

2004 | bibelseminar  
in nonnenhorn am bodensee
Neben Gliedern unserer Gemeinde nahmen auch 

Gläubige aus Ulm, Augsburg, Kempten und Ra-

vensburg mit ihrem Pfarrer Roman Kutin sowie 

Monsignore Janez Pucelj, der delegierte für die 

Slowenen in aller Welt an dem Von Dr. Zvone 

Štrubelj und Mojca Sekne organisierten Seminar 

zum Thema Propheten gestern und heute  teil. 

Vortragender war der Bibelwissenschaftler Dr. 

Marjan Peklaj.

2006 | bibelseminar  
in ellwangen (24.-26. november)
Dr. Rudi Koncilija referierte anhand des Hebräer-

briefes über das Lukasevangelium. Der Gedanke 

gemeinsamer Seminare mit den Slowenen aus 

Ulm und Augsburg fand allgemeinen Anklang.

2007 | bibelseminar  
in Untermarchtal  
(23.-25. november)
Das Seminar leitete der Bibelforscher Maksimi-

lijan Matjaž aus Maribor. Thema des Seminars: 

Zum Jünger des WORTES werden am Beispiel 

der vier Evangelisten.

2008 | bibelseminar  
in langenargen, im Jahr des  
Hl. Paulus (21.-23. november)
Prof. Bogomir Trost aus Vipava referierte zum 

Paulusjahr über das Leben des Hl. Paulus und 

seine Botschaft an die Römer.

NAŠA LUČ
november 2008, letnik 57, številka 10

M e s e Č N i k  z A  s L o v e N c e  p o  s v e t U
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NAŠA LUČ
november 2008, letnik 57, številka 10

M e s e Č N i k  z A  s L o v e N c e  p o  s v e t U

Leto apostola Pavla 28.6.2008 do 29.6.2009 ob 2000-letnici Pavlovega rojstva

To odigna at aliquat, cortie mod eraessim ex eumsandre velenis ea amconse quisim enim quam, venibh essed tate tet, quat. Rud mincilisi.

Dolorer si. Ignisis esting et vendre dunt ad tatis nibh enis alissisi tinis aci blamcon ullamet acip ea consed tis dunt nit la faccum quisl ercinim 

nullaortie ent dolenit acil elessequate ver accum esto core dolese min ut aliquis duipis dolore dignim dio dolut lan essed magniam elisi.

Bor at praesto dolortie ming etue min henismo dolobore delisis euis dio commy nit nonsenit lorperos am diat. Ut velenim velestrud ti-

onse conullu mmodigniam, sequat eu faciliquisl utpat. Ibh et la conum dolore tionsequat. Lorercidunt utem zzril utat diamet nit at.
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2009 | Biblični seminar  
ob sklepu leta apostola pavla  
in v letu duhovništva

Seminar je bil v Theresienheimu, Eis-
kirch ob Bodenskem jezeru, od 20. do 
22. novembra 2009. Udeležilo se ga je 35 
udeležencev, v glavnem iz Stuttgarta, nekaj 
iz Augsburga, Kemptna in Ravensburga. 
Seminar je vodil dr. Rudi Koncilija. 

Predavatelj nam je predstavil Pavlo-
vo hvalnico iz prvega pisma Thessalo-
ničanom. V drugem delu smo delali po 
skupinah. V nedeljo, pred slovesno mašo 
Kristusa Kralja, smo doživeli presenečenje. 
Obiskali so nas člani moškega pevskega 
zbora Šentanelski pavri in dekliški pevski 
zbor Šentanelcice ter folklorna skupina 
Luka Kramolc iz Šentanela. 

Udeleženci seminarja so se po kosilu 
počasi odpravili na pot, gostje pa so na-
daljevali pot v Strasbourg. 

2010 | Biblični seminar v nonnen-
hornu ob Bodenskem jezeru
Zvone Štrubelj

Od petka, 19., do nedelje 21. novembra 
2010, je v Nonnenhornu potekal že tradici-
onalni biblični seminar. V slovenski župniji 
v Stuttgartu ga prirejamo že vrsto let, pred 
šestimi leti so se nam prvič pridružili tudi 
rojaki in rojakinje iz Augsburga, Ulma, 
Kemptna in Ravensburga.

Tema letošnjega seminarja je bila: Po-
stava in preroki za bratsko pravičnost med 
ljudmi. Seminar je vodil svetopisemski 
strokovnjak, profesor Marjan Peklaj. Iz 
Slovenije se je pripeljal z vlakom, v nedeljo 
pa je z letalom odpotoval v Rim, kjer so po-
tekale slovesnosti ob 50-letnici Slovenika.

Že v petek nas je profesor Peklaj uvedel 
v temo seminarja, ki je bila usklajena z 
letom dobrodelnosti in solidarnosti, ki jo 
v tekočem pastoralnem letu obhaja Cerkev 
na Slovenskem. V soboto je bil zelo dela-
ven dan. Po prvem predavanju je sledilo 
delo po skupinah. Gospod Peklaj nam 
je v predavanju prikazal nekaj ključnih 

Sklepni nasmeh bibličnega seminarja. 
Nedelja pred odhodom domov.

Po skupnem kosilu je nastopila Folklorna 
skupina Luka Kramolc iz Šentanela.

Dva očaka, ki ju je 
razsvetlila modrostna 
beseda Svetega pisma

Dekliski pevski zbor Šentanelčice med koncertom v cerkvi

Moški zbor Šentanelski pavri med koncertom v cerkviNaavezanost ali ljubezen do Svetega pisma

Voditelj bibličnega seminarja: 
dr. Rudi Koncilija

Tema: od leta sv. Pavla v leto duhovništva

BIBLIČNI SEMINAR V TERESIENHEIMU OB BODENSKEM JEZERU
od 20. do 22. novembra 2009 (Župniji Stuttgart in Augsburg)



1960-2010  |  50 let SlovenSke župnije v Stuttgartu  |  50 jahre SloweniSche katholiSche gemeinde Stuttgart 37

Ge
m

ei
n

d
e

le
be

n

2009 | bibelseminar in eiskirch, 
zum abschluss des Paulusjahres 
und zum Jahr des Priesters  
(20.-22. november)
Das Seminar leitete Dr. Rudi Koncilija. Er stellte 

den Lobgesang des Hl. Paulus aus dem 1. Brief an 

die Thessalonikier vor. Sänger des Männerchors, 

des Bauern- und Mädchenchors Šentanelcica 

sowie eine Folkloregruppe aus Šentanel über-

raschten uns zum Abschluss.

2010 | bibelseminar in nonnen-
horn am bodensee  
(19.-21. november) 
Von Zvone Štrubelj

In der Stuttgarter Gemeinde hat das Seminar 

eine lange Tradition und seit sechs Jahren 

nehmen auch Landsleute aus Augsburg, Ulm, 

Kempten und Ravensburg teil. 

Das Thema diese Jahres lautete: Gesetz und 

Propheten für die brüderliche Gerechtigkeit 

unter den Menschen. Die Leitung hatte der Bibe-

lexperte Professor Marjan Peklaj. Zwischen den 

Referaten wurden die Themen in Arbeitsgruppen 

vertieft. Das Thema war abgestimmt auf das 

Jahr der Wohltätigkeit und Solidarität, das die 

slowenische Kirche 2010 beging. Professor Peklaj 

verglich einige Schlüsselpassagen des 2. Buch 

Mose mit den gleichen aus dem 5. Buch Mose, 

in denen die Beziehung zu Fremden, Knechten 

und Sklaven schon sehr gegliedert und weit 

entwickelt sind. Ausdrücklich werden auch die 

Frauen und ihre Rechte erwähnt. Es folgten Texte 

aus den Propheten, die sich auf den Anspruch 

auf Gerechtigkeit stützen.

Auf die Hl. Messe am Samstagabend, bei deren 

Vorbereitung alle geholfen haben, folgte ein 

geselliges Beisammensein.

Am Sonntag – Christkönig – nach dem Morgen-

lob und der abschließenden Vorlesung folgte 

eine lebhafte Debatte, die Stunden gedauert 

hätte. Das ist der Beweis für die Aktualität des 

Themas und den guten Verlauf des Seminars. 

Während der Sonntagsmesse stellte Prof. Peklaj 

uns Christus als den König unserer Herzen vor. 

Nach dem Mittagessen gingen wir auseinander 

mit dem Versprechen, uns 2011 wieder beim 

Bibelseminar zu treffen.

odlomkov Postave iz druge Mojzesove 
knjige. Primerjal jih je z istimi odlomki iz 
pete Mojzesove knjige, iz Devteronomija, 
kjer je odnos do tujcev, hlapcev in sužnjev 
že bolj razvit in razčlenjen. Ne govori se le 
o moških, izrecno so omenjene tudi ženske 
in njihove pravice. V delu po skupinah 
smo nato brali odlomke prerokov, ki se 
nanašajo na zahtevo pravičnosti. V popol-
danskem delu smo na plenumu predstavili 
rezultate dela po skupinah in ugotovili 
marsikaj zanimivega. Delovne skupine so 
sodelovale tudi pri pripravi evharistije, ki 
smo jo obhajali kot sklep sobotnega dne. 
Pri maši se nam je pridružila tudi Jasmina 
Ritlop iz bližnjega mesta Konstanz ob Bo-
denskem jezeru. Pri pripravi maše in med 
evharistično daritvijo je sodelovala kot 
liturgična sodelavka, to delo opravlja tudi 
v svoji župniji sv. Konrada v Konstanci. 
Po večerji smo imeli še družabni večer.

V nedeljo, 21. novembra, na praznik 
Kristusa, kralja vesoljstva, smo po jutranjih 
hvalnicah sklenili naše delo s sklepnim 
predavanjem. Razvila se je zanimiva de-
bata, ki bi lahko trajala še ure in ure. To je 
dokaz, da je bila tema seminarja aktualna 
in njegov potek pravilen in dober. Sledila je 
še nedeljska maša, kjer nam je predavatelj 
na zelo bogat in duhovno globok način 
predstavil lik Kristusa, ki je predvsem kralj 
naših src. Po skupnem kosilu smo polni 
novih in bogatih izkušenj odšli vsak na 
svoj konec. Obljubili smo si, da se v letu 
2011 še srečamo na bibličnem seminarju.
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postno nedeljo. V cerkvi sv. Krištofa je 
zadonela slovenska pesem tako ubrano, 
da je petje ob spremljavi orgel, na kate-
re je igrala organistka in zborovodkinja 
Marjetka Urbanič, do zadnjega kotička 
napolnilo lepo in okusno urejeno svetišče. 
Seminar je s tem pokazal prve sadove, saj 
sta bili dve pesmi rezultat vaj na seminarju.

Pogled pa smo uprli tudi naprej. Kako 
bo potekalo nadaljnje sodelovanje? Dobili 
smo povabilo, da bi v tej združeni zasedbi 
že septembra s petjem oblikovali romarsko 
mašo v Einsiedelnu, v Švici. Vendar je  bilo 
časa premalo. Zato je padla odločitev, da 
to naredimo čez eno leto, leta 2007. Do 
takrat je dovolj časa, da program naštu-
dira vsak zbor posebej in da ga spomladi 
spet utrdimo na podobnem seminarju. 
Veselimo se tega projekta in Bog daj, da 
bi ga zares uresničili.

Pišeta Ivanka Vipavc in Zvone Štrubelj

pEVski sEMinArJi

2006 | prvi pevski in duhovni 
seminar v nonnenhornu

Zgodilo se je prvič. 42 pevcev iz raz-
ličnih zborov in krajev, se je zbralo od 
petka, 31. marca, do nedelje, 2. aprila 2006, 
v Nonnenhornu ob Bodenskem jezeru, 
nedaleč od Lindava, na duhovni konec 
tedna. Pevci pojejo pri mešanih pevskih 
zborih v slovenski župniji v Stuttgartu, 
drugi pri slovenski župniji v Ulmu, tretji 
so dejavni v skupnosti v Ravensburgu 
in četrti sestavljajo pevski zbor v Augs-
burgu. Navzoča sta bila tudi dirigent in 
predstavnik moškega zbora Moj Šocelj iz 
Sindelfingna pri Stuttgartu. Kaj vse se je 
na seminarju dogajalo?

Preden odgovorim na to vprašanje, 
bi rad namignil na predzgodovino tega 
srečanja. Prvič so se pevci vseh omenje-
nih zborov srečali na slovenski birmi in 
prireditvi ob 45-letnici slovenske župnije 
v Stuttgartu. To se je zgodilo v soboto, 11. 
junija 2005, v navzočnosti ljubljanskega 
nadškofa msgr. Alojza Urana. Po birmi 
je v cerkvi sv. Konrada z dvema pesmima 
sodeloval v programu vsak zgoraj našteti 
pevski zbor. Že to srečanje je pevke in pev-
ce različnih zborov med seboj povezalo. 
Začel je zoreti načrt za pevski seminar. Da 
bi se še bolj spoznali, smo se 4. februarja 
srečali v Ulmu in skupaj praznovali 50-le-
tnico župnika Romana Kutina. Počasi je 
tako dozoreval načrt za pevski seminar. 

Voditelj seminarja je bil prof. Ivan Flor-
janc iz Akademije za glasbo v Ljubljani. 
Profesor Florjanc ima bogate izkušnje pri 
vodenju in dirigiranju, je tudi komponist in 
dober pedagog. Z notami ni učil le vokalne 
tehnike, kako se prav poje. Preko njih je od-
krival duhovno vsebino različnih cerkvenih 
in ljudskih pesmi. Pevke in pevci so mi 
zatrjevali, da se niti minute niso dolgočasili. 
Izvirno, šaljivo in globoko občuteno je bilo 
njegovo vodenje. Ob pevskih vajah je dajal 
vpoglede v duhovno bogastvo slovenske 
cerkvene pesmi. Za program je izbral go-
riškega skladatelja, Lojzeta Bratušo, ki je še 

kot mlad postal žrtev fašističnega nasilja. 
Pred kratkim je prav po zaslugi prof. Flor-
janca izšla prva knjiga zbirke »Primorski 
skladatelji«, ki je v celoti posvečena temu 
mlademu glasbeniku, ki je bil tudi heroj 
slovenstva in krščanstva v težkem času 
fašistične diktature. 

Seminar v Nonnenhornu zato po pra-
vici lahko imenujemo pevski in duhovni 
seminar, saj je vsem udeležencem pomagal 
sestaviti duhovni in pevski mozaik zani-
mive osebnosti, Lojzeta Bratuše, katerega 
ime živi in še danes navdihuje Slovence 
na Primorskem. Pri vodenju seminarja 
je bila voditelju v podporo organistka in 
dirigentka, Marjetka Urbanič, iz Stuttgarta.

Zanimiv mozaik, ki so ga sestavljali 
pevke in pevci iz Augsburga, Ulma, Ra-
vensburga, Stuttgarta in Sindelfingna, smo 
sestavili pri slovesni nedeljski maši na peto 
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CHorseminare 
Von Ivanka Vipavc und Zvone Štrubelj

2006 | das 1. Chorseminar in nonnenhorn (31.3.–2.4. 2006)
42 Sänger aus den Chören von Stuttgart, Ulm, Ravensburg, Augsburg und Sindelfingen 

trafen sich  zu dem geistigen Wochenende in Nonnenhorn. Die Idee zu dem Treffen 

war 2005 anlässlich der 45-Jahrfeier der Stuttgarter Gemeinde entstanden,  bei 

der schon Sänger aus verschiedenen Chören gemeinsam gesungen hatten. Die 

Leitung des Seminars hatte Prof. Ivan Florjanc von der Musikakademie  Ljubljana. 

Unterstützt wurde er von der Organistin Marjetka Urbanič. Im Mittelpunkt standen 

Kompositionen von Lojze Bratuš aus der Primorska.

2007 | Chorseminar 2007 in nonnenhorn (23.3.–25.3. 2007)
Zum 2. Chorseminar waren fast alle Teilnehmer des Seminars vom Vorjahr wieder 

erschienen und einige neue Sänger kamen dazu. Die Leitung hatte wieder Prof. 

Florjanc unterstützt von der Dirigentin Prof. Elka Bratina. Das geistige Niveau der 

Chorseminare kann dem der Bibelseminare mindestens gleichgesetzt werden.

2008 | Chorseminar 2008 in langenargen (29.2.–2.3.2008)
Auch das 3. Chorseminar mit 40 Teilnehmern aus 4 Gemeinden stand unter der 

Leitung von Prof. Florjanc und Prof. Bratina. Getreu dem slowenischen Sprichwort 

Wer singt, betet zweimal wurde natürlich auch der Gottesdienst mit Gesang gestaltet.

2009 | Chorseminar 2009 in reimlingen (27.3.–29.3.2009)
Wie schon in den früheren Seminaren kamen die Teilnehmer aus Augsburg, Ulm, 

Ravensburg und Stuttgart. Seminarleiter war wieder unser alter Bekannter, Prof. 

Ivan Florjanc. Auf dem Programm stand dieses Mal die lateinische Messe der Hl. 

Katharina, ein sowohl sprachlich als auch musikalisch anspruchsvolles Werk. Die 

Chorleiterin Elka Bratina, die Organistin und Sängerin Marjetka Urbanič und die 

Leiterin des Stuttgarter Kirchenchores, die litauische Musikstudentin Ieva Sarja 

unterstützten Prof. Florjanc bei seiner Arbeit.

2010 | Chorseminar 2010 in nonnenhorn (19.3.–21.3.2010)
Fast 50 Choristen aus Süddeutschland nahmen an dem 5. Chorseminar teil, das 

wiederum unter der Leitung von Prof. Florjanc stattfand. Unterstützt wurde Prof. 

Florjanc von der ehemaligen Stuttgarter Chorleiterin Marjetka Urbanič. Dieses 

intensive, arbeitsreiche Seminar wurde aufgelockert durch Besucher aus Nova Gorica 

und der Posočje, der Region um den Fluss Soča.
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2007
pevski seminar v nonnenhornu 

Od 23. do 25. marca 2007 je bil seminar 
v Nonnenhornu pri Bodenskem jezeru. To 
je bil že drugi pevski seminar za cerkvene 
pevce. Po lanskoletnem srečanju, ki je 
navdušilo vse udeležence, so se na letošnji 
seminar prijavili skoraj vsi pevci. Nekaj 
jih je bilo novih.

Seminar je, tako sedaj kot lansko leto, 
vodil prof. Ivan Florjanc iz Akademije za 
glasbo v Ljubljani. Pomagala mu je pro-
fesorica Elka Bratina, ki je dirigentka in 
ima bogate izkušnje z vodenjem zborov.

Petje slovenskih narodnih in verskih 
pesmi je oblikovalo slovenskega človeka. 
Ko skupaj zapojemo, spontano stopimo 
v harmonijo štiriglasja. V Familienwerk 
Nonnehorn, kot se hiša imenuje, smo bili 
letos prvi gostje. Gostitelji so rekli, da bi 
si celo leto želeli takih gostov, ki bi bili 
delovni, organizirani, a hkrati tako veseli 
in sproščeni. 

Prepričan sem, da je bil duhovni nivo 
tega seminarja vsaj tako visok, kot je ni-
vo bibličnih seminarjev, ki jih prirejamo 
vsako leto. 

2008
pevski seminar v Langenargenu

Od petka, 29. februarja, do nedelje, 2. 
marca 2008, je v Langenargenu pri Bo-
denskem jezeru potekal že tretji pevski 
seminar, ki sta ga vodila profesor in diri-
gent Ivan Florjanc in zborovodkinja Elka 
Bratina. Iz štirih slovenskih skupnosti se 
ga je udeležilo 40 pevk in pevcev.

V soboto je potekal v znamenju in-
tenzivnih vaj. Večer je potekal v pesmi 
in družabnosti. V nedeljo, 2. marca, na 
četrto postno nedeljo, je bila maša obli-
kovana s petjem pa tudi z razmišljanjem 
o evangeljskem odlomku, o ozdravitvi 
sleporojenega, iz Janezovega devetega 
poglavja. Kdor poje, dvakrat moli, pravi 
slovenski pregovor.

2009
pevski seminar v reimlingenu

Že četrto leto po vrsti so se pevskega 
seminarja na peto postno nedeljo, od 
petka, 27. marca, do nedelje, 29. marca 
2009, udeležili pevke in pevci slovenskih 
zborov iz Augsburga, Ulma, Ravensburga 
in Stuttgarta. Prve tri seminarje smo imeli 
ob Bodenskem jezeru, letos smo zaradi 
zasedenosti morali iti drugam, v prijeten 
zahodni del Bavarske, v Reimlingen, blizu 
starodavnega mesta Nördlingen, ki leži 
nedaleč od Aalena oziroma znamenitih 
samostanov Elwangen in Neresheim, ki 
imata tesno povezavo tudi z nami. V El-
wangenu je bil za nekaj časa kot škof zaprt 
sveti Metod, v Neresheimu, znamenitem 
benediktinskem samostanu, so na samo-
stanskem pokopališču pokopani številni 
Slovenci, ki so jih v času druge svetovne 
vojne pregnali iz Zasavja. 

Srečali smo se v petek, 27. marca, proti 
večeru. Po večerji je bilo uvodno srečanje 
z voditeljem seminarja, prof. Ivanom Flor-
jancem, z glasbene akademije v Ljubljani. 
Naš, že stari znanec, profesor glasbe, di-
rigent in skladatelj, nas je uvedel v temo 
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2010
pevski seminar v nonnenhornu 

Od petka, 19. marca, do nedelje, 21. 
marca 2010, je potekal že peti seminar 
za pevke in pevce slovenskih zborov iz 
južne Nemčije. Vseh udeležencev je bilo 
skoraj 50. 

Za strokovno vodstvo je tudi letos 
poskrbel profesor, dirigent in skladatelj 
Ivan Florjanc, z Akademije za glasbo v 
Ljubljani. Pomagala mu je bivša dirigentka 
zbora Obzorje iz Stuttgarta, Marjetka Ur-
banič. Organizacijsko vodstvo je prevzel 
župnik iz Stuttgarta, dr. Zvone Štrubelj.

Letošnji pevski seminar je bil zelo in-
tenziven in do konca delaven. V nedeljo, 
21. marca, so se maše in skupnega kosila 
udeležili tudi rojaki iz Nove Gorice in 
Posočja, ki so potovali na obisk v Brussel. 
Pri dobrem skupnem kosilu, pri katerem 
ni manjkalo slovenske pesmi in pristnega 
slovenskega veselja, smo se spoznali in 
spoprijateljili.

letošnjega seminarja. Spontano smo tisti 
večer zapeli več slovenskih ljudskih in 
narodnih pesmi. V soboto, 28. marca, je 
bil trd delovni dan. Na programu je bila 
latinska maša sv. Katarine, ki je bila za 
marsikaterega pevca tako z vidika besedila 
kot tudi glasbe, kar zahteven program. 
Polg maše so pevci po glasovih vadili 
tudi nekaj slovenskih narodnih pesmi, 
med najbolj priljubljenimi je bila koroška, 
Rož, Podjuna, Zila. 47 pevk in pevcev je 
uživalo v strokovnem vodstvu, ki so ga 
poleg profesorja Florjanca zagotavljali še: 
zborovodkinja Elka Bratina, organistka in 
pevka Marjetka Urbanič, ki je na seminar 
prišla iz Slovenije ter dirigentka cerkvenega 
pevskega zbora Obzorje iz Stuttgarta, Ieva 
Sarja, ki je študentka glasbene akademije 
v Stuttgartu, doma iz Latvije. 

Sobotni večer smo popestrili z družab-
nim večerom, kjer smo veliko prepevali, 
zaigrali pa so tudi zvoki harmonike Jožeta 
Erjavca iz Ravensburga, ob spremljavi ki-
tar župnikov Romana Kutina in Zvoneta 
Štrublja, bas kitari Tomasa Rudolfa in 

elektronskem klavirju Marjetke Urbanič. 
Dobrote iz popotnih torb so poskrbele, 
da nismo bili lačni in žejni. Sobotni dru-
žabni večer je potrdil, da smo Slovenci, 
kadar pridemo skupaj, radoživi, veseli in 
sproščeni. 

V nedeljo dopoldne smo po jutranji 
molitvi nadaljevali z vajami in pripravljali 
program za nedeljsko sveto mašo. Ob 11. 
uri smo evharistično bogoslužje obhajali v 
hišni kapeli, kjer je združeni zbor nastopil 
z deli iz latinske maše sv. Katarine, voditelj 
seminarja, župnik dr. Zvone Štrubelj, je v 
meditativni homiliji razmišljal ob pesmi 
Oljska gora, pevke in pevci so zapeli tudi 
mašno pesem Lojzeta Bratuše, ki so se je 
naučili na seminarju. Nedeljsko bogoslužje 
na peto postno nedeljo je bilo zares vrh 
vsega dogajanja. Po skupnem kosilu smo 
se poslovili in obljubili, da bomo s posa-
meznimi zbori še večkrat in z veseljem 
sodelovali.
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ki ste nas sprejeli z odprtimi rokami in s 
prijaznim gostoljubljem. Tega izpita zares 
ne bomo nikoli pozabili.” 
 Slušateljica T. D

2009
Materinski dan v stuttgartu

V nedeljo, 10. maja, smo v Stuttgartu 
praznovali materinski dan. Ob 16. uri so 
bile šmarnice pri kapeli na vrtu sloven-
skega doma, ki so jih pripravili otroci. Po 
procesiji v cerkev je bilo slovesno bogo-
služje, ki so ga oblikovali starši in otroci. 
Pel je domači pevski zbor Obzorje. Po maši 
je bil v cerkvi kratek priložnostni program, 
ki so ga pripravili otroci v zahvalo svojim 
materam. 

2010
Materinski dan pri svetem Duhu 
v stuttgartu

Ko za eno leto gostujemo pri Svetem 
Duhu, je v župnijskih prostorih dovolj 
prostora za naša praznovanja. Prvo pra-
znovanje je bil materinski dan 2010. Otroci 
so izvedli kratek program kar v cerkvi, 
po redni nedeljski maši. K družabnemu 
srečanju in kavi smo se zbrali v dvorani 
pod cerkvijo. Prvič smo tako preizkusili 
kuhinjo, ki nam bo odslej naprej na raz-
polago za večje prireditve.  

VinskE trgAtVE 

2002
Vinska trgatev v Esslingenu

V soboto, 28. septembra 2002, je slo-
venska župnija priredila tradicionalno 
vinsko trgatev. Člani liturgične skupine 
so oblikovali sv. mašo. Pred oltarjem je 
bilo razstavljeno vinogradniško orodje, 
ki naj bi poudarilo predhodni trud, ki je 
potreben, da ta žlahtna kapljica priteče 
v kozarce. Po maši je sledila družabna 
prireditev v dvorani. Za praznik vinske 
trgatve se prvič po počitnicah srečamo v 
večjem številu. To srečanje je vedno zelo 
dobro obiskano in prijetno.

Pišeta Cilka Novak in Zvone Štrubelj

stALnE župniJskE prirEDitVE

MAtErinski DnEVi

2004
Materinski dan v pfullingenu, 
schwäbisch gmündu in stuttgartu

Naša župnija praznuje materinski dan 
vsako leto na drugo nedeljo v maju. V 
soboto, 8. maja 2004, ko je v Stuttgaru 
potekalo svetovno srečanje duhovnih 
skupin v Katoliški cerkvi, ki se ga je ude-
ležil tudi nadškof Stanislav Hočevar iz 
Beograda, smo zvečer obhajali materinski 
dan v Pfullingenu. Slovesno sv. mašo je 
vodil nadškof Hočevar, bogoslužje pa so 
s petjem  spremljali mladi iz mladinskega 
zbora Gloria, iz Viča pri Ljubljani. 

Po maši je 25 mladih pevcev v čast  
materam izvedlo kratek priložnostni pro-
gram. Srečanju so se pridružili še nemški 
verniki župnije sv. Wolfganga. Bili so pre-
srečni, da so se udeležili škofove maše in 
poslušali slovenske pesmi.

V nedeljo, 9. maja, smo imeli v 
Schwäbisch Gmündu podobno srečanje. 
Popoldan ob treh pa je v Stuttgartu sle-
dilo srečanje mladih družin. Po kratkem 
programu, akademiji za materinski dan 
v izvedbi zbora Gloria, smo praznovali 
na župnijskem vrtu in zavrteli na ražnju 
mladega prašička. 

2007
Materinski dan v Heilbronnu z gosti 
iz slovenije

“V soboto, 25. marca 2007, ko smo 
obhajali praznik Marijinega oznanjenja, 
je bila na programu redna slovenska maša 
v Heilbronnu. To srečanje je bilo nekaj 
posebnega, saj se ga je udeležila tudi naša 
skupina, popotniki in gostje iz Primorske. 
Pripotovali smo z avtobusom v soboto 
zjutraj. V Slovenskem domu so nam po-
stregli z zajtrkom. Nato smo z domačim 
vodičem, gospodom Kavašem, odšli na 
ogled mestnih zanimivosti. Po kosilu smo 
z avtobusom odšli v Heilbronn. Gostje smo 
oblikovali mašo ob Marijinem prazniku 

in ob materinskem dnevu. Rojakom smo 
posredovali svoje izkušnje s Cerkvijo in 
jim zaupali kako vidimo sedanji položaj 
Cerkve in kakšno si predstavljamo v pri-
hodnosti. Po maši so nas prijazni domačini 
iz Heilbronna pogostili s pravo, slovesno, 
bogato večerjo. Zahvala gre gospe Mileni 
Movrin in Silvi Habič, članicam ŽPS ter 
drugim sodelavkam in sodelacem, ki so 
jima pomagali in se tako zelo potrudili.

Popotniki in gostje? Kakšni gostje 
smo pravzaprav bili? Smo slušateljice 
in slušatelji teološko pastoralne šole iz 
Nove Gorice. Okrog trideset nas je bilo; 
prihajamo iz obeh Goric, pa tudi iz Vi-
pavske doline, Tolmina in Kobarida in 
iz Goriških brd. Župnik iz Stuttgarta, dr. 
Zvone Štrubelj, namreč vsako leto predava 
v Kopru in Novi Gorici teološki predmet 
»ekleziologijo«, to je, nauk o Cerkvi in 
ekumenizem. Udeleženci tečaja moramo 
nato pri predavatelju narediti tudi izpit. 
Na predavanjih v mesecu januarju je 
predavatelj predlagal, naj pridemo izpit 
delat v Stuttgart, tako bomo lahko svojo 
dolžnost združili s prijetnim izletom in 
obiskom rojakov v Nemčiji. Rečeno je 
bilo storjeno. Organizirali smo se in zares 
prišli. Takih izpitov je malo. Opravili smo 
jih naslednji dan, v nedeljo, 26. marca, v 
Slovenskem domu. Prav vsi smo izdelali, 
in še kako! Sicer je tudi res, da smo bili 
tudi dobro pripravljeni. Spremljala nas je 
tudi voditeljica tečaja, uršulinka, sestra 
Tatjana Car iz Izole.

Po izpitih smo odšli po Trubarjevih 
poteh, v Tübingen in Derendingen. Obi-
skali smo grob Primoža Trubarja in se vsaj 
malce poglobili v njegovo življenjsko pot. 
Strokovno nas je po teh poteh vodil naš 
predavatelj, dr. Štrubelj; ugotovili smo, da 
je Primož Trubar ne le oče prve slovenske 
knjige, ampak tudi oče slovenskega naro-
da. O tem prej še nismo razmišljali. Pot nas 
je nato vodila v Ulm, kjer nas je pričakal 
prijazni profesor, dr. Marko Dvoržak in nas 
popeljal v ulmsko stolnico in po starem 
delu mesta. Lepo je bilo, za kar se imamo 
zahvaliti našemu predavatelju in vašemu 
župniku, dr. Zvonetu Štrublju in vsem, 
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2002 – 2008
Večkrat je bila prav vinska trgatev 

priložnost za obhajanje pomembnih 
obletnic. Tako smo na vinsko trgatev leta 
2004 povabili bivšega župnika Janeza Ške-
ta, ki je z nami obhajal svoj srebnomašni 
jubilej. Leta 2005 smo na vinski trgatvi 
sprejeli novega župnika sodelavca, Igorja 
Krašno, naslednje leto, leta 2006, je na 
vinski trgatvi imel ponovitev zlate maše 
“ata župnik” Pavel Uršič, leta 2008 so nas 
prav na praznik vinske trgatve obiskali 
prijatelji s Koroške. Tudi leta 2009 je bila 
vinska trgatev lepo doživetje in veselo 
snidenje po letnih počitnicah. Vinske tr-
gatve vedno obhajamo v Esslingenu, tudi 
zaradi večje dvorane, ki nam dovoljuje 
lepo praznovanje.

reGelmässiGe Und  
GeleGenTliCHe VeransTalTUnGen
Von Cilka Novak und Zvone Štrubelj

mUTTerTaGe
2004 | muttertag in Pfullingen, schwäb. Gmünd und 
stuttgart | Jedes Jahr am 2. Sonntag im Mai feiern wir den Muttertag. 

Am 2. Mai 2002 begingen wir den Muttertag in Pfullingen mit einer feierli-

chen Hl. Messe gemeinsam mit Erzbischof Stanislav Hočevar aus Belgrad. Er 

wurde von den jungen Sängern des Jugendchores Gloria aus Vič in Ljubljana 

musikalisch begleitet. Anschließend trafen sich die jungen Familien. Am 9. 

Mai folgten Treffen mit jungen Familien in Schwäb. Gmünd und Stuttgart.

2007 | muttertag in Heilbronn mit Gästen aus slowenien
Am 25. März 2007, am Fest Maria Verkündigung feierten wir Muttertag mit 

Gästen aus der Primorska. Es handelt sich dabei um Hörerinnen und Hörer der 

Theologisch Pastoralen Schule aus Nova Gorica, an der Dr. Zvone Štrubelj jedes 

Jahr eine theologische Vorlesung über Ekklesiologie (Kirche und Ökumene) hält.

2009 | muttertag in stuttgart
Am Sonntag, 10. Mai feierten wir den Muttertag in Stuttgart. Nach einer von 

den Kindern vorbereiteten Maiandacht fand in der Kirche St. Konrad, der von 

den Eltern und Kindern feierlich gestaltete Gottesdienst statt. Es sang der Chor 

Obzorje. Als Dank an die Mütter präsentierten die Kinder anschließend ein 

kurzes Programm.

2010 | muttertag in stuttgart, Heilig Geist | Für ein Jahr sind wir 

Gast in Heilig Geist. Nach der Hl. Messe führten die Kinder ein kleines Programm 

auf. Wir dürfen für unsere Feiern den Gemeindesaal unter der Kirche nutzen.

WeinFesTe

2002 | Weinfest in esslingen.
Am Sonntag, 28. September 2002, fand das traditionelle Weinfest in Esslingen 

statt. Die Hl. Messe wurde von der Liturgiegruppe gestaltet. Anschließend folgte 

geselliges Beisammensein im Gemeindesaal. 

2002 – 2008
Das Weinfest ist häufig Anlass um Jubiläen zu feiern:

2004 – das silberne Priesterjubiläum unseres früheren Pfarrers Šket

2005 – Begrüßung des neuen Kaplans Igor Krašna

2006 – das goldene Priesterjubiläum des „Altpfarrers“ Pavel Uršič 

2008 – hatten wir Besuch aus der Koroška
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MikLAVžEVAnJA

2002
Čevljar Martin je s sv. Miklavžem 
obiskal številne skupnosti v župniji 

Od 1. do 15. decembra 2002, so bili v 
spremstvu Miklavža tudi mladi. Pripravili 
so igro Leva N. Tolstoja, Čevljar Martin, ki 
jo je režirala študentka Irena Strojan. Igro 
je posnel tudi novinar Matjaž Merljak z 
radia Ognjišče, za eno od oddaj na radiu 
Ognjišče v Ljubljani. Sveti Miklavž je z igro 
obiskal Pfullingen, Böblingen in Stuttgart. 
Čevljarja Martina je igral študent Kajetan 
Trošt, ki je bil za nekaj časa na študijskem 
izpopolnjevanju v Stuttgartu. Igra je imela 
velik uspeh.

2006
sveti Miklavž je obiskal otroke

Že v soboto, 2. decembra, je sveti Mi-
klavž obiskal otroke v Pfullingenu, v nede-
ljo dopoldne, 3. decembra 2006 pa otroke 
v Böblingenu. Popoldne so v Stuttgartu 
otroci slovenske sobotne šole in otroškega 
vrtca za to priložnost zaigrali igrico Lučke 
Susič, z naslovom Čudne želje. V igrici v 
dveh dejanjih so posnemali dobroto sv. 
Miklavža in tako za njegov godovni dan 
obdarovali ubogo starko. 

 

2009
sv. Miklavž je bil ponovno zelo 
radodaren

Sveti Miklavž je v soboto, 5. decem-
bra, obiskal otroke iz skupnosti v Pful-
lingenu. V nedeljo, 6 decembra 2009, na 
sam Miklavžev godovni dan, je razveselil 
otroke v Böblingenu in Stuttgartu. Otroci 
slovenskega župnijskega vrtca in sobotne 
šole, so pripravili recital, Sveti Miklavž in 
blaženi Anton Martin Slomšek. V recitalu, 
ki ga je za otroke napisal župnik dr. Zvone 
Štrubelj, so Miklavževo dobroto in njegovo 
pričevanje za dobrega in usmiljenega Boga, 
primerjali z dobrotnikom vseh Slovencev, 
blaženim Antonom Martinom Slomškom. 
Med recitalom so prepevali Slomškove 
pesmi: V nebesih sem doma, En hribček 
bom kupil, Preljubo veselje, Glejte že sonce 
zahaja. Poželi so bučen aplavz, sveti Mi-
klavž pa jih je nagradil s knjižnim darom 
in drugimi dobrotami.

ŠtEfAnoVAnJA
 
K božičnim praznikom spada že od 

nekdaj praznik sv. Štefana, ki ga praznu-
jemo na drugi božični dan, 26. decembra. 
Naša farna skupnost ga vsako leto proslavi 
s sv. mašo v Esslingenu. Po maši je v dvo-
rani tradicionalno štefanovanje z božično 
tombolo. Ob tradicionalnem štefanovanju 
leta 2003, smo proslavili 60-letnico Štefana 
Fabčiča. Štefan je bil od 2001 do 2010 pod-
predsednik župnijskega pastoralnega sveta 
slovenske župnije v Stuttgartu. Praznik sv. 
Štefana je redno zelo dobro obiskan. Če 
na sam božični dan naši rojaki praznujejo 
praznik Gospodovega rojstva v lastnih 
družinah, se naslednji dan radi poveselijo 
v svoji skupnosti.

nikolaUsFeiern

2002 | schuster martin und der nikolaus
Mit dem Stück von Jugendlichen gestalteten Schuster Martin von Lev Tolstoj besuchte der Nikolaus 

Pfullingen, Böblingen und Stuttgart.

2009 | der Hl. nikolaus wieder mal sehr freigebig
Am 5. Dezember besucht der Hl. Nikolaus Pfullingen und am 6. Dezember Böblingen und Stuttgart. Die 

Kinder in Stuttgart hatten ein Rezital (Autor Z. Štrubelj) „Der Hl. Nikolaus und der selige Anton Martin 

Slomšek“ vorbereitet, das mit großem Applaus honoriert wurde.

der TaG des Hl. sTePHan

Traditionell begehen wir den Tag des Hl. Stefan (26. Dezember) mit einer Hl. Messe in Esslingen und einer 

Weihnachtstombola im Gemeindesaal. 2003 feierten wir zugleich den 60. Geburtstag von Š t e f a n 

Fabčič, dem 2. Vorsitzenden des KGR von 2001 bis 2010.
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prAznoVAnJA osEBniH in 
zAkonskiH JuBiLEJEV

Do leta 2002 je bilo v navadi, da se vsako 
tretjo nedeljo v mesecu slavljenci, tisti, ki so 
v določenem mesecu obhajali rojstni dan ali 
god, po maši srečajo v Slovenskem domu 
in drug drugemu čestitajo in nazdravijo. Ta 
navada se je počasi preoblikovala v praznik 
osebnih in zakonskih jubilejev, ki smo ga 
začeli obhajati že leta 2002, na tretjo ad-
ventno nedeljo, 10 do 14 dni pred božičem. 
Praznik se je iz leta v leto tako uveljavil, da 
je bilo vsako leto več prijavljenih.

2001
praznovanja s slavljenci

V januarju 2001 smo v Slovenskem 
domu potrdili nekatera praznovanja, med 
katerimi je potrebno omeniti 80-letnico 
g.Veronike Čurin, ki z možem Feliksom 
skoraj vsako nedeljo pride 70 km daleč, k 
slovenski sveti maši v Suttgart ali Esslingen

2002
prvi praznik osebnih in zakonskih 
jubilejev

Sredi decembra 2002 smo v župniji 
obhahajli praznik zakonskih jubilejev. 
Povabljeni so bili vsi, ki so v letu 2002 
obhajali okrogli življenjski ali zakonski 
jubilej. V Aalenu so prišli k blagoslovu 

trije pari, ki so obhajali 10-letnico poroke. 
V Suttgartu pa je v nedeljo, 15. decembra, 
prišlo pet parov, ki so slavili 30 ali 40 let 
poroke in več posameznikov, ki so obhajali 
okrogle obletnice. 

2006
nedelja slavljencev pred Božičem

Na tretjo adventno nedeljo, 17. de-
cembra 2006, so se na tradicionalnem 
srečanju jubilantov zbrali slavljenci, ki 
so v tem letu obhajali okrogle obletnice 
osebnega ali družinskega življenja. Slavje 
je obogatil akademski pevski zbor Tone 
Tomšič iz Ljubljane. Med slavljenci je bil 
tudi organist, g. Damjan Jejčič, ki je v tem 
letu praznoval 70. rojstni dan. Za to prilo-
žnost mu je mariborski škof in metropolit, 
dr. Franc Kramberger, v imenu slovenske 
škofovske konfernece podelil posebno 
priznanje. Priznanje za dolgoletno službo 
organista (v slovenski župniji že 43 let) in 
pevovodje in za vse, kar je dobrega storil 
za slovensko župnijo.

2007
praznik vse številčnejših jubilantov

V nedeljo, 16. decembra, se je v cerkvi 
sv. Konrada zbralo 38 slavljencev k zahval-
ni sv. maši. Vsak je dobil rdečo vrtnico in 
poseben blagoslov. Nedeljsko bogoslužje 

na tretjo adventno nedeljo poteka v zna-
menju veselja. V tem znamenju je potekalo 
tudi naše slavje.

2008
Bog piše v kroniko slehernega 
človeka

Bogat mesec december, ki nam je na 
tretjo adventno nedeljo prinesel nova, 
prijetna presenečenja. K blagoslovu se 
je prijavilo veliko jubilantov, ki so v letu 
2008 praznovali okrogle obletnice. Pri 
sveti maši je župnik izpostavil misel, da 
Bog piše v kroniko slehernega človeka. 
Človeško življenje je Božji dar, tako kot 
je poseben Božji dar skupna zakonska in 
družinska pot. Z vrtnicami so jubilantje 
dobili tudi Božji blagoslov.

2009
srečanje jubilantov na tretjo 
adventno nedeljo

Že sedmič po vrsti je slovenska žu-
pnija v Suttgartu priredila srečanje vseh, 
ki so v tem letu slavili okroglo obletnico 
življenja ali zakonske zveze. V nedeljo, 13. 
decembra 2009, se je tako v cerkvi sv. Ko-
nrada zbralo blizu 50 slavljencev. Cerkev 
sv. Konrada je preplavilo posebno veselje 
in občutek zahvale. Po maši je nastopil 



1960-2010  |  50 let SlovenSke župnije v Stuttgartu  |  50 jahre SloweniSche katholiSche gemeinde Stuttgart 47

Ge
m

ei
n

d
e

le
be

n

župnijski pevski zbor Obzorje, zapel je 
slavljencem in nas z nekaj božičnimi pe-
smimi pripravil na bližnji božični praznik.

2010
slavje jubilantov v zlatem letu 
slovenske župnije

V nedeljo, 12 decembra 2010, na tretjo 
adventno nedeljo smo v dvorani sv. Ko-
nrada v Stuttgartu imeli najprej nedeljsko 
mašo, nato pa blagoslov vseh, ki so v letu 
2010 izpolnili okrogle življenjske obletnice 
ali slavili okrogle obletnice poroke. Zbralo 
se je nad trideset slavljencev, ki smo jim 
čestitali in jih obdarovali z rdečo vrtnico. 
Na koncu maše so prejeli slovesen jubilejni 
blagoslov. Cerkveni pevski zbor Obzorje, 
ki je pel tudi med mašo, je pripravil krajši 
koncert narodnih in božičnih pesmi. 

Tretja adventna nedelja se imenuje 
nedelja veselja, nedelja veselega pričako-
vanja. V duhu sproščenega veselja smo 
nato imeli skupni agape, razdelili smo si 
hrano in pijačo, ki so jo slavljenci prinesli. 
Rudolfovi fanjte pa so poskrbeli za glasbo 
in dobro razpoloženje. S tem slavjem smo 
tudi uradno sklenili zlati jubilej slovenske 
župnije v Stuttgartu.

PersönliCHe JUbiläen Und eHeJUbiläen

Bis 2002 wurden Geburtstage und Ehejubiläen jeden dritten Sonntag im Monat gemeinsam gefeiert. 

Daraus wurde allmählich der Feiertag der persönlichen Jubiläen und Ehejubiläen am 3. Sonntag im Advent.

2001 | Hier ist unter den Jubilaren die 80jährige Veronika Čurin zu erwähnen, die jeden Sonntag 70 

km zur Hl. Messe fahren muss.

2002 | der erste Feiertag der persönlichen Jubiläen und ehejubiläen
Hierzu waren alle eingeladen, die 2002 einen runden Geburtstag oder ein rundes Ehejubiläum feiern 

konnten. Drei Paare in Aalen waren 10 Jahre und 5 Paare in Stuttgart 30 oder 40 Jahre verheiratet. Hinzu 

kamen eine ganze Reihe runder Geburtstage.

2006 | Die Jubilarfeier wurde vom Akademischen Chor Tone Tomšič aus Ljubljana umrahmt. Der 

70jährige Organist Damjan Jejčič erhielt eine persönliche Auszeichnung durch Bischof Kramberger aus 

Maribor für 43 Jahre Tätigkeit als Organist.

2007 | der Feiertag mit den meisten Jubilaren
38 Jubilare waren 2007 in St. Konrad versammelt. 

2008 | Gott schreibt die Chronik eines jeden menschen
Zum diesjährigen Jubiläumsfeiertage waren überraschend viele Jubilare angemeldet. Wie das Leben 

überhaupt, so ist das Leben des Menschen und sein Weg in Ehe und Familie eine besondere Gabe Gottes.

2009 | 6. Treffen der Jubilare in Folge | Nahezu 50 Jubilare trafen sich dieses Jahr in 

St. Konrad um Gott zu danken. Nach der Hl. Messe verschönte der Chor Obzorje die Feier.

2010 | Treffen der Jubilare im goldenen Jubiläumsjahr
Am dritten Adventssonntag 12.12.2010 haben wir mit über 30 Jubilaren gefeiert. Um 15.00 fand im St. 

Konrad-Saal ein feierlicher Gottesdienst und anschließend der Segen der Julilare statt. Der Gemeindechor 

Obzorje veranstaltete ein kleines Konzert, danach folgte ein gemütliches Beisammensein. Mit dieser Feier 

haben wir das 50-jährige Jubiläumsjahr unserer Gemeinde ausklingen lassen.
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Ulma, Kemptna, Ravensburga in Stutt-
garta pa je bil naš zlati jubilej, 50-letnica 
slovenske župnije v Stuttgartu.

2009
obisk profesorjev, vzgojiteljev in 
zaposlenih iz zavoda sv. stanislava 
iz Šentvida nad Ljubljano

“Letošnji izlet zaposlenih v Zavodu 
sv. Stanislava iz Šentvida nad Ljubljano, 
konec aprila 2009, je imel za svoj cilj pot 
po Trubarjevih stopinjah. Med spoznava-
njem Trubarjevega življenja in dela smo 
se srečevali s kraji, kjer je utemeljitelj slo-
venskega knjižnega jezika prebival v drugi 
polovici svojega življenja. Z zanimanjem 
smo si ogledali Nürnberg, Rothenburg nad 
Taubero, Derendingen, Tübingen in Bad 
Urach. V Stuttgartu nas je s sorojaki nad-
vse gostoljubno sprejel župnik tamkajšnje 
slovenske župnije, dr. Zvone Štrubelj.

Nedeljsko sveto mašo v Esslingenu pri 
Stuttgartu, kjer smo se poleg tamkajšnjih 
Slovencev zbrali tudi gostje iz Zavoda, je 
dr. Štrubelj obhajal skupaj z direktorjem 
Zavoda sv. Stanislava, dr. Romanom Glo-
bokarjem in z duhovnim vodjem Škofijske 
klasične gimnazije, mag. Tonetom Česnom. 
Sledilo je prijetno druženje s slovenskimi iz-
seljenci ob domačih dobrotah, zvečer pa so 
nas v Slovenskem domu obilno pogostili. Za 
veselo vzdušje je poleg odličnih prekmur-
skih kuharic poskrbel kar župnik sam, saj 
je dokazal, da ni strokovnjak le na področju 
raziskovanja Trubarjevega življenja, ampak 
tudi pri blagozvočnih slovenskih pesmih. 
Iz južnih nemških dežel smo odhajali polni 
lepih vtisov o Trubarjevih krajih, kjer tudi 
danes živi gostoljubna in vesela skupnost 
slovenskih izseljencev.”
Simon Purger

DrugE oBČAsnE prirEDitVE in 
poMEMBni DogoDki V župniJi

2001
Binkoštno srečanje »Domačega 
zvona« na kronski gori pri 
Dravogradu

Moški pevski zbor »Domači zvon«, ki 
je bil ustanovljen leta 1968 v Stuttgartu in 
ga je vodil organist in pevovodja g. Damjan 
Jejčič, je v letu 1997 prenehal delovati. 
Številni pevci so se vrnili domov, zato so 
sklenili, da se bodo vsako leto srečevali v 
domovini. Letos so se zbrali pri sv. Petru 
in Pavlu na Kronski gori. Pri slovesnem 
bogoslužju so poleg domačega župnika 
somaševali: Ciril Turk, Janez Šket in Jože 
Škrinjar. MPZ »Domači zvon« in »Kvintet 
Ventus« iz Vipavske doline sta z ubranim 
petjem pod vodstvom Damjana Jejčiča 
obogatila bogoslužje. Po maši so pripravili 
še skupen koncert.

2001
zahvalna maša v naravi v 
Magstadtu, dragoceni prispevek 
skupnosti iz Böblingena

V soboto, 29. septembra 2001, so se 
verniki iz Böblingena in Sindelfingena 
zbrali pri zahvalni maši v naravi, v Mag-
stadtu. To srečanje je postalo tradicional-
no. Vsako leto je proti koncu septembra ali 
v začetku oktobra zahvalna maša v naravi. 
Pripravlja jo verska skupnost iz Böblingena 
in Sindelfingena, v sodelovanju s kultur-
nim društvom Slovenski muzikanti. Oltar 
okrasijo s poljskimi pridelki, gozdnimi 
sadeži in cvetjem. Večkrat so srečanje 
obogatili gostje iz Slovenije, številni pevski 
zbori in duhovniki jubilanti.

2002
srečanje treh pevskih zborov v 
komendi na binkoštno nedeljo

Moški pevski zbor iz Komende, ki je 
že gostoval v Suttgartu, je 19. maja 2002 
povabil „Domači zvon“ na gostovanje v 
Komendo. Obema zboroma se je pridružil 
še „Kvintet Ventus“ s Primorske. 

2006
Velikonočna razstava pirhov  
na škofiji v rottenburgu

Na razstavi velikonočnih običajev v 
Rottenburgu, 6. 4. 2006, smo Slovenci 
sodelovali s svojo stojnico, kjer smo pripra-
vili velikonočni jerbas s potico, hrenom, 
šunko in pirhi (Doroteja Oblak), slovensko 
velikonočno butaro in velikonočne pirhe, 
ki jih je z umetniško roko s slovenski-
mi motivi okrasila gospa Ana Končan. 
Na panojih pri slovenski stojnici so bile 
razstavljene slike Maksima Gasparija, ki 
nazorno prikazujejo slovenske ljudske ve-
likonočne običaje. Razstava je bila odprta 
do 17. 4. 2006. Slovensko župnijo so na 
odprtju zastopali: Doroteja Oblak, Cilka 
Novak, zakonca Ana in Pavel Končan in 
župnik sodelavec Igor Krašna.  Razstava 
velikonočnih pirhov je bila večkrat tudi v 
Slovenskem domu, še posebej odmevna je 
bila leta 2002.

2003 in VsE Do 2010
Maša v naravi 

V nedeljo, 29. junija 2003, smo z 
dvema avtobusoma odpotovali v Allgäu, 
kjer smo skupaj z verniki slovenske sku-
pnosti iz Augsburga, Ulma, Kemptna in 
Ravensburga obhajali evharistično da-
ritev v naravi. Obiskali smo tudi cerkev 
v Kemptnu, kjer je osem let župnikoval 
Primož Trubar. Po letu 2003 smo se vsako 
leto pridružili Slovencem iz Augsburga, 
Ulma, Kemptna in Ravensburga, včasih 
tudi z veliko žrtvijo, saj smo na soboto pred 
mašo v naravi vedno prirejali kresovanje v 
Esslingenu. Program se je končal pozno, 
za tiste sodelavce, ki so bili odgovorni za 
postrežbo včasih šele zgodaj zjutraj, ob 
sedmih ali osmih pa naprej, na mašo v 
naravi. Svoj veliki finale so ta skupna slavja 
v katedrali narave imela prav v jubilejnem 
letu 2010, ko smo se v nedeljo, 27. junija, 
množično zbrali na teritoriju naše župnije, 
na Michaelsbergu med Ludwigsburgom in 
Heilbronnom in obhajali mašo v naravi in 
kresovanje obenem. Še zelo navzoč je bil 
prvi slovenski evharistični shod v Celju, 
katerega smo se kot romarji udeležili. 
Splošni okvir slavja, ki so se ga udeležili 
slovenski verniki iz Münchna, Augsburga, 
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andere GeleGenTliCHe VeransTalTUnGen Und 
WiCHTiGe ereiGnisse

2001 | Pfingsttreffen des Chors „domači zvon“  
in kronska gora bei dravograd
Der 1968 in Stuttgart gegründete Männerchor Domači zvon beendete 1997 seine 

Tätigkeit, da viele Mitglieder in die Heimat zurückgekehrt waren. Seitdem treffen 

sich die ehemaligen Chormitglieder einmal im Jahr in Slowenien. Das diesjährige 

Treffen fand in Kronska gora statt. Dabei gab es auch ein Wiedersehen mit den 

ehemaligen Pfarrern Turk und Šket. Unterstützt wurde der Chor bei seinem 

Konzert vom Kvintet Ventus aus Vipava.

2001 | dankgottesdienst in der natur in magstadt
Traditionsgemäß trafen sich Gläubige aus Böblingen und Sindelfingen am 29. 

September in Magstadt zum Erntedankgottesdienst in der Natur, den sie mit 

dem Kulturverein Slowenische Musikanten vorbereitet hatten.

2002 | Treffen von 3 Chören in komenda  
Der Männerchor von Komenda, der schon in Stuttgart aufgetreten ist, hatte den 

Chor Domači zvon und das Kvintet Ventus zum Pfingstsonntag nach Komenda 

eingeladen.

2006 | ostereierausstellung in rottenburg
Bei der Ausstellung österlichen Brauchtums in Rottenburg am 6. April 2006 waren 

wir mit einem eigenen Stand vertreten. Wir hatten einen Osterkorb mit Potica, 

Meerrettich, Schinken und Eiern  (Doroteja Oblak) sowie einen Osterbuschen 

und von Frau Končan mit slowenischen Motiven kunstvoll gestaltete Ostereier. 

Auf Schautafeln waren Bilder von Maksim Gaspari mit Szenen slowenischen 

österlichen Volksbrauchtums zu sehen. Kaplan Igor Krašna, Doroteja Oblak, Cilka 

Novak und das Ehepaar Končan haben die Gemeinde bei der Eröffnung vertreten.

2003 bis 2010 | Gottesdienste im Freien
Am 29. Juni feierten wir im Allgäu gemeinsam mit Gläubigen aus Augsburg, Ulm, 

Kempten und Ravensburg Eucharistie in der freien Natur. In Kempten besuchten 

wir die Kirche, an der Primož Trubar 8 Jahre gewirkt hat. In den Jahren danach 

haben wir uns jedes Jahr getroffen, obwohl uns das nicht immer leicht fiel wegen 

des Johannisfestes am Vorabend in Esslingen. Das große Finale des Jahrzehnts 

fand 2010 auf dem Michaelsberg bei Ludwigsburg statt. Nicht zu vergessen die 

Teilnahme am 1. Eucharistischen Kongress in Celje und das goldene Jubiläum 

unserer Gemeinde in Stuttgart.  

2009 | besuch aus der stiftung des Hl. stanislavs aus 
Šentvid bei ljubljana
Ihren Jahresausflug nutzten die Angestellten der Stiftung des Hl. Stanislavs 

um auf den Spuren Trubars zu wandeln. Sie besuchten mit Interesse Nürnberg, 

Rothenburg o.d. Tauber, Derendingen, Tübingen und Bad Urach. In Esslingen 

fand ein feierlicher Gottesdienst statt, bei dem sich Pfr. Štrubelj nicht nur als 

hervorragender Trubarkenner, sondern auch als überaus herzlicher Gastgeber 

zeigte (schildert Simon Purger das Erlebte).
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Amanda. V cerkvi sv. Jožefa v Bad Urachu 
smo s slovenskimi rojaki iz te skupnosti 
imeli mašo, nato so nas domačini prese-
netili s pestro postrežbo domačih dobrot.

V nedeljo, 7. februarja, je skupina 
gimnazijcev obiskala Mercedesov muzej 
v Stuttgartu, nato smo jim ponudili nedelj-
sko kosilo, po kosilu pa so se odpeljali v 
Esslingen na kratke vaje za mašo in kul-
turno prireditev. Nedeljska maša je bila 
v cerkvi sv. Elizabete v Esslingenu, med 
njo sta prepevala oba zbora in že v cerkvi 
navdušila s kvalitetnim in navdušenim 
petjem. Kulturna prireditev je bila v nabito 
polni dvorani sv. Elizabete. Po uvodnem 
pozdravu predsednice SKD Slovenija Stut-
tgart, Vide Lambert, so združeni pevci 
zapeli slovensko himno, nato je domači 
zbor Obzorje zapel slovensko narodno, V 
dolinci prijetni je ljubi moj dom. Zatem 
je kratko spregovoril župnik, dr. Zvone 
Štrubelj in na oder povabil vzgojiteljici, 
Eriko Zechner in Karolino Štuhec Meglič 
in otroke župnijskega vrtca in slovenske 
sobotne šole, ki so se predstavili z mimično 

zbora škofijske gimnazije Vipava. Dekliški 
zbor vodi dirigentka Ana Kodelja, me-
šani pa zborovodinja Loredana Sajovic. 
Celotno skupino je organizacijsko vodila 
profesorica Nadja Pregeljc, dijake pa je 
spremljal tudi profesor zgodovine, gospod 
Jernej Vidmar. 

Skupina mladih pevcev iz Vipave 
je prišla v soboto, 6. februarja 2010, ob 
osmi uri zjutraj. Sprejeli smo jih s toplim 
zajtrkom. Po kratkem ogledu cerkve sv. 
Konrada smo odšli na kratek sprehod po 
mestu Stuttgartu, nato pa se odpeljali v 
Derendingen, na obisk cerkve sv. Gala, kjer 
je pokopan Primož Trubar. Po obisku cer-
kve, kjer so nas toplo in prisrčno sprejeli, 
je sledila kratka predstavitev Trubarjevega 
življenja in dela, ki jo je podal župnik, dr. 
Zvone Štrubelj. Skupino je nato popeljal 
še v univerzitetno mesto Tübingen, kjer 
so dijaki obiskali Morhartovo tiskarno, 
kjer sta bili tiskani prvi slovenski knjigi, 
Katekizem in Abecednik. Nato so dijaki 
obiskali še spominsko obeležje Primo-
žu Trubarju v Bad Urachu in cerkev sv. 

2009 in 2010
Blagoslov voznikov motorjev in 
motoristov 

V nedeljo, 5. julija 2009, je bilo na po-
budo kaplana Igorja Krašne prvo srečanje 
voznikov motorjev. Po nedeljski maši ob 
16.30, je pred cerkvijo sv. Konrada gospod 
Igor blagoslovil motoriste in motorje. Po 
blagoslovu so se, skupaj z opremljenim 
motoristom Igorjem, odpeljali na kratek 
krog po Stuttgartu in se ustavili na vrtu 
družine Kobold, ki jih je pogostila. Pobuda 
se je nadaljevala tudi leta 2010. Ker smo se 
po veliki noči preselili k Svetemu Duhu, 
je bil blagoslov pred cerkvijo sv. Duha po 
redni nedeljski maši, v nedeljo, 20 junija. 

2010
Dijaki in in dijakinje škofijske 
gimnazije Vipava v suttgartu

Za kulturni praznik so nas obiskali 
dijakinje in dijaki škofijske gimnazije iz 
Vipave. Skupaj s spremljevalci jih je bilo 
70. V bistvu so bili sami pevci, člani De-
kliškega zbora in Mešanega mladinskega 
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pesmijo in kratkim recitalom, Slovenija, 
ti si kakor sonce. Nato se je začel bogat 
pevski program, ki so ga s štirimi pesmi-
mi oblikovali Dekliški zbor ŠGV, nato 
pa inštrumentalisti z inštrumentalnim 
intermezzom (kitara: Ana Fornazarič; vi-
olina: Rebeka Škrilj, Maruša Vrčan; viola: 
Barbara Grahor, Maruša Makovec; klavir: 
Ana Pišot). V tretjem delu je nastopil 
Mešani mladinski zbor in se predstavil s 
petimi izbranimi pesmimi.

Pri skupni večerji po kulturnem 
programu je prišla do izraza mladostna 
razigranost mladih pevcev, zavladalo 
je res prijetno domače vzdušje, ki so ga 
oblikovali petje, veselje in smeh. Tudi 
letošnjega kulturnega praznika dolgo ne 
bomo pozabili. Naši gostje so v ponedeljek, 
8. februarja, nadaljevali pot v Strassbourg, 
kjer so obiskali evrospki parlament. Za-
hvaljujemo se jim za njihov obisk, ki nam 
je prinesel mladostnega poleta in občutka, 
da je lepo biti mlad.

2009 und 2010 |  
segnung von motorrädern  
und motorradfahrern
Am 5. Juli 2009 hat Pfarrvikar Igor Krašna zum 

ersten Mal nach der Hl. Messe in St. Konrad 

Motorräder und ihre Fahrer gesegnet. Danach 

nahmen sie den gut ausgerüsteten Pfarrvikar 

mit auf eine Rundfahrt durch Stuttgart. Am 20. 

Juni 2010 wurde die Zeremonie vor der Kirche 

Heilig Geist wiederholt.

2010 | schüler des bischöflichen 
Gymnasiums aus Vipava in 
stuttgart
Anlässlich des Tags der Kultur besuchten uns mit 

70 Schüler des Gymnasiums Vipava in Begleitung 

ihrer Lehrer, im Wesentlichen Mitglieder des 

Mädchenchors und des gemischten Chors der 

Schule. Wir zeigten ihnen Stuttgart und Trubars 

Wirkungsstätten in Derendingen, Tübingen und 

Bad Urach sowie das Mercedesmuseum. Der 

Gottesdienst und die anschließende Kulturfeier 

mit Darbietungen der Chöre und eines Instru-

mentalensembles fanden in Esslingen statt. 

Am nächsten Tag fuhr die Gruppe weiter nach 

Straßburg und besuchte das Europaparlament.
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rAzstAVE 
V zADnJEM DEstEtLEtJu 
 (2000 –2010)

2000 | razstava ob 40-letnici 
slovenske župnije v stuttgartu
slikarka: Manica Bartusch
12.2. – 28.12.2000, Slovenki dom

2002 | rastava likovnih del
slikar: oskar rotovnik – oki
6.2. – 6.4.2002, dvorana sv. Konrada

2002 | razstava pirhov in 
velikonočnih običajev
11.4. – 30.5.2002, Slovenski dom

2002 | razstava ikon
umetnik: Mihajlo J. Hardi
17.5. – 11.6.2002, Slovenski dom

2002 | razstava likovnih del
slikar: Anton zaic
16.6. – 2.7.2002, Slovenski dom

2002 | razstava akvarelov
slikar: Axel spellenberg
24.11. – 14.12.2002, Slovenski dom

2008 | razstava 
»Moje slikanje križanega«
slikarka: Jana Vizjak
8.3. – 2.4.2008, cerkev sv. Konrada

2010 | razstava 
»Bog, človek in svet«
umetik: igor krašna
28.2.2010, dvorana sv. Konrada

2010 | razstava ob 50-letnici 
slovenske župnije v stuttgartu 
»spomeniki na Dunaju«
različni umetniki
11.7. – 17.9.2010, Slovenski dom

aUssTellUnGen 2000-2010

2000 | ausstellung der malerin manica 

bartusch anlässlich der 40-Jahrfeier der 

slowenischen kath. Gemeinde stuttgart 

12.2. – 28.12.2000, Haus der Slowenen

2002 | bildliche arbeiten des malers 

oskar rotovnik-oki

6.2. – 6.4.2002, Gemeindesaal St. Konrad

2002 | ostereier und osterbrauchtum

11.4. – 30.5.2002, Haus der Slowenen

2002 | ikonenausstellung  

des künstlers mihailo J. Hardi

17.5. – 11.6.2002, Haus der Slowenen

2002 | bildliche arbeiten  

des malers anton Zaic

16.6. – 2.7.2002, Haus der Slowenen

2002 | aquarelle des malers 

axel spellenberg

24.11. – 14.12.2002, Haus der Slowenen

2008 | „meine bilder des Gekreuzigten“ 

der malerin Jana Vizjak

8.3. 2.4.2008, Kirche St. Konrad

2010 | „Gott, der mensch und die Welt“ 

des künstlers igor krašna

28.2.2010, Gemeindesaal St. Konrad

2010 | „slowenische denkmäler in Wien“ 

ausstellung verschiedener künstler 

anlässlich der 50-Jahrfeier der 

slowenischen kath. Gemeinde stuttgart

11.7. – 17.9.2010, Haus der Slowenen
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koncert in razstava  
„Bog, človek in svet” | 28.2.2010

Zadnjo nedeljo v mesecu februarju 
2010, smo imeli slovenski verniki v Stutt-
gartu priložnost, da se po popoldanski sve-
ti maši udeležimo še kulturnega programa 
s koncertom in ogledom zanimive razstave 
ikon, portretov in karikatur. Avtor Igor 
Krašna, je to svojo razstavo poimenoval z 
naslovom: Bog, človek in svet. Mašni obred 
je vodil profesor dr. Marijan Peklaj. Poleg 
njega so somaševali še Anton Seeberger, 
župnik župnije sv. Konrada, naš župnik, 
dr. Zvone Štrubelj, župnik sodelavec Igor 
Krašna ter župnik v pokoju, Ciril Turk. 
S kora pa nas je s prepevanjem spremljal 
župnijski pevski zbor Obzorje, na orglah 
pa organist Damjan Jejčič.

Za tem je besedo prevzel gost, znani 
slovenski pevec in rojak iz Kranja, Igor-
jev prijatelj Stane Vidmar in se s kratkim 
pevskim programom predstavil občinstvu.

V župnijski dvorani je župnik Seeber-
ger odprl razstavo. Avtor sam je v svojem 
govoru izpostavil predvsem namen tega 
večera: spoštovanje Boga, kateremu so 
namenjene ikone, realno življenje, ki ga 
oblikujejo portreti ter, če je le možno, da 
se v življenju znamo tudi nasmehniti, temu 
delu pa so namenjene karikature. 

Konzert und Ausstellung

„Gott, der mensch und die Welt“
28.2.2010
Am letzten Februarsonntag 2010 erlebten die 

Gläubigen nach der Hl. Messe mit den Geistli-

chen Dr. Marijan Peklaj, Pfr. Anton Seeberger, 

Dr. Zvone Štrublj und dem Pfr. i. R. Ciril Turk die 

Eröffnung der Ausstellung „Gott, der Mensch und 

die Welt“ mit Ikonen, Porträts und Karikaturen 

von Pfarrvikar Igor Krašna.

slika

igor

Krašna
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Piseta Vida Lambert in Jelka Fabčič

DruŠtVEnE prirEDitVE

slovo od predsednika 
toneta strojana

V četrtek, 27. decembra 2001, se je 
v cerkvi sv. Konrada v Stuttgartu zbrala 
velika množica rojakov, ob slovesu od 
nedavno umrlega moža in očeta, soro-
dnika, prijatelja, Toneta Strojana, skupaj 
z ženo Katarino, hčerkama Heleno in Ire-
no, sinom Martinom, drugimi sorodniki, 
prijatelji in člani KD Slovenija Stuttgart. 

V poslovilnih besedah je njegov pri-
jatelj Peter Kajzer, strnil Tonetove odlike: 

»Našemu slovenstvu v tujini je dajal 
tiste vrednote, ki so jih sposobni dajati 
samo velikani, bil je kulturni delavec, orga-
nizator, napovedovalec, režiser in igralec, 
predsednik Kulturnega društva Sloveni-
ja Stuttgart, podpredsednik Svetovnega 

slovenskega kongresa, predvsem pa 
prijatelj!« Med sveto mašo je župnik dr. 
Zvone Štrubelj uglasil besede slovesa prav 
na evangeljsko temo prijateljstva: »Nihče 
nima večje ljubezni,« pravi Jezus, »kakor 
je ta, da kdo da svoje življenje za svoje 
prijatelje.« Vi ste moji prijatelji. Te besede 
so bile rdeča nit življenja in dela dragega 
Toneta. Že od septembra naprej je skrita 
in zahrbtna bolezen pritiskala nanj. Prišel 
je čas poglabljanja, vsakoletni družinski 
seminar. Prijavil je sebe in ženo z beseda-
mi: »Čeprav je težko s časom in zdravjem, 
se prijaviva. Za take reči si je treba vzeti 
čas.« »Še slišim njegove besede,« nadaljuje 
dr. Štrubelj, glas, s katerim je te besede 
izrekel, kot da bi vedel, da bodo ti dnevi 
duhovnega zorenja zadnji dragoceni dnevi 
srečanja s samim seboj, z drugimi in z 
Bogom. Romarji v Očetovo hišo, to je bila 

tema seminarja. Prvi romar, ki je prestopil 
prag časa in prostora in se dokončno vselil 
v Očetovo hišo, je prav on, naš dragi Tone.

Besede slovesa in zahvale je po maši 
v imenu slovenske Cerkve v izseljenstvu 
izrekel tudi msgr. Janez Pucelj iz Münchna. 
Po prijateljskih besedah Petra Kajzerja, v 
imenu KD Slovenija Stuttgart, so se od 
njega poslovili še: Štefan Fabčič v imenu 
ŽPS in slovenske župnije v Stuttgartu, 
Marija Petrič v imenu mešanega pevskega 
zbora Prijat´li, pod vodstvom izseljenske-
ga župnika Pavla Uršiča in Franc Leben 
v imenu Miklavževe igralske skupine. 
Domači cerkveni zbor je pod vodstvom 
organista in Tonetovega prijatelja, gospoda 
Damjana Jejčiča, zapel ob Tonetovi krsti 
na stopnicah pred cerkvijo še pesmi: K 
tebi želim moj Bog in Gozdič je že zelen. 
Dragi Tone, zelo te bomo pogrešali.

Predsedniki Kulturnega društva Slovenija Stuttgart e.V.

Tone strojan 
1992 do smrti 
v decembru 2001

ivan rantuša 
2002 do 2005

Franc Cerovšek
2006 do 2007

Vida lambert
2008 do 2011
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Blagoslov in razvitje prapora 
kD slovenija stuttgart (26. 10. 2003)

Na letošnjo misijonsko nedeljo smo 
Slovenci iz Stuttgarta in okolice prazno-
vali slovesno bogoslužje z blagoslovitvijo 
prapora KD Slovenija Stuttgart. 

Sveto mašo je v cerkvi sv. Elizabete v 
Esslingenu daroval naš župnik dr. Zvo-
ne Štrubelj, sooblikovala jo je liturgična 
skupina iz Stuttgarta, s poudarkom na 
misijonu. Ob koncu bogoslužja je župnik 
blagoslovil prapor in kruh, ki smo ga raz-
delili vsem udeležencem slavja.

Ob navzočnosti predstavnikov po-
vabljenih kulturnih društev in gostov iz 
Slovenije ter velikem številu rojakov iz 
Stuttgarta in okolice, je slovenska pesem 
popestrila večer.

Zapeli so moški pevski zbor Moj šocelj 
iz Sindelfingena, ženski zbor KD Slovenija 
Stuttgart Prijatl´ce in solistka Vida Lam-
bert, ki jo je s harmoniko spremljal Denis 
Tudina. Ob zvokih kitare so nam najmlajši 
zapeli pesem o jeseni.

Naš gost iz Slovenije, župan občine 
Zreče Jože Košir, je izrazil zadovoljstvo in 
pohvalo nad našim kulturnim delovanjem. 
Sledilo je slavnostno razvitje prapora. Bo-
trstvo in del stroškov so prevzeli botri: 
slovenska župnija Stuttgart, občina Zreče 
in članica KD-Slovenija Stuttgart gospa 
Terezija Topolovec. 

Botri so prapor slavnostno razvili in 
nanj obesili spominske trakove. 

Finančno nas je podprla tudi tovarna 
brusov, Komet iz Zreč, ki jo je zastopal 
gospod Filip Gorjup. Prav tako so nam 
finančno pomagali darovaci lipovih listov.

Za lepo razpoloženje večera je poskrbel 
družinski ansambel Jereb. 

Vereinsleben

abschied von Tone strojan

Am 27. Dezember nahm in St. Konrad eine große 

Anzahl Menschen Abschied vom verstorbenen 

Vorsitzenden Tone Strojan des Slowenischen 

Kulturvereins Stuttgart (KD Slovenija), der sich 

auf hervorragende Weise um das Slowenentum 

im Ausland verdient gemacht hat.

segnen der Fahne  
des kulturvereins slovenija 
stuttgart

Am Missionssonntag – 26.10.2003 – weihte Pfr. 

Štrubelj während des Gottesdienstes in Esslin-

gen die Fahne des Slowenischen Kulturvereins 

in Anwesenheit von Gästen aus Slowenien. Die 

Paten und Sponsoren enthüllten die Fahne feier-

lich und  versahen sie mit Erinnerungsbändern.

Vida Lambert

2008 – 2011
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sLoVEnski kuLturni prAznik

Ena izmed prvih tradicionalnih 
prireditev našega društva je počastitev 
slovenskega kulturnega praznika, ali 
Prešernovega dne. Poleg dr. Franceta 
Prešerna, se ob recitacijah in pesmih 
spominjamo tudi vseh naših kulturnikov 
in umetnikov, ki so slovenskemu narodu 
zapustili dragoceno kulturno dediščino. Za 
poseben poudarek tega praznovanja smo 
že večkrat povabili tudi goste iz Slovenije. 
Vedno praznujemo skupno s slovensko 
katoliško župnijo Stuttgart. Začnemo s 
sveto mašo za domovino, v cerkvi sv. Ko-
nrada v Stuttgartu, nato pa poteka kulturni 
program v župnijski dvorani. Po državni 
himni, kateri sledi pozdravni nagovor 
predsedstva društva in domačega dušnega 
pastirja, sledi obširen kulturni program. 

Med prireditvami preteklega desetle-
tja so nam ostale v posebnem spominu 
naslednje: 

2002
kulturni dan v stuttgartu 

10. februarja 2002 je KD Slovenija Stut-
tgart po nedeljski maši, skupaj s župnijsko 
skupnostjo, proslavilo praznik ob dnevu 
Slovenske kulture.

Gost večera je bil slovenski pesnik in 
dramatik Dane Zajc. 

Na programu je bila predstavitev knji-
ge dr. Marka Dvořaka, Kako naj svetim, 
če ni luči v meni. Slovenska skupnost iz 

Stuttgarta in okolice se je udeležila tudi 
kulturnega večera v Tübingenu, v pone-
deljek, 11. februarja 2002. 

V znamenitem stolpu nemškega pesni-
ka Hölderlina je svoje pesmi v slovenščini 
in v nemščini prebiral Dane Zajc. Na pri-
reditvi so sodelovali tudi študentje, ki na 
tübingenski univerzi študirajo slovenščino. 
Naš veliki mož Primož Trubar, ki počiva 
v Derendingenu, danes že predmestju 
Tübingena, bi bil takega praznovanja 
gotovo vesel. 

2008
praznovanje kulturnega dne 
v stuttgartu

Čepav v zdomstvu, smo se tudi letos, 
10. februarja 2008,  mnogi iz Stuttgarta in 
okolice zbrali na praznovanju Slovenskega 
kulturnega praznika, ki sta ga priredili KD 
Slovenija Stuttgart in Slovenska katoliška 
župnija. Najprej smo se udeležili sveča-
nega bogoslužja v cerkvi sv. Konrada v 
Stuttgartu.

Letos smo na pobudo g. Igorja Krašne 
povabili med nas dramsko skupino s Ka-
pele na Kozjaku v Dravski dolini. 

Vodi jo g. Igor Glasenčnik, režiser 
in animator, župnik in naddekan na Ko-
roškem. Ob somaševanju z domačima 
duhovnikoma je lepo spregovoril.

Pri bogoslužju so nam poleg domačega 
zbora Obzorje, z dirigentko Ievo Sarja ter 
ob spremljavi orgel Damjana Jejčiča, zapele 
tudi Ljudske pevke dramske skupine in 
lepo zaokrožile cerkveno slavje.

Nato smo se vsi zbrali v dvorani in 
najprej spoštljivo prisluhnili slovenski 
himni, nato pa pozdravnemu nagovoru 
predsednice KD Slovenija Stuttgart, ge. 
Vide Lambert, ki je v kratkih besedah spre-
govorila, da smo veseli in ponosni na vlado 
Republike Slovenije, ki je ravno v začetku 
letošnjega leta, ko slavimo 500-letnico roj-
stva našega velikega reformatorja, Primoža 
Trubarja, dosegla funkcijo predsedovanja 
svetu Evropske Unije.

Vsekakor nismo pozabili na Franceta 
Prešerna, katerega deli, Sonetni venec in 
Krst pri Savici, nas, Slovence, postavljata 
ob bok svetovnih stvaritev vseh drugih 
narodov.

Pozabili pa nismo na nekdanjega pred-
sednika Franca Cerovška in njegovo ženo 
Štefko, ki iz naše srede odhajata nazaj v 
Slovenijo. Predsednica Vida Lambert se 
jima je za njuno delo prisrčno zahvalila, 
mi pa jima še v naprej želimo vse dobro.

Za kratek čas je nastala tišina, kajti 
dramska skupina je pričela s svojo odrsko 
predstavo veseloigre, Vse pride enkrat 
na dejn.

Tišina je bila res samo za kratek čas, 
kajti igralci so obljubljali veliko smeha. In 
svojo obljubo so držali! Naslednji dve uri 
smo tako vsi lahko preživeli zelo sprošče-
no in naša velika zahvala gre igralcem za 
enkratno kulturno prireditev. 
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der sloWenisCHe kUlTUrFeierTaG

Eine der wichtigsten, traditionsreichsten Veranstaltungen ist die Feier zum 

Slowenischen Kulturtag bzw. Prešerentag, benannt nach unserem großen 

Dichter France Prešeren. Häufig feiern wir ihn mit Gästen aus Slowenien mit 

einem Kulturprogramm nach der Hl. Messe in St. Konrad.

2002 | kulturtag in stuttgart (10. Februar)
Gast des vom Kulturverein veranstalteten Abends war der Dichter und Dramatiker 

Dane Zajc. Außerdem wurde das Buch Wie soll ich leuchten, wenn ich kein Licht 

in mir trage von Dr. Marko Dvořak vorgestellt. Am 11. Februar las dann Dane 

Zajc  seine Gedichte im berühmten Hölderlinturm in Tübingen in Slowenisch 

und Deutsch.

2008 | kulturtag in stuttgart (10. Februar) 
Auf Einladung von Pfarrvikar Krašna war die Theatergruppe aus Kapla na Kozjaku 

aus dem Drautal zu Gast. Neben dem Chor Obzorje verschönten auch Volssänger 

aus der Theatergruppe den Gottesdienst. Bei der anschließenden Feier erinnerte 

Vida Lambert in ihrer Ansprach an den 500. Geburtstag von Primož Trubar und 

die  EU-Präsidentschaft Sloweniens. Sie vergaß auch nicht sich bei unserem 

ehemaligen Vorsitzenden, Franc Cerovšek und seiner Gattin zu bedanken, 

die nach Slowenien zurückgehen. Anschließend folgte eine unterhaltsame 

Aufführung der Stücks Alles kommt einmal an den Tag durch die Theatergruppe 

aus Kapla na Kozjaku.
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DnEVi DržAVnosti – 
trADicionALno prAznoVAnJE 
V MEsEcu JuniJu

Praznovanje dneva državnosti Re-
publike Slovenije, ki je 25. junija, smo v 
našem društvu po starem izročilu poime-
novali Kresovanje, saj ob tem času v juniju 
slavimo god sv. Janeza Krstnika.

S to prireditvijo, prav tako povezano z 
mašo za domovino, se spominjamo dneva 
samostojnosti Republike Slovenije. Pri-
reditev, ki je ponavadi na zadnjo soboto 
v mesecu juniju, je dobro obiskovana. V 
župnijski dvorani sv. Elizabete v Esslin-
genu sledi po maši kulturni program, 
ki obsega petje državne himne, nagovor 
predsednika oziroma predsednice društva 
in domačega dušnega pastirja, nakar sledi 
kulturni program, z nastopom različnih 
zborov in recitacij. Skoraj vedno so nav-
zoči gostje iz domovine. Naša Kresovanja 
se zaključujejo z slovenskimi vižami za 
prijetno domačo sprostitev ob plesu in 
zabavi. To lepo tradicijo redno neguje-
mo, od ustanovitve društva, ki je vzklilo 
v času priznanja osamosvojitve Republike 
Slovenije, v januarju 1992. leta in se lahko 
ponosno imenujemo Društvo slovenske 
pomladi!

2003
prireditev ob enajsti obletnici 
mednarodnega priznanja slovenije 
v Eu

V soboto, 25. januarja 2003, je KD 
Slovenija Stuttgart, v sodelovanju s slo-
vensko župnijo, priredilo kulturno-za-
bavno prireditev, v počastitev priznanja 
samostojne Republike Slovenije s strani 
Evropske skupnosti. Po maši je bil v lepo 
okrašeni dvorani sv. Elizabete v Esslingenu 
pester program. 

Povezovalka programa je bila Cilka 
Novak, otvoritveni govor pa je imel g. 
Peter Kajzer, ki je v nekaj besedah orisal 
doslej prehojeno pot naše mlade države, 
od prvih sanj naših prednikov o njej pa do 
danes, s posebnim poudarkom na doga-
janjih od začetka 80. let, ko so pogumne 
žene in možje slovenske inteligence in ves 
slovenski narod zaslutili, da so nastopili 
pravi trenutki, ko bo tudi slovenski človek 
lahko zadihal. Posebne prelomne okolišči-
ne v obdobju 90. let, pogum in odločnost 
vodilnih žena in mož tedanjega časa in vse-
stranska podpora celotnega slovenskega 
naroda, so v izredno kritičnem obdobju na 
demokratičen način, preko zavezujočega 
referenduma, povedli naš narod iz razvalin 
nekdanje države v nova obzorja.

V osrednji točki kulturnega programa 
je lektorica slovenskega jezika na univerzi 
v Tübingenu ga. Saška Stumberger pred-
stavila gosta iz Slovenije, mladega literata 
g. Janija Virka, ki je doživeto prebral od-
lomek, V vesolju je prostor za vse, iz svoje 
knjige Smeh za leseno pregrado.

Izvirno branje je bilo nagrajeno s pri-
srčnim aplavzom poslušalcev. 

Nadaljevanje prireditve je popestril 
še Kajetan Trošt, s pevskim nastopom ob 
spremljavi kitare. Njegov izvirni primorski 
temperament ter nadarjenost in umetniško 
izvajanje, so bili bogata popestritev, ki je 
navdušila navzoče.

Častni član našega društva Ciril Turk, 
župnik v pokoju in eden izmed pobu-
dnikov ustanovitve našega društva, je za 
tem doživeto opisal začetke organiziranih 
srečanj Slovencev po različnih krajih Nem-
čije v 60. letih.

Po zaključku kulturnega programa 
so zvoki narodnozabavnega ansambla 
Planet X, obetavne glasbene skupine, v 
odlično ozvočeni dvorani hitro privabili 
na plesišče številne pare, ki so se zavrteli 
ob zvokih domačih melodij. 

Tudi to praznovanje je ponovna potr-
ditev, da Slovenci, živeči širom po svetu, 
vsak zase v svojem delovnem okolju, 
pa tudi združeni v številnih društvih in 
drugih združenjih, svetu kažemo visoko 
državljansko zavest in se trudimo vsak 
po svoje prispevati k razpoznavnosti naše 
domovine. To je naš prispevek k uresničitvi 
stoletnih želja in ciljev naše skupne in 
nenadomestljive domovine Slovenije. In 
ko se nezadržno bliža razširitev, kateri 
se bo kmalu pridružila naša zvezdica na 
modri zastavi, smo ponosni na to, da 
smo majhen delček tega, kar je Slovenija 
dosegla, prispevali tudi mi.
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2008
16. praznovanje dneva državnosti 
republike slovenije v Esslingenu

V soboto, 21. junija 2008, sta KD Slove-
nija Stuttgart in Slovenska katoliška župni-
ja Stuttgart priredila že 16. praznovanje ob 
dnevu slovenske državnosti, Kresovanje.

Praznična sveta maša za domovino 
je bila kot vedno v cerkvi sv. Elizabete v 
Esslingenu, nato pa je sledil slavnostni 
kulturni program v dvorani pod cerkvijo.

Z domačim zborom Obzorje, pod 
vodstvom Ieve Sarja, smo častitljivo za-
peli slovensko himno, nato pa prisluhnili 
pozdravnemu nagovoru predsednice Vide 
Lambert. 

Po nagovoru smo ob pesmih Slovenska 
dežela in Tiho skrita med gorami, ki ju je 
zapel zbor Obzrje, obudili spomin na naš 
pravi dom in na mlade dni.

V nadaljevanju je Marija Petrič iz skrite 
skrinjice izbrskala deklamacijo Domovini 
v pozdrav, prebral pa jo je Franci Cerovšek.

Ob koncu kulturnega programa nas je 
pozdravil vicekonzul iz generalnega kon-
zulata v Münchnu, gospod Urban Gantar. 
V nagovoru nas je popeljal po zgodovinski 
poti, dolgi 17 let. »Iz naroda hlapcev,« je 
povzdignil, »smo postali gospodarji na 
svojem!«

Naprej je dodal, da kljub nezaupanju 
drugih, češ da bomo za preživetje morali 
jesti travo, nismo tvegali. Zrelostni izpit 
predsedovanja smo opravili z odliko. 
Slovenci smo pošten, delaven in vztrajen 
narod in pogosto trmast. Ravno zaradi 
trme se razlikujemo od številnih, mnogo 

večjih narodov, ki so se zlili z drugimi 
narodi, mi pa smo se sami ohranili skozi 
stoletja. Na koncu nas je gospod Gantar 
spodbudil, naj se v svetu ne sramujemo 
svojega jezika, temveč ga ponosno ohra-
njujmo in negujmo.

Po močnem aplavzu je stopil na oder 
naš cenjeni in zavzeti župnik dr. Zvone 
Štrubelj. Živo nam je prikazal letošnje 
Trubarjevo leto.

V nadaljnjem nagovoru nam je veselo 
oznanil, da bo Slovenski dom končno le 
ostal slovenski. Zahvalil se je vsem tistim, 
ki so in ki še bodo s finančno pomočjo 
prispevali ohraniti naše središče. Vse to 
je glavna zasluga našega župnika Zvoneta, 
tisočkrat boglonaj! 

Po prisrčnem aplavzu se je pričel naš 
zabavni večer. Predstavil se nam je ansam-
bel Tonija Verderberja, iz Starega trga ob 
Kolpi v Beli Krajini. 

Pred kratkim, 14. junija 2008, je ma-
riborski pomožni škof, dr. Peter Štumpf, 
pri sveti birmi v Stuttgartu, pri svečani 
pridigi, oznanjal kruh v znamenju svetega 
Rešnjega telesa. Pojma in dragocenosti 
kruha mnogi danes ne vedo in ne spoštu-
jejo. Ker je bil škof seznanjen s prihodom 
ansambla, nam je vernikom izročil željo, 
da nam Toni zapoje svojo zmagovalno 
pesem, Kruh ponoči spi, katere besedilo 
sam zelo obožuje. V zahvalo škofu in na-
šemu povabilu v Stuttgart, je ansambel s 
to pesmijo odprl naša srca in nas pozno 
v noč zabaval in veselil s svojimi lepimi, 
izvirnimi vižami.

naTionalFeierTaGe im JUni

Der slowenische Nationalfeiertag zur Erinnerung 

an den Tag der Selbständigkeit der Republik 

Slowenien wird jedes Jahr am 25. Juni, am Jo-

hannestag gefeiert. Häufig sind Gäste aus der 

Heimat zugegen und nach der Hl. Messe in St. 

Elisabeth in Esslingen folgt fast immer eine 

kulturelle Veranstaltung mit anschließender 

Unterhaltung und Tanz.

2003 | Veranstaltung zum 11. Jahr 
der internationalen anerkennung 
sloweniens in der eU
Am 25. Januar 2003 veranstalteten der Sloweni-

sche Kulturverein und die slowenische Gemeinde 

in Esslingen einen kulturellen und auch der Un-

terhaltung gewidmeten Abend zur Erinnerung 

an die Anerkennung der Republik Slowenien 

seitens der Europäischen Gemeinschaft. In seiner 

Einführungsrede erinnerte Peter Kajzer an die 

Geschehnisse der 80ziger und 90ziger Jahre als 

unerschrockene Menschen auf demokratische 

Weise unsere Nation aus den Trümmern des da-

maligen Staates zu neuen Ufern führten. Saška 

Štumberger, Lektorin an der Uni Tübingen stellte 

den jungen Literaten Jani Virk vor, der aus seinem 

Buch „Das Lächeln hinter der hölzernen Wand“ las. 

Der Pfarrer im Ruhestand Ciril Turk berichtete von 

den Anfängen organisierter Zusammenkünfte 

der Slowenen in den 60ziger Jahren in Deutsch-

land. Das Volksmusikensemble Planet X spielte 

abschließend zum Tanz.

2008 | der nationalfeiertag zum 
16. mal in esslingen (21. Juni 
2008)
Die feierliche Hl. Messe fand wie immer in St. 

Elisabeth, Esslingen statt. Bei der anschließen-

den Feier nach dem Singen der Hymne und der 

Begrüßung durch Vida Lambert, sang der Chor 

Obzorje und Franc Cerovšek deklamierte das Lied 

„Der Heimat zum Gruß“. Vizekonsul Gantar führte 

durch die Geschichte der letzten 17 Jahre. Er sagte: 

„Aus Knechten wurden wir zu Herren über uns 

selbst“. Pfr. Štrubelj schilderte dann das Trubar-

jahr. Er konnte auch bekannt geben, dass das 

Haus der Slowenen ins Eigentum der Slowenen 

übergegangen sei und bedankte sich bei allen, 

die dazu beigetragen haben. Auch ihm, dem 

Hauptakteur dabei ein herzliches Vergelts Gott!
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Pišejo Vida Lambert, Jelka Fabčič in Marija Petrič

trADicionALnA srEČAnJA 
roJAkoV V MoJi DoMoVini

Že šestnajstič smo se poleti srečali ro-
jaki, ki še živimo v Stuttgartu in okolici, s 
tistimi rojaki, ki so se že vrnili v domovino. 
To priljubljeno srečanje imenujemo, Sre-
čanje v moji domovini. Organiziramo ga 
skupaj s slovensko župnijo, drugo nedeljo 
v avgustu. Pri vsakem srečanju se veselimo 
medsebojnega druženja in vedno globje 
odkrivamo lepote naše domovine v kulturi, 
naravi in gostoljubnosti rojakov doma. 

Žal vseh srečanj – saj je eno lepše 
in prisrčnejše od drugega - ni mogoče 
objaviti, le naštejemo jih lahko, nekaj od 
njih pa bomo podrobneje opisali. Leta 
2000 je bilo srečanje na Sveti gori nad 
Solkanom, 2001 na Stari gori pri sv. Juriju, 
leta 2002 pri Mariji Snežni v Zgornji Velki, 
2003 v Semiču, leta 2004 na Nanosu na 
Primorskem, leta 2005 v Dobrepolju na 
Dolenjskem, leta 2006 v Škofji Loki ob 5. 
obletnici smrti Toneta, Strojana, leta 2007 
v Pertoči na Goričkem, v Trubarjevem 

letu 2008 v Velikih Laščah, na Rašici in 
na Turjaku, leta 2009 pa v Kostanjevici 
na Krki.

2004
9. srečanje v moji domovini 
na  nanosu na primorskem

KD Slovenija in slovenska župnija 
sta priredila 7. in 8. avgusta dvodnevno 
Srečanje v moji domovini, na Nanosu na 
Primorskem. 

V zgodnjih jutranjih urah, sončnega 
sobotnega dne, smo krenili z avtobusom iz 
Maribora, preko Celja in Ljubljane, kjer se 
nam je pridružilo še nekaj rojakov.

Iz Razdrtega smo se preko Rebernic 
spustili v Vipavsko dolino. Našim očem 
se je odprla tipična primorska pokrajina: 
rodovitna zemlja, na kateri rastejo žlahtne 
vinske trte (pinela, merlot, barbera) in 
sadje (češnje, marelice).

Posebna arhitektura strnjenih vaških 
naselij, z značilnimi ozkimi ulicami in 
ograjenimi dvorišči (borjači), s kamnitimi 
strehami in mnogimi čudovito obokani-
mi kletmi (hrami). Tu je tudi cela vrsta 

zanimive zgodovinske dediščine, tako v 
obeh občinskih središčih Vipavi in Ajdo-
vščini, kakor tudi po vaseh. 

Vsem znana je tukajšnja silovita burja, 
ki prek Nanosa in Čavna zlasti pozimi 
doseže do 200 km na uro.

V vasi Podnanos, Šembid ga imenujejo 
domačini, po farnem zavetniku sv. Vidu, 
so nas domačini že pričakovali z okusnim 
domačim zajtrkom. 

Sveži in okrepčani smo se odpeljali 
po dolini reke Rašice proti Vipavskemu 
Križu. Ob spremstvu vodiča, gospoda 
Jurija Rosa, smo se obogatili s kulturnimi 
zanimivostmi tega kraja. Vipavski Križ 
je starodavno naselje, zaradi slikovitosti, 
urbanistične urejenosti in bogate zgodo-
vinske dediščine, je razglašen za kulturni 
spomenik. Goriški grofje so leta 1483 dali 
postaviti grad in utrjeno obzidje, ki sta 
sedaj v ruševinah. Leta 1634 je dal Friderik 
Attems zgraditi samostan, ki ga še danes 
vodijo kapucini.

Nato smo si ogledali tipične vipavske 
vasi, med drugim smo šli skozi vasico 
Tomaj, ki velja za središče pridelovanja 
terana, najbolj značilnega vina na Krasu. 
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Tu je del svojega življena preživel Srečko 
Kosovel, katerega 100-letnico rojstva pra-
znujemo ravno letos.

Ogledali smo si Škocjanske jame, ki so 
zaradi svojih izrednih značilnosti vpisane 
v seznam UNESCA. V Šembidu smo si 
ogledali župnijsko cerkev, ki je bogata s 
posebnimi freskami in prelepimi oltarji. 
Postali smo tudi ob spominski plošči 
Stanka in Janka Premrla. Stanko Premrl 
je bil cerkveni skladatelj, uglasbil pa je tudi 
Prešernovo Zdravljico, njegov nečak Janko 
Premrl – Vojko pa velik narodnjak, ki se 
je boril za svobodo primorskih Slovencev. 

V nedeljo, 8. avgusta 2004, smo se po 
zajtrku odpeljali na Nanos, kjer je bila v 
romarski cerkvici sv. Hieronima romarska 
maša. To je ena od najvišje ležečih cerkva 
na Slovenskem, saj stoji na 1018 m nad-
morske višine, zgrajena je bila leta 1360. 
Obnovljena je bila v letu 1990, krasijo jo 
lepe umetniške podobe slikarja Tomaža 
Perka (sv. Hieronim, sv. Janez Krstnik, 
sv. Ana, sv. Egidij, sv. Marija Vnebovzeta). 
Zadnji dve je prav ta dan blagoslovil naš 
izseljenski župnik iz Stuttgarta, dr. Zvone 
Štrubelj. 

Sveto mašo je daroval dr. Zvone Štru-
belj in je v pridigi osvetlil življenje sv. Hi-
eronima, ki spada med najpomembnejše 
cerkvene očete. Rojen je bil okoli leta 347 
v Stridonu na dalmatinsko panonskem 
mejnem območju. Po obširnem študiju 
v rimu je postal tajnik papeža Damaza I. 
Krona njegovega dela je prevod celotne-
ga svetega pisma v latinščino. Umrl je v 
Betlehemu, 30. septembra 420, njegove 
ostanke so prenesli v Rim, v cerkev svete 
Marije Velike (S. Maria Maggiore). 

Bogoslužje so z lepim petjem obogatili 
domači pevci iz Podnanosa, pod vodstvom 
ge. Vide Fabčič. 

Nanos je čudovita, visoka kraška pla-
nota, prepredena s številnimi globelmi, 
brezni in ledenicami, njegova povprečna 
višina je okrog 900 m, najvišja točka je Suhi 
vrh, ki meri 1312 m. Turistična kmetija pri 
Abramu nam je pripravila okusno nanoško 
kosilo. Zakoncema Jelki in Štefanu Fabčiču 
in vsem našim gostiteljem, gre priznanje 
za pobudo in organizacijo tega srečanja 
ter zahvala za bogata doživetja, ki nam 
bodo ostala v trajnem spominu.

TradiTionelles  
„TreFFen in meiner HeimaT“
Von Vida Lambert, Jelka Fabčič und Marija Petrič

Bereits 16-mal (seit 2000) haben sich Slowenen 

aus Stuttgart und Umgebung jeden 2. Sonntag 

im August mit Landsleuten getroffen, die wie-

der in die Heimat zurückgekehrt sind. Diese 

beliebte Zusammenkunft nennen wir „Treffen in 

meiner Heimat“. Bei den mit der slowenischen 

Gemeinde organisierten Treffen entdecken wir 

immer wieder die Schönheit unserer Heimat. 

Leider können wir nur eine Auswahl etwas näher 

schildern.

2004 | das 9. Treffen auf dem 
nanos (7. und 8. august )
Der Kulturverein und die Slowenisch Gemeinde 

veranstalteten das Treffen in meiner Heimat 

dieses Jahr auf dem Nanos in der Primorska. 

Von Maribor, über Celje und Ljubljana ging es 

ins fruchtbare Vipavaweinbaugebiet. Malerische 

Dörfer um die Zentren Vipava und Ajdoviščina 

mit historisch interessanten Punkten. Allseits 

bekannt ist die dort mit bis zu 200km/h über 

das Land fegende Bora. Frühstück servierte man 

uns im Dorf Podnanos oder auch Šembid nach 

dem Hl. Vitus genannt. Eine weitere Station 

war das malerische Kulturerbe Vipavski Križ mit 

seiner aus dem 17. Jahrhundert stammenden 

Kapuzinerabtei. Als nächstes folgte das Dörfchen 

Tomaj im slowenischen Weinbaugebiet Karst. Es 

gilt als Zentrum der Weinsorte Teran. Hier lebte 

auch Srečko Kosovel. Wir besuchten auch die 

auf der UNESCO-Liste verzeichnete Tropfstein-

höhle Škocjanska jama. In der Pfarrkirche von 

Podnanos befindet sich eine Gedenktafel an 

Stanko und Janko Premrl. Stanko Premrl hat 

das Prešerengedicht Zdravljica (Trinklied) – die 

heutige Nationalhymne – vertont, während sein 

Neffe Janko für die Freiheit der Slowenen in der 

Primorska kämpfte. Am Sonntag hatten wir eine 

Pilgermesse in der Wallfahrtskirche St. Hyroni-

mus auf dem Nanos, eine der höchstgelegenen 

Kirchen in Slowenien. Ein typisches Mittagessen 

auf einem Bauernhof bildete den Abschluss. 
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V soboto, 4. avgusta 2007, so nas pod 
cerkvico sv. Helene prisrčno sprejeli do-
mačini in njihov župnik, Jožko Vinkovič. 
Bilo nas je okoli 100 zdomcev iz raznih 
krajev domovine. V župnijski dvorani so 
nas čakale bogato obložene mize. Nekdo 
se je glasno začudil in rekel: »Te mize so 
pa še bolj bogato obložene kot na kaki 
gostiji.« Kot vsakič, snidenje prijateljev, 
sorodnikov in znancev ni poznalo meja. 
Od sreče, ganjenosti in zadovoljstva, je 
marsikateremu potekla solza, besed ni 
zmanjkalo. 

Po zajtrku smo se zbrali v prelepo 
okrašeni cerkvi svete Helene, kjer je mašo 
za domovino daroval mariborski pomo-
žni škof in narodni ravnatelj za Slovence 
po svetu, dr. Peter Štumpf. Somaševal je 
domači župnik Jožko Vinkovič, ter duhov-
niki, ki so ali pa še delujejo v Stuttgartu 
in okolici, Janez Šket, Igor Krašna ter dr. 
Zvone Štrubelj.

Prelepo in svečano bogoslužje je 
obogatilo zborovsko petje pevskega zbora 
svete Helene, škof pa je zdomce v pridigi 

klasični. Se zaljubiti, poročiti in ostati. 
Vendar to niso bili in niso naši načrti in 
niso bili načrti naših otrok.

To je usoda zdomcev. Kakorkoli se 
bomo odločili - ostati v svetu ali se vrniti, 
ostalo nam bo razklano srce. 

Tokrat smo se rojakinje in rojaki iz 
Stuttgarta in okolice odpravili na dvo-
dnevno srečanje v severovzhodni del 
naše Slovenije, v Prekmurje oziroma na 
Goričko, v vas Pertočo. Prekmurje je skoraj 
v celoti nižinska pokrajina, a njen del ob 
meji z Avstrijo in Madžarsko, ki se imenuje 
Goričko, je posajen z nešteto griči (najvišja 
točka je s 418 m Sotinski breg). Prekmurje 
je na levem bregu reke Mure, po kateri je 
dobilo ime.

KD Slovenija Stuttgart in Slovenska 
katoliška župnija iz Stuttgarta, sta v sodelo-
vanju z župnijo sveta Helena in s Športno 
kulturnim in turističnim društvom Mla-
dost iz Pertoče, pripravili in izvedli že 12. 
tradicionalno Srečanje v moji domovini. 
Pomagali so nam nešteti sponzorji doma-
čega kraja in mnogi posamezniki.

2007
12. srečanje v moji domovini na 
goričkem: pertoča, 4. in 5. 8. 2007

Prihajajo »zdomci« od tam kjer so 
doma, v »našo« domovino.

Kratek opis usode teh ljudi, ki vsako 
leto nekajkrat prihajajo v domovino ... Na 
svoj dom, tja, kjer smo doma ... Tja, kjer 
je njih pravi dom! Prihajamo, ko so pra-
zniki in nam cerkev in država narekujeta 
domačnost, ko so šolske počitnice, ko so 
zimski in poletni dopusti. Prihajamo s tisto 
mešanico ponosa in ponižnosti, vendar z 
neizmerno ljubeznijo do domovine. Pono-
sni smo! Naš ponos so veliki avtomobili, 
hiše in denar, naša ponižnost je v stokrat 
prehojeni vrnitvi poti izgubljenega sina. 
Prihajamo in ponovno smo sprejeti vsakič 
znova. Najpogosteje z zavistjo, redkeje z 
usmiljenjem, vse pogosteje z ljubeznijo. 
Sprejemate nas tako naravno, kot spreje-
mate letne čase, kot sprejemate zjutraj dan, 
zvečer noč. Naši načrti so bili preprosti, 
klasični. Kupiti avto, zaslužiti denar in se 
vrniti. Načrti naših otrok so preprosti, 
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poslopja je globok vodnjak, vklesan v živo 
skalo. Ogledali smo si Marijino cerkev pri 
gradu, omenjeno že leta 1208. Na degusta-
ciji vin pri domačiji Gjerkeš v Fikšincih, 
smo poskusili sorte: laški rizling, renski 
rizling, chardonnay, sivi pinot, najboljši 
vtis pa je pustila zlato lesketajoča se ka-
pljica rumenega muškata. 

Zvečer je sledil bogato pripravljen 
kulturni program in družabni večer, ki 
so ga pripravili domačini. Ta večer nam 
bo ostal v spominu kot lep zgled, kaj vse 
krajani Goričkega zmorejo, ker se med se-
boj razumejo in so enotni v delu in zabavi. 

Nagovorila sta nas tudi župana obči-
ne Rogaševci, g. Mihalič in Cankova, g. 
Vogrinčič.

Na koncu programa se je vsem nav-
zočim zahvalil predsednik ŠKTD Mladost 
Jani Flisar. Prav tako se je predsednik KD 
Slovenija Franc Cerovšek v kratkem na-
govoru in v imenu vseh zdomcev zahvalil 
za lep, nepozaben dan.

spodbudil k ljubezni do domovine in 
zvestobi do naše krščanske preteklosti. 
Po bogoslužju nam je domači župnik na 
kratko predstavil svojo župnijo in cerkev, 
prav tako sta se pred oltarjem zahvalili 
organizatorski družini Forjan in Tomec, 
ki so domačini v Petroči in zdomci iz 
Schorndorfa. 

Gospa Veronika Vugrinec nam je pre-
brala pesnitev sestre nune Bernarde Gerič: 
»Tu sem doma, na zemlji prekmurski, 
polni sonca in topline, ljubim te, moja 
dežela, iz srca globine.« Marsikomu se 
je utrnila solza ganjenosti in domotožja.

Po maši smo se z avtobusom popeljali 
proti turistični kmetiji Ferencovih v Kra-
ščih. V raznolikih značilnostih pokrajine, 
smo na območju vasi Ropoča in Krašči, 
občudovali akumulacijsko Ledavsko jeze-
ro, ki je poimenovano po potoku Ledava. 

Kosilo pri Ferenčovih se je pričelo z 
značilno prekmursko specialiteto, dödoli. 

Dobro okrepčani smo se odpeljali v 
občino Grad. To je mogočen, največji grad 
na Slovenskem, s svojimi 365 sobami, pa 
tudi z ogromnimi kletmi in ječami. Znotraj 

2007 | 12. Treffen in meiner Hei-
mat in Pertoča vom 4.-5.8.2007
Die „Gastarbeiter“ begeben sich von zu Hause in 

„ihre Heimat“?! Immer im Zwiespalt!

Dieses Mal fand das zweitägige Treffen im 

Nordosten Sloweniens im Dorf Pertoča in der 

Prekmurje, in dem Hügelland an der Grenze zu 

Österreich und Ungarn. Die Prekmurje liegt am 

linken Ufer der Mura. Der Kulturverein und die 

Gemeinde aus Stuttgart hatten das Treffen mit 

der Gemeinde St. Helena und dem Kultur- und 

Sportverein von Pertoča vorbereitet. Vermittelt 

wurde das Treffen in Pertoča von den „Gastarbei-

terfamilien“ Forjan und Tomec aus Schorndorf. 

Wir verzeichneten etwa 100 Teilnehmer aus 

allen Teilen des Landes. Nach dem Frühstück 

feierten wir Hl. Messe mit Weihbischof Peter 

Štumpf aus Maribor. Der Gottesdienst wurde 

vom Kirchenchor St. Helena umrahmt. Nach 

dem Mittagessen besuchten wir den Ledava-

Stausee. Dann Besuchten wir die Gemeinde 

Grad mit dem größten Schloss Sloweniens und 

anschließend ein Weingut. Abends folgte ein 

reiches Kultur- und Unterhaltungsprogramm. 
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Njegov zanimiv portret visi tudi v 
Slovenskem domu v Stuttgartu, bil je več 
let ravnatelj za Slovence po svetu in je pred 
28. leti podelil duhovniško posvečenje tudi 
našemu župniku, dr. Zvonetu Štrublju.

Gospodu Jožetu Račečiču, 86-letnemu 
očetu ge. Marije, smo zelo hvaležni, saj 
nam je podaril več kot 50 knjižic Moji 
spomini, kratek življenjepis tega izrednega 
in pokončnega slovenskega škofa.

Pridne kuharice so nas postregle z zelo 
okusnim nedeljskim kosilom in pristno 
domačo kapljico, ob kateri smo nazdravili 
»dragima sponzorjema« Heleni in Franciju 
Kerinu. Po kosilu je že veselo zadonela 
diatonična harmonika Tonija Verderberja 
iz Bele krajine, ki nas je počastil s svojo 
udeležbo. Gospod Zvone se mu je navdu-
šeno pridružil s kitaro. Ganljiva tišina je 
pa nastala, ko je župnik Štrubelj pozdravil 
90-letno Francko Strojan, mamo našega 
rajnega predsednika Toneta, ki je prišla 
na srečanje iz Škoje Loke. Zapeli smo njej 
in Štrubljevi mami, ki nas je obiskala iz 
župnije Videm-Dobrepolje, pesem, Mami 
oj mami.

Sledile so pozdravne besede župnika 
iz Kostanjevice Jožeta Miklavčiča in opis 
zgodovinskih zanimivosti te večstoletne 
romarske cerkve, ki so nas kar prevzele, 
saj se ob farnem prazniku v septembru 
zbere več kot tisoč romarjev. Iz hribčka 
smo imeli čudovit pogled na dolino Krke. 

Pred blagoslovom smo prisluhnili še 
Molitvi za domovino, ki jo je sestavila 
in doživeto prebrala dolgoletna in zvesta 
članica društva Marija Petrič, ki je doma 
iz teh krajev in je s svojimi sorodniki letos 
organizirala to srečanje. Po skupinskem 
slikanju pred cerkvijo smo se podali na 
kosilo v Poljane, v Leničev dom. Tam nas 
je vesel in nasmejan, na lepem kraju sredi 
gozdička, pričakal še župnik sv. Križa-
-Podbočja, France Novak, upravitelj tega 
novega Doma duhovnih vaj, ki je bil lani 
slovesno blagoslovljen. Upravičeno se 
imenuje po pokojnem pomožnem škofu 
ljubljanske nadškofije Stanislavu Leniču, 
ki je bil doma iz bližnje Župeče vasi.

2009
14. srečanje v moji domovini, 
 kostanjevica na krki na Dolenjskem

KD Slovenija Stuttgart je tudi 9. av-
gusta 2009, skupaj s slovensko župnijo v 
Stuttgartu, povabilo na Srečanje v moji 
domovini na Dolenjsko, v Kostanjevico 
na Krki, ki se nahaja v trikotniku Krško-
-Brežice-Novo mesto.

Sveto mašo za domovino in v zahvalo, 
sta darovala naša dušna pastirja, župnik dr. 
Zvone Štrubelj in župnik sodelavec Igor 
Krašna, v do zadnjega kotička polni, baroč-
ni romarski cerkvi Matere dobrega sveta na 
Slinovcah nad Kostanjevico. Mašni obred 
je spremljalo nekaj članov pevskega zbora 
Obzorje iz Stuttgarta, ob orgelski spre-
mljavi vsestransko nadarjene domačinke 
iz bližnje župnije Sveti Križ-Podbočje. 
Mogočno je zadonela Marijina pesem, 
Mati dobrega sveta, po pridigi, polni lepih 
in spodbudnih besed dr. Zvoneta Štrublja, 
smo po obhajilu napeto prisluhnili še naši 
predsednici Vidi Lambert, ki je Mariji 
v čast zapela Schubertovo Ave Marijo v 
slovenščini.
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Po kosilu smo si ogledal mesto Kosta-
njevica in njegove bogate znamenitosti, 
kot so Forma viva, mednarodni kiparski 
simpozij, nekdanji cistercijanski samostan 
s čudovitimi arkadnimi hodniki, ki sodi v 
najlepše v Evropi in še marsikaj drugega.

Ob vrnitvi v Leničev dom smo bili 
postreženi s kavo, z dobro domačo potico 
in različnimi vrstami peciva, za kar so 
poskrbele sestre naše Marije, pozneje pa še 
z narezki in pristnim cvičkom iz domačih 
vinogradov.

Obiskala so nas mlada, prijetno razpo-
ložena dekleta pevske skupine Mavrica iz 
župnije Sveti Križ-Podbočje. Lepo so nam 
prepevala v spremstvu desetih mladih 
harmonikarjev. Z bučnim aplavzom smo 
jih poskušali kar zadržati. 

Po iskrenih besedah zahvale in pohvale 
tej nastopajoči mladini, je o nastanku in 
namenu Srečanj v moji domovini zelo lepo 
in zanimivo spregovorila predsednica KD 
Slovenija Stuttgart, Vida Lambert.

Njen govor sta z zanimanjem poslušala 
oba domača župnika, ki jima je za spomin 
podarila knjigo, Bogu otroci, domovini 
sinovi, nikomur hlapci, ki je nastala ob 
40-letnici slovenske župnije v Stuttgartu. 
Še bolj dragoceno darilo, knjigo o Trubarju 
Zvoneta Štrublja, pa jima je podaril avtor 
sam. 

Zunaj je bila že temna noč, ko smo še 
vedno ob kitari župnika Zvoneta lepo in 
veselo prepevali, tako da je bilo slovo kar 
težko. Veliko rojakov pa je imelo še dolgo 
pot pred seboj, recimo na Štajersko, v Belo 
krajino, na Gorenjsko, kamor so odnesli 
lepe vtise srečanja.

2009 | kostanjevica /krka in der 
dolenjska – 14. Treffen in meiner 
Heimat
Dieses Mal ging es nach Konstanjevica im Dreieck 

Krško-Brežice-Novo mesto. Die Hl. Messe feierten 

wir mit unserem Pfarrer und unserem Kaplan 

in der Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau in 

Slinovce mit Orgelbegleitung und Mitgliedern 

des Chores Obzorje. Zum Abschluss sang Vida 

Lambert Schuberts Ave Maria auf Slowenisch. 

Pfarrer Miklavčič wusste sehr viel Interessantes 

über die mehr als 1000 Jahre alte Kirche zu 

berichten, von der man einen wunderbaren 

Blick auf das Krkatal hat. Das Treffen hatte 

Marija Petrič, die aus der Gegend stammt, 

mit Verwandten organisiert. Im Lenič – Haus, 

benannt nach Weihbischof Lenič von Ljubljana, 

einem Haus für spirituelle Übung, empfing uns 

der Pfarrer France Novak. Bischof Lenič hat vor 

28 Jahren Pfr. Štrubelj zum Priester geweiht. 

Pfarrer Štrubelj begrüßte die 90jährige Mutter 

unseres Vorsitzenden Tone, die aus Škofja Loka zu 

Besuch gekommen war wie auch Pfr.  Štrubeljs 

Mutter aus dem nahen Videm-Dobropolje. Es 

folgte die Besichtigung der Sehenswürdigkei-

ten von Kostanjevica. Zurück im Lenič-Haus 

erfreute uns der Mädchenchor Mavrica, der von 

jungen Harmonikaspielern begleitet wurde. Vida 

Lambert überreichte zum Dank das Buch Kinder 

Gottes, Söhne der Heimat, niemals Knechte, 

das in Stuttgart entstanden ist anlässlich der 

40-Jahrfeier der Stuttgarter Gemeinde. Zvone 

Štrubelj überreichte sein Buch über Primož 

Trubar. Nach Liedern, die wir zur Gitarre von Pfr. 

Strubelj sangen, fiel uns der Abschied schwer.



1960-2010  |  50 let SlovenSke župnije v Stuttgartu  |  50 jahre SloweniSche katholiSche gemeinde Stuttgart66

u
tr

ip
 

sk
u

pn
o

st
i

med drugim izrazil zelo lepe misli o Ma-
riji – Jezusovi in naši Materi. Ob koncu 
bogoslužja je slovesno zadonela pesem 
»Marija skoz' življenje«. 

Na ploščadi za cerkvijo je bil nato še 
kratek kulturni program, s pozdravnimi 
besedami in čestitko gospodu nadškofu 
dr. Krambergerju za zlat mašni jubilej. 
Slovesnost je z svojim petjem obogatil 
že omenjeni združeni pevski zbor, pod 
vodstvom Romana Kutina, župnika iz 
Augsburga. Gospod Peterle pa je s kratkim 
pozitivnim nagovorom razvedril navzoče. 
Druženje se je nadaljevalo ob dobri kapljici 
gostoljubnih Primorcev. Vrnili smo se v 
dolino in na domove, hvaležni in zadovolj-
ni, da nam je bil podarjen tako lep dan.

z žičnico. Toda, če kdor se je malo ozrl 
okrog, se mu je zdelo, da se pozna z vsemi 
romarji. Štajerci, Prekmurci, Gorenjci in 
Primorci, s Koroškega zamejstva, Italije, 
Benečije, Berlina, Münchena, Augsburga, 
Frankfurta …

Zbrali smo se na ploščadi za cerkvijo 
in ob 10.30 prisluhnili predavanju gospoda 
Kopeiniga, direktorja doma v Tinjah na 
Koroškem. Med tem so člani pevskega 
zbora Obzorje iz Stuttgarta skupaj z meša-
nim pevskim zborom iz Ulma, Augsburga 
in Ravensburga vadili pesmi za sveto mašo 
in popoldanski kulturni program. Slovesno 
sveto mašo je ob 12. uri daroval mariborski 
nadškof, metropolit dr. Franc Kramberger, 
ob somaševanju izseljenskih duhovnikov 
in rektorja Višarskega svetišča, župnika 
iz Žabnic. V pridigi je gospod nadškof 

2010
15. srečanje v moji domovini in 
romanje treh slovenij na svetih 
Višarjah
Piše Cilka Novak

Rafaelova družba in Zveza evropskih 
izseljenskih duhovnikov že 22 let prvo 
nedeljo v avgustu organizirata »vsesloven-
sko« romanje na Svete Višarje. Kdor se je 
tega čudovitega romanja že enkrat udeležil, 
si vedno znova želi biti zraven. Nepozab-
ni so občutki, ko se ob premišljevanju 
križevega pota, skupaj z mladimi – ali 
tudi z manj mladimi, povzpnemo na vrh 
višarskega hriba. Pa tudi tisti, ki se odločijo 
za vzpon z žičnico, so bogato poplačani 
z razgledom na ta čudovit gorski svet. V 
Marijinem svetišču se naenkrat počutimo 
doma, pri Materi. Preproste, prisrčne slike 
Toneta Kralja izražajo mir in zaupanje. 
Rojaki iz Stuttgarta in okolice smo se od-
ločili, da se letos udeležimo tega romanja. 
Nekateri so prišli že iz Slovenije, drugi 
direktno iz Nemčije, nekateri peš, drugi 
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2010 | 15. Treffen in meiner Heimat 
– Wallfahrt nach  
svete Višarje (luschariberg)
Von Cilka Novak

Seit 22 Jahren organisieren die Rafaelgesellschaft 

und der Verband der Geistlichen im europäischen 

Ausland am ersten Sonntag im August eine „panslo-

wenische“ Wallfahrt nach Svete Višarje. Für alle, die 

dabei waren, war es ein unvergessliches Erlebnis, 

sodass sie immer wieder dabei sein möchten. 

Man erreicht das Marienheiligtum zu Fuß und 

den Kreuzweg betend oder mit der Seilbahn. 

Auch dieses Jahr waren Landsleute aus Stuttgart 

und Umgebung dabei. Die übrigen Pilger aus der 

Steiermark, Prekmurje, Gorenjska und Dolenjska, 

Primorska, Kärnten oder Koroška, aus Italien, 

Venetien, Berlin, München, Augsburg, Frankfurt 

usw. kamen uns alle irgendwie bekannt vor. Wäh-

rend die Chöre aus Stuttgart, Ulm Augsburg und 

Ravensburg die Messgesänge einübten, lauschten 

wir einem Vortrag von H. Kopeinig. Die feierliche 

Messe zelebrierte der Erzbischof von Maribor, Franc 

Kramberger assistiert von zahlreichen Geistlichen. 

Er predigte über Maria und zum Schluss erklang 

das Marienlied „Marija skoz' življenje“.

Anschließend wurde vor der Kirche die goldene 

Primiz von Erzbischof Kramberger mit Vorträgen, 

Gesang und gastfreundlicher Bewirtung durch die 

Gastgeber aus der Primorska gefeiert.

Gestärkt, zufrieden und dankbar für den schönen 

Tag traten alle den Heimweg an.

sEznAM srEČAnJ V MoJi DoMoVini oD LEtA 2000 Do 2010

2000 | 5. srečanje v moji domovini na sveti gori nad solkanom (13.8.2000)
2001 | 6. srečanje v moji domovini na stari gori pri sv. Juriju ob Ščavnici (12.8.2001)
2002 | 7. srečanje v moji domovini pri Mariji snežni  v zgornji Velki (11.8.2002)
2003 | 8. srečanje v moji domovini v semiču v Beli krajini (9. in 10.8.2003)
2004 | 9. srečanje v moji domovini na nanosu na primorskem (7. in 8.8.2004)
2005 | 10. srečanje v moji domovini v Dobrepolju na Dolenjskem (6. in 7.8.2005)
2006 | 11. srečanje v moji domovini v Škofji Loki in zlata maša g. pavla uršiča (6.8.2006) 
2007 | 12. srečanje v moji domovini na goričkem na pertoči (4. in 5.8.2007)
2008 | 13. srečanje v moji domovini v Velikih Laščah v trubarjevem letu (11.-13.7.2008) 
2009 | 14. srečanje v moji domovini v kostanjevici na krki na Dolenjskem (9.8.2009)
2010 | 15. srečanje v moji domovini in romanje treh slovenij na svetih Višarjah (1.8.2010)
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Piše Cilka Novak

selitev k svetemu Duhu 
1965 in 2010

Takoj po veliki noči 2010 smo zaradi 
obnove cerkve sv. Konrada morali iskati 
nove možnosti, kjer bi se lahko vsako nede
ljo zbirali k slovenski službi božji. Odločili 
smo se za cerkev Sv. Duha (Heilig Geist) 
v vzhodnem delu mesta Stuttgart, kjer so 
nas gostoljubno sprejeli. Tu je slovenska 
skupnost gostovala že pred dobrimi 40. 
leti, ko je delo slovenskega izseljenskega 
duhovnika opravljal zdaj že pokojni, prvi 
slovenski župnik v Stuttgartu, dr. Franc 
Felc. Iz zapisov v kroniki lahko beremo: 
“Vedno več Slovencev se je naseljevalo tudi 
v Stuttgartu in pokazala se je potreba po 
slovenski maši. Našli smo cerkev sv. Duha 

(Heilig Geist) blizu plinarne, za družabni 
večer pa restavracijo Fridenau, ki je imela 
prostora za 200 oseb.”

S tem se je leta 1965 slovenska skup
nost iz cerkve sv. Pavla (Pauluskirche) v 
Esslingenu, prvič preselila v Stuttgart, k 
Sv. Duhu. Tu je ostala do leta 1974, ko 
so staro cerkev podrli in začeli graditi 
novo z župnijskim središčem. Takratni 
župnik Ciril Turk je za slovensko sku
pnost našel novi dom pri sv. Konradu, 
cerkev in v neposredni bližini tudi hišo na 
Stafflenbergstr. 64, ki je postala Slovenski 
dom. Hišo je slovenski skupnosti dala v 
najem škofija RottenburgStuttgart. Ob 
slovesnem odprtju doma, 21. junija 1974, 
so bili med drugim navzoči tudi rottenbur
škostuttgartski škof Carl Josef Leiprecht, 

ljubljanski pomožni škof Stanislav Lenič, 
prelat E. Mühlbacher, referent za tujce v 
škofiji RottenburgStuttgart.

Da bo danes, leta 2010, ta “Dom” zares 
naš “Slovenski dom”, si takrat še ni mogel 
nihče predstavljati. Od škofije Rottenburg 
Stuttgart smo hišo in zemljišče odkupili 
v jubilejnem letu 2010. S prizadevanjem 
sedanjega župnika, dr. Zvoneta Štrublja, 
delegata, msgr. Janeza Puclja, sedaj upo
kojenega ljubljanskega nadškofa, msgr. 
Alojza Urana in z Božjo pomočjo se je to 
zares uresničilo. 

Ko spet za eno leto gostujemo pri Sv. 
Duhu, je v župnijskem središču dovolj 
prostora za naša praznovanja. Prvo je bilo 
9. maja 2010, ko smo obhajali materinski 
dan, drugo pa 30. maja, ko smo ob sklepu 
šmarnic imeli koncert Marijinih pesmi.

UmzUg nach heilggeist 
1965 Und 2010
Von Cilka Novak

Gleich nach Ostern 2010 waren wir gezwungen 

uns nach einer neuen Bleibe umzuschauen, da 

St. Konrad renoviert wird. Die Gemeinde Heilg-

geist  im Stuttgarter Osten hat uns freundlicher 

Weise aufgenommen. Schon einmal, vor gut 40 

Jahren, zur Zeit des inzwischen verstorbenen 

Pfarrers Franc Felc genossen wir dort, in der 

Nähe des Gaskessels, Gastrecht. Gesellige Ver-

anstaltungen fanden im Gasthaus Friedenau 

statt. Die slowenische Gemeinde war dorthin 

von St. Paulus, Esslingen umgezogen. Die 

Gemeinde blieb dort bis Pfarrer Ciril Turk 1974 

das neue Haus in der Nähe von St. Konrad in der 

Stafflenbergstraße 64 gefunden und vom Bistum 

Rottenburg-Stuttgart gemietet hatte. Neben 

Bischof Karl Josef Leiprecht von Rottenburg und 

Prälat Mühlbach war auch Weihbischof Stanislav 

Lenič aus Ljubljana bei der Einweihung zugegen. 

Wer hätte damals gedacht, dass es einmal unser 

Haus der Slowenen würde. Wir haben es im 

Jubiläumsjahr 2010 gekauft. Wir verdanken 

das Pfr. Štrubelj, Msgr. Janez Pucelj und dem 

Erzbischof i. R. von Ljubljana Alojz Uran. Jetzt, 

wo wir wieder zu Gast in Heilig Geist sind, finden 

wir dort auch ausreichend Platz, um zu feiern.

slike iz Hl. Geist    prvo sv. obhajilo in mat. dan
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Pišeta Cilka Novak in Zvone Štrubelj

novi Župnijski pastoralni svet

praznik sodelavcev in srečanje 
starega in novega župnijskega 
pastoralnega sveta

V nedeljo, 17. januarja 2010, se je 
zgodaj popoldne v župnijski dvorani 
sv. Konrada v Stuttgartu zadnjič srečal 
župnijski pastoralni svet v stari sestavi. 
Pripravljal je volitve za novi župnijski 
pastoralni svet. Ob 16.30 je bila redna 
nedeljska maša, po maši pa se je začelo 
praznovanje s sodelavci. 17. januarja go
duje sv. Anton Puščavnik, to je tudi god 
župnika Zvoneta Štrublja. Zato smo ta 
osebni praznik združili s praznikom vseh 
župnijskih sodelavcev, od starih članov 
ŽPS do tistih, ki kandidirajo za novi pasto
ralni svet in tistih, ki vedno radi priskočijo 

na pomoč pri rednem pastoralnem delu 
ali pri različnih prireditvah. Vseh skupaj 
nas je bilo nad 70.

 Z godom sv. Antona Puščavnika 
so že od nekdaj povezane krače in doma
če koline, saj sv. Antona večkrat ljudsko 
imenujemo tudi sv. Anton s prašičkom. 
Tako je bila tudi večerja s sodelavci tipič
no Antonova, saj smo pri večerji dobili 
domače koline, krvavice, pečenice, kislo 
zelje in krompir, vse iz župnikovega ro
dnega Dobrepolja. Tudi slovensko vino in 
mineralna voda Radenska sta spominjala 
na domovino Slovenijo. 

priprava in potek volitev za novi Žps

Kar dolgo smo pripravljali tokratne 
volitve v novi ŽPS. Kandidiralo je 25 kan
didatov iz vseh naših skupnost, izvoljenih 
bo 14. V volilni komisiji je šest članov, 
njihova naloga je pripraviti in spremljati 

potek volitev. Iz škofije Rottenburg Stutt
gart smo dobili listo volivcev, na kateri je 
potrebo označiti kdo se je volitev udeležil 
in volil na posameznih voliščih ali po pošti. 
To je kar veliko dela, saj je volilna komisija 
večkrat ugotovila, da je seznam volivcev 
nepopoln in zastarel. Glede na zelo pro
strano župnijo, saj bi jo lahko primerjali s 
površino celotne Slovenije, je težko doseči 
vse, zato smo poskušali ustvariti mrežo 
osebnih povezav in volilne liste razdeliti 
čimveč osebam. 

V nedeljo, 21. februarja, so bile po ju
tranji nedeljski maši volitve v Schorndorfu 
in Aalenu, v soboto, 27. 2. v Heilbronnu, v 
nedeljo, 28. 2. v Oberstenfeldu. V soboto, 
6. 3. so volili v Bad Urachu, v nedeljo, 7. 
3. v Böblingenu, v soboto, 13. 3. v Pful
lingenu in v nedeljo, 14. 3., na zadnji dan 
volitev, dopoldne v Schwäbisch Gmündu 
in popoldne v Stuttgartu. 
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izidi volitev v novi župnijski 
pastoralni svet 2010

Od nedelje, 21. februarja pa do nedel je, 
14. marca so v naši župniji potekale voli
tve v novi ŽPS. Imeli smo devet volil nih 
okrajev. V volilni komisiji je bilo šest čla
nov. Vodil jo je predsednik Štefan Fabčič, 
podpredsednik je bil Ivan Rantuša, člani pa 
Renata Arh, Doroteja Oblak, Jelka Fabčič 
in Jože Venta. Volilnih upravičnecev je bilo 
3590. Poleg volitev na volilnih okrajih je 
bilo možno voliti tudi po pošti. Kandidi
ralo je 25 kandidatov.

V volilno skrinjico je prišlo 326 vo
lilnic. Direktno na volišču je volilo 214 
oseb, po pošti pa 112. Le tri glasovnice so 
bile neveljavne. Volilo je 9,08 odstotkov 
volilnih upravičencev, kar je zelo dober 

rezultat. Pred petimi leti, leta 2005, se je 
volitev udeležilo le 7,5 odstotkov volilnih 
upravičencev, kar je za dobra dva odstotka 
manj. Povprečna starost izvoljenih je bila 
takrat 50,3 let, medtem ko je tokrat 44, 3, 
postali smo za šest let mlajši! Najmlajši 
član je Andrej Leben, 23 let, najdaljši staž 
v ŽPS ima Ivanka Vipavc, ki ima 68 let.

Kakšni so bili rezultati? V Stuttgartu 
ste volili takole: Marija Mauko 235 glasov, 
Andrej Leben 210, Tomaž Ješelnik 190, 
Branko Novak 168, Ivanka Vipavc 137, 
Slavica Tutič 132, Veronika Vugrinec 127, 
Karolina Štuhec Meglič 123, Robert Štokelj 
109, Erika Zechner 106, Tone Rudolf 99 in 
Janez Šibila 84. Prvih sedem kandidatov je 
bilo izvoljenih, vsi drugi so v ŽPS poklicani 
kot svetovalci za različna področja našega 
delovanja. V Böblingenu ste volili takole: 

Inka Golčar 115 glasov, Branko Zalokar 
114, Majda Klampfer 79. Izvoljena je bila 
Inka Golčar, njen prvi namestnih je Bran
ko Zalokar, druga namestnica pa Majda 
Klampfer. Za področje SchorndorfSchw. 
GmündAaalen so rezultati naslednji: Fan
či Forjan 156 glasov, Danica Antolin 140, 
Janez Travner 70. Za Schorndorf je bila 
izvoljena Fanči Forjan, njena namestnica je 
Danica Antolin, za Schw. Gmünd in Aalen 
je bil izvoljen Janez Travner. Za Heilbronn 
in Oberstenfeld ste volili: Milena Movrin 
89 glasov, Silva Habič 84, Albin Tiselj 83, 
Lydia Zevnik 85. Za Heilbronn je bila izvo
ljena Milena Movrin, namestnika sta Silva 
Habič in Albin Tiselj, za Oberstenfeld je 
bila izvoljena Lydia Zevnik.

Volitve za župnijski pastoralni svet 2010

Ješelnik Tomaž
Veletrgovski uslužbenec
03.08.1985
Roßbachstr. 5
70499 Stuttgart
0711 - 50 42 88 04

Leben Andrej
Študent gospodarskih 
znanosti
01.08.1986
Eckartshaldenweg 5
70191 Stuttgart
0711 - 25 68 006

Mauko Marija
Farmacevtski tehnik 
asistent
19.06.1985
Kappelbergstr. 1
70327 Stuttgart
0711 -  33 99 52

Novak Branko
Bolničar
31.01.1967
Reussensteinweg 24
73734 Esslingen/Neckar
0711 - 46 92 66 92

Rudolf Tone
Vodja kovinostrugarstva
10.10.1948
Talstr. 180
73728 Esslingen/Neckar
0711 - 31 74 01

Šibila Janez
Kovinostrugar
14.03.1964
Christophstr. 34
70771 Leinfelden- 
Echterdingen
0711 - 79 78 721

Štokelj Robert
Gradbeni inženir
25.10.1972
Brahmsstr. 10
75328 Schömberg
07084 - 92 31 20

Štuhec Meglič
Karolina
dipl. ing. geodezije
01.05.1972
Bosslerstr. 30
73265 Dettingen u. Teck
07021 - 86 15 91

Tutič Slavica
Upokojenka
05.03.1939
Heimgartenstr. 30
70329 Stuttgart
0711 - 42 88 50

Vipavc Ivanka
Upokojenka
23.02.1942
Bubenhalderstr. 44
70469 Stuttgart
0711 - 89 08 050

Vugrinec Veronika
Upokojenka
22.05.1952
Achalmstr. 7
73760 Ostfildern
0711 - 34 30 352

Zechner Erika
Samostojna prodajalka
13.04.1968
Friedrichstr. 8
73275 Ohdem
07023 - 82 69

Stuttgart - Esslingen

Volitve za župnijski pastoralni svet 2010

Golčar Inka
Prodajalka
12.03.1951
Brühlstr. 31
71034 Böblingen
07031 - 22 97 25

Klampfer Majda
Blagajničarka
13.07.1955
Altingerstr. 20
71063 Sindelfingen
07031- 204 92 33

Zalokar Branko
Upokojenec
03.10.1949
Sommerhofenstr. 244
71067 Sindelfingen
07031 - 80 10 04

Böblingen - Sindelfingen

Antolin Danica
Šivilja
02.01.1951
Rosensteinstr. 32
73614 Schorndorf
07181 - 48 23 688

Forjan Fanči
Delavka v bolnišnici
07.07.1969
Silcherstr. 51
73614 Schorndorf
07181 - 21 561

Travner Janez
Upokojenec
05.12.1938
Fichtestr. 3
73577 Ruppertshofen
07176 - 29 65

Schorndorf - Schwäbisch Gmünd - Aalen
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V Pfullingenu in Bad Urachu so re
zultati naslednji: Ana Mihelič je dobila 
117 glasov, Ljudmila Mele 93 in Milena 
Mušič 88. Za Pfullingen je bila izvoljena 
Ana Mihelič, njena namestnica je Mile
na Mušič, za Bad Urach je bila izvoljena 
Ljudmila Mele.

Volilne rezultate smo pregledali in 
analizirali na prvi, to je, ustanovni seji 
novega ŽPS, ki je bila v nedeljo, 25. aprila 
ob 10. uri v Slovenskem domu v Stuttgartu. 
Skupaj smo imeli kosilo in se nato udeležili 
nedeljske maše v cerkvi pri sv. Duhu ob 
16.30. Vsi kandidati ste vabljeni na usta
novno sejo novega ŽPS. Zahvaljujemo se 
vam za kandidaturo in za pripravljenost 
na sodelovanje v naši slovenski župniji.

Člani ŽPS so na prvi ustanovni seji 
izvolili za podpredsednico gospo Fanči 
Forjan, za njeno namestnico pa gospo 
Ivanko Vipavc. Gospa Vipavc je istočasno 
zastopnica za dekanijski pastoralni svet. 
Za tajnico in zapisničarko je bila izvoljena 
Marija Mauko. 

der neUe Kirchengemeinderat 

mitarbeiterfest und  
zusammenkunft des alten  
und des neuen Kgr
Von Cilka Novak und Zvone Štrubelj

Am 17. Januar 2010 traf sich der alte KGR zur 

Vorbereitung der Wahl des neuen KGR. Nach der 

Messe um 16.30 Uhr begann das Mitarbeiterfest. Den 

Namenstag unseres Pfarrers, am Tag des Hl. Anton 

Puščavnik, wählten wir für das Mitarbei terfest und 

das Treffen des alten KGR mit den Kandidaten für den 

neuen Gemeinderat. Der Hl. Anton P., volkstümlich 

der Hl. Anton mit dem Ferkel genannt, wurde 

schon immer mit Haxen und Hausschlachtung in 

Verbindung gebracht. Entsprechend deftig fiel das 

Abendessen mit Zutaten aus dem Geburtsort unse-

res Pfarrers aus. Anschließend stellten sich die 25 

Kandidaten für den 14-köpfigen neuen KGR vor. Die 

Wahlen begannen am 21. Februar in Schorndorf und 

Aalen und endeten am 14. März in Stuttgart. Štefan 

Fabčič stand der 6-köpfigen Wahlkommission vor. 

Das Wählerverzeichnis stellte die Diözese Rottenburg 

zur Verfügung, das allerdings erst auf den neuesten 

Stand gebracht werden musste. Das bedeutete viel 

Arbeit für die Wahl kommission. Erschwerend kommt 

hinzu, dass unsere Gemeinde fast die gleiche Fläche 

hat wie ganz Slowenien. 

das Wahlergebnis
3590 Wahlberechtigte waren zur Wahl aufgerufen. 

Die Wahlbeteiligung lag aber nur bei 9,08%. Das 

bedeutet eine Steigerung gegenüber den 7,5% von 

2005. Das Durchschnittsalter der Gewählten ist von 

50,3 auf 44,3 Jahre gesunken. Der jüngste im KGR, 

Andrej Leben ist 23 Jahre alt. Ivanka Vipavc ist mit 68 

Jahren die älteste Kirchengemeinderätin. Im Einzel-

nen wurden gewählt: Marija Mauko, Andrej Leben, 

Tomaž Ješelnik, Branko Novak, Ivanka Vipavc, Slavica 

Tutič, Veronika Vugrinec, Karolina Štuhec Meglič, 

Robert Štokelj, Erika Zechner , Tone Rudolf und Janez 

Šibila in Stuttgart, Inka Golčar in Böblingen, Fanči 

Forjan in Schorndorf,  Janez Travner, für Schw. Gmünd 

und Aalen, für Heilbronn Milena Movrin und für 

Oberstenfeld Lydia Zevnik. Ana Mihelič in Pfullingen 

und Ljudmila Mele in Bad Urach. Der neue KGR 

wählte Fanči Forjan zur 2. Vorsitzenden und Ivanka 

Vipavc zu ihrer Stellvertreterin. Ivanka Vipavc wird 

uns auch im Dekanatsrat vertreten.

Volitve za župnijski pastoralni svet 2010

Golčar Inka
Prodajalka
12.03.1951
Brühlstr. 31
71034 Böblingen
07031 - 22 97 25

Klampfer Majda
Blagajničarka
13.07.1955
Altingerstr. 20
71063 Sindelfingen
07031- 204 92 33

Zalokar Branko
Upokojenec
03.10.1949
Sommerhofenstr. 244
71067 Sindelfingen
07031 - 80 10 04

Böblingen - Sindelfingen

Antolin Danica
Šivilja
02.01.1951
Rosensteinstr. 32
73614 Schorndorf
07181 - 48 23 688

Forjan Fanči
Delavka v bolnišnici
07.07.1969
Silcherstr. 51
73614 Schorndorf
07181 - 21 561

Travner Janez
Upokojenec
05.12.1938
Fichtestr. 3
73577 Ruppertshofen
07176 - 29 65

Schorndorf - Schwäbisch Gmünd - Aalen

Volitve za župnijski pastoralni svet 2010

Habič Silva
Čistilka
22.10.1962
Ohrenbergerstr. 30
74177 Friedrichshall
07136 - 43 94

Movrin Milena
Upokojenka
15.01.1939
Bachstr. 12
74080 Heilbronn
07131 - 380 120

Tiselj Albin
Upokojenec
26.02.1938
Linden Str. 17
74632 Neunstein
07942 - 98 012

Zevnik Lydia
Računovodkinja
17.07.1964
Grundweg 13
71549 Auenwald
07191 - 56 142

Heilbronn - Oberstenfeld

Mele Ljudmila
Upokojenka
10.06.1943
Espachstr. 25
72574 Bad Urach
07125 - 70 780

Mihelič Ana
Uslužbenka
11.12.1953
Achalmstr. 71
71793 Pfullingen
07121- 72 883

Mušič Milena
Gospodinja
03.05.1950
Albstr. 50
72800 Eningen
07121 - 81 198

Pfullingen - Bad Urach
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P R I R E D I T E L J I – V E R A N S T A L T E R

STUTTGART
Kulturno društvo
TRIGLAV Stuttgart

Kulturno društvo
SLOVENIJA Stuttgart

vstop Slovenije v Evropsko zvezo
Beitritt Sloweniens zur Europäischen Union

16.00 Uhr: Dankgottesdienst 
und Feier in der Kirche 
St. Konrad, Stuttgart, 
Stafflenbergstraße
18.00 Uhr: Kulturveran–
staltung in der Turn- und 
Versammlungshalle, 
Schönbühlstr. 90, 
Stuttgart-Ost 
20.00 Uhr: Gesellschafts–
abend mit Musik und Tanz. 
Für Stimmung und 
gute Laune sorgt 
das Ensemble Planet X.

Zentrale Festveranstaltung
für Baden-Württemberg, Stuttgart

15. Mai 2004

INFO: Dr. Zvone Štrubelj, Tel: ++49 (0)711-23 28 91, Fax: 23 61 331

SLO_Plakat.indd   1 07.04.2004, 02:48:41
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n o v i  k o r a k i

Pišeta Cilka Novak in Zvone Štrubelj

vstop slovenije v eu  
1. 5. in 15. 5. 2004

2004
 michaelsberg
maša za domovino ob vstopu 
 slovenije v evropsko unijo

Na 1. maja 2004 smo se zbrali na Mi
chaelsbergu blizu Oberstenfelda in Heil
bronna, k praznični maši za domovino. 
V Duhu smo bili povezani z domovino 
in vsemi Slovenci po svetu, ki so ta dan 
proslavljali vstop Slovenije v Evropsko 
unijo. Zares, 1. maj 2004 je zgodovinska 
prelomnica za vse Slovence. Vstopili smo 
kot enakopraven narod v skupni dom 
Evrope, kamor smo dejansko že od vedno 
spadali.

2004
stuttgart, 15. maj
osrednji praznik 
ob vstopu  slovenije v eu

Več mesecev smo v Stuttgartu pripra
vljali praznovanje ob vstopu Slovenije v 
Evropsko unijo. Želeli smo doživeti milost 
tega zgodovinskega trenutka, zato smo k 
sodelovanju povabili tudi SKD Slovenija
Stuttgart in SKUD Triglav iz Stuttgarta. 
Čeprav je bilo pred 1. majem več dvomov 
in težav pri pripravi osrednjega prazno
vanja v nemški pokrajini Baden Wür
temberg, se je po 1. maju ozračje krepko 
spremenilo. Časopisi in drugi mediji so 
zelo naklonjeno poročali o Sloveniji, kar 
je tudi nam dalo novega poleta.

Prireditev, ki je potekala v soboto, 15. 
maja, je imela tri dele: prvi je bil cerkveni 
praznik, drugi del je bil kulturni program, 
tretji del pa skupna družabnost. 

V cerkvi sv. Konrada v Stuttgartu je 
slovesno bogoslužje ob 16. uri vodil be
ograjski nadškof Stanislav Hočevar. Ob 
njem so somaševali: prelat Jürgen Adam, 
predstavnik škofije RottenburgStuttgart 
in odgovorni za pastoralo priseljenih ka
toličanov v škofiji, mestni dekan Michael 
Brock, nemški župnik Anton Seeberger, 
bivši župnik v Stuttgartu, Janez Šket, hr
vaški župnik iz Stuttgarta, brat Nedeljko 
Brečić in voditelj duhovnega italijanskega 
centra,  pater Gabriele Barolomai. Ob du
hovnikih je bilo 12 odraslih ministrantov, 
šest slovenskih in šest nemških. Otroci 
in starši otrok slovenske sobotne šole in 
župnijskega vrtca so bili oblečeni v naro
dne noše, kar je cerkveni skupnosti dalo 
barvitost in živahnost. V narodnih nošah 
so bili tudi člani folklorne skupine SKD 
Triglav. Slovesni ton je temu srečanju dalo 
ubrano petje Ljubljanskih madrigalistov, ki 
so navdušili tudi številne nemške vernike. 
Cilj slovesne zahvalne maše je med dru
gim bil, da smo tudi Nemcem predstavili 
bogastvo naše verske tradicije. 

Kulturni program v dvorani Stuttgart 
Ost so ob 19. uri sooblikovali gostujoči 
pevci, Ljubljanski madrigalisti, ugledni 
gostje, direktorica Urada za Slovence v 
zamejstvu in po svetu Jadranka Šturm 
Kocjan, ki je imela slavnostni govor, gene
ralni konzul iz Münchna Matjaž Jevnišek, 
nadškof Stanislav Hočevar, Sergij Pelhan, 
predsednik Slovenske izseljenske matice, ki 
so s pozdravno besedo nagovorili številno 
občinstvo. Program sta z vezno besedo, 
dvojezično, slovensko in nemško, vodila 
napovedovalec, glasbenik in glasbeni pe
dagog, Marjan Bunič iz Ljubljane in Janja 
Arko. Nastopili so otroci župnijskega vrtca 
in otroci slovenske sobotne šole v Stuttgar
tu, mala in odrasla folklora SKUD Triglav, 
učenke in učenci slovenske dopolnilne 
šole z učiteljem Vinkom Kraljem, Lidija 
Globokar z učiteljico Jernejo Jezernik, 
pevski zbor Simon Jenko iz Nürnberga in 
gostujoče tamburaško društvo Bisernica iz 
Ljutomera. Program je navdušil občinstvo 
in večer se je prevesil v razigrano petje in 
ples, za kar je poskrbel odlični domači 
ansambel Planet X.

n e U e  s c h r i t t e
Von Cilka Novak und Zvone Štrubelj

beitritt sloWeniens zUr 
eUropäischen gemeinschaft 
1. Und 15. mai 2004

2004 | messe für die heimat  

auf dem  michaelsberg zum Beitritt zur EU 

Am 1. Mai 2004 kamen wir zu einer feierlichen 

Hl. Messe für die Heimat zusammen um in 

geistiger Verbundenheit mit der Heimat 

und allen Slowenen überall in der Welt die 

geschichtliche Zäsur des Beitritts zur EU zu 

würdigen.

Am 15. mai 2004 fand in Stuttgart die offizi-

elle Feier anlässlich des Beitritts zur EU statt. Die 

Gemeinde, der slowenische Kulturverein Slovenija 

(SKD) und der slowenische Kultur- und Kunst-

verein Stuttgart (SKUD) haben in monatelanger 

Vorbereitung auf den Tag hingearbeitet. Entspre-

chend reichhaltig war das Programm. Es begann 

mit einem feierlichen Pontifikalamt in St. Konrad, 

zelebriert von Erzbischof Stanislav Hočevar aus 

Belgrad und den Konzelebranten Prälat Adam von 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Stadtdekan 

Michael Brock, dem Pfarrer von St. Konrad, 

Anton Seeberger, dem ehemaligen Pfarrer in 

Stuttgart Janez Šket, Pater Nedeljko Brečić von 

der kroatischen und Pater Gabriele Barolomai von 

der italienischen Gemeinde in Stuttgart. Farben 

brachten Kinder und Eltern der Samstagschule 

und des Kindergartens und Mitglieder des SKD 

mit ihren Nationaltrachten in die Kirche. Musi-

kalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von 

einem Madrigalchor aus Ljubljana.

Das kulturelle Programm eröffneten dann die 

Direktorin des Amts für Slowenen im Ausland, 

Jadranka Šturm Kocjan, Generalkonsul Matjaž 

Jevnišek, Erzbischof Hočevar und Sergij Pelhan. Es 

folgten viele kulturelle Beiträge in Wort, Gesang 

und Tanz der verschiedensten Gruppen in und 

außerhalb der Gemeinde. Mit hervorragender 

Bewirtung und Tanz endete dieser bedeutsame 

Tag unter dem Motto gemeinsam ist es schöner.  
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Piše Zvone Štrubelj

oBisk parlamentarne 
skupine in poskus oDkupa 
slovenskeGa Doma

  
Zakaj slovenski parlamentarci 
potujejo po svetu?

Glejte, vprašanje je čudno. Hitro nam 
prikliče naš vrojeni, negativni odnos do 
politike, ki ga bomo morali v demokratični 
Evropo še krepko korigirati. Zakaj na to 
vprašanje lahko odgovorimo drugače, kot 
nam ga narekuje naš mentalni vzorec, da 
so politiki in parlamentarci pri koritu, 
da izkoristijo vsako priložnost za svoje 
interese, da živijo in uživajo na račun 
davkoplačevalcev ... ja, prav to vam želim 
sporočiti v tem svojem zapisu.

Stuttgart, petek, 11. maja 2007. S kom
bijem je prejšnji večer dospela štiričlanska 
parlamentarna komisija za Slovence v 
zamejstvu in po svetu. Na moje povabilo. 
Razlog, izguba Slovenskega doma v Stut
tgartu, kjer je slovenska župnija, ena od 
najštevilčnejših v Nemčiji, kar celih 33 
Kristusovih let, imela svoje središče. Na 

dvignjenem mestu, s čudovitim razgledom 
na mestno središče, v lepem zelenju, v pro
minentni družbi škofijske akademije, hiše 
umetnikov, deželnega parlamenta, cerkve 
sv. Konrada, odvetniških vil, stanovanj 
zdravnikov in politikov, na Stafflenber
gstrasse 64, s točnim naslovom: 70184 
Stuttgart. Strogi center. Hiša z lepim vrtom 
je last škofije Rottenburg Stuttgart. Po 
precej birokratskem in finančno preteh
tanem načrtu, so nam do konca leta 2007 
dali odpoved, podobno kot so izničili in 
ukinili slovensko župnijo v Kölnu, preselili 
in okrcali slovensko župnijo v Frankfur
tu, Mannheimu, Inngolstadtu, Ulmu, 
Augsburgu, odvzeli pravice samostojne 
župnije v Berlinu, skratka, zdi se, da smo 
v Nemčiji pod udarom prisilne integracije. 
Konjuktura, kriza cerkvene pripadnosti, 
manjkajoči davokoplačevalci cerkvenega 
davka, in še bi lahko naštevali: razlogi zato, 
da najmanjše cerkvene skupnosti plaču
jejo dragi davek kriznega in prehodnega 
obdobja nemške države in cerkve.

V zadnji številki katoliškega tednika 
stuttgartskorottenburške škofije, v Son
ntagsblattu, sem imel priložnost zapisati, 
da danes v Nemčiji, Jezus iz evangelija 

govori tudi italijansko, hrvaško, slovensko, 
poljsko, špansko, francosko, madžarsko, 
portugalsko, eritrjesko, vietnamsko – to
liko je namreč katoliših skupnosti v tej 
škofiji, skupnosti priseljencev, ki so izgra
jevali Nemčijo, ko je bila v gospodarskem 
porastu, in da je vprašanje avtentičnosti 
nemške cerkve, vprašanje poštenosti in 
dostojanstva ter doslednega spoštovanja 
pravic vseh narodov in narodnosti. Če 
zdaj stopajo v ospredje vprašanja kulturne 
in narodne različnosti ali celo finančna 
vprašanja, se nemški cerkvi slabo piše! 
Izgublja poteze univerzalnosti, s katerimi 
je obdarjena svetovna katoliška cerkev. 
Papež, Benedikt XVI, mož odprtih obzo
rij, bi bil prvi, ki bi protestiral proti taki 
usmeritvi.

besUch einer 
parlamentarier grUppe Und 
der VersUch das haUs der 
sloWenen zU KaUfen
 
Warum reisen slowenische parla-
mentarier in der Welt umher?
Von Zvone Štrubelj

Man könnte hinzufügen … und das auf Kosten 

des Steuerzahlers. Diese Frage führt uns schnell 

zu einer negativen Sicht auf die Politiker. Aber 

schauen wir einmal.

Meiner Einladung folgend kam am 11.5.2007 

die vierköpfige parlamentarische Kommission 

für die Slowenen im Ausland nach Stuttgart. 

Anlass der drohende Verlust des Hauses in der 

Stafflenbergstrasse 64 in Stuttgart, das seit 33 

Jahren den Mittelpunkt der größten sloweni-

schen Gemeinde in Deutschland bildet. Denn die 

Eigentümerin, die Diözese Rottenburg hatte den 

Mietvertrag aus finanziellen Gründen gekündigt.

Prireditelji so poskrbeli tudi za odlično 
postrežbo, za kar gre zahvala požrtvoval
nim gospodinjam in točajem slovenske 
župnije in mladim natakaricam in na
takarjem društva Triglav. Člani društva 
Slovenija iz Stuttgarta so prav tako z veliko 
pripravljenostjo prispevali, da je celotno 
praznovanje potekalo lepo in uspešno. 
Skupaj je lepše. Tako bi lahko dali naslov 
odmevni prireditvi ob vstopu Slovenije v 
Evropsko unijo, 15. maju 2004.
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srečanje s primožem trubarjem: 
stuttgart in tübingen

Povrnil bi se rad na tisti zgodovinski 
petek, 11. maja 2007. Parlamentarna de
legacija, ki jo je vodil predsednik mag. 
Janez Kramberger, podpredsednik Miro 
Petek, ki je kruto okusil roko slovenske še 
nepravne države, odprt in človeško topel 
ter dialoški član komisije, Samo Bevk in 
ljubka sekretarka Breda Mulec, je imela 
pred sabo naporen delovni dan. Ob de
veti uri je bil sprejem v deželni knjižnici 
v Stuttgartu, kjer je trenutno razstava o 
Primožu Trubarju. Razstavljeni so njegovi 
originali, ki jih kot dragocenost hrani ta 
bogata knjižnica. Sprejel nas je direktor 
knjižnice, dr. Hansjörg Kowark, s strokov
nim sodelavcem dr. Eberhardom Zwinkom 
in nas popeljal v skrivnost Trubarjevega 
kulturnega in verskega uspeha v deželi 
Baden Würtemberg. Ob 10.15 smo imeli 
sprejem v deželnem parlamentu, v Villi Re
itzestein, kjer je sedež nemškega deželnega 
ministra. Sprejel in pogostil nas je bivši 
šef protokola, gospod Werner Schempf. 
Po prijaznem in prijateljskem sprejemu 
smo odšli v Tübingen, kjer smo po krat
kem kosilu imeli priložnost sprejema v 
tübingenskem rotovžu: sprejel nas je mladi 
nadžupan, dr. Boris Palmer in se z nami 
pogovarjal o pomenu Primoža Trubarja, 
o letu njegovega jubileja, to je 500letnici 
njegovega rojstva, ki smo ga obhajali leta 
2008, ko je Slovenija tudi predsedovala 
Evropski zvezi. Parlamentarna komisija je 
bila deležna velike, enkratne pozornosti. 
Biti Slovenec v današnji Evropi, tako smo 
začutili ob vseh treh sprejemih, je nekaj 
enkratnega in edinstvenega. Se tega sploh 
zavedamo, smo se spraševali na ulicah 
Tübingena, ko nas je v skrivnosti srednje
veškega mesta uvajal Nemec, profesor dr. 
Raecke, ki vodi katedro za slavistiko in 
govori tudi slovensko. Na tem obisku se 
nam je pridružila tudi lektorica slovenske
ga jezika na tübingenski univerzi, gospa 
Mojca Šoštarko. Ni mogel manjkati poklon 
na grobu Primoža Trubarja, v bližnjem 
Derendingenu, kjer je Trubar preživel 

svojih zadnjih dvajset let življenja. Kot 
nalašč, smo tam srečali slovenske romar
je, avtobus članov gibanja fokolarinov, ki 
so se naslednji dan udeležili svetovnega 
kongresa krščanskih gibanj in krščanskih 
skupnosti z naslovom: Skupaj za Evropo. S 
parlamentarci smo nato obiskali še evan
geličanski center Primoža Trubarja in se 
sprehodili po slikoviti ulici Primus Truber, 
ki povezuje Derendingen in Tübingen. 
Zaželeli smo si osvežilne pijače, pa zato 
ni bilo časa. Že smo gledali na uro, saj so 
nas v Slovenskem domu v Stuttgartu čakali 
člani župnijskega pastoralnega sveta in 
predsedniki slovenskih kulturnih društev. 
Ob 20. uri se je Slovenski dom napolnil 
do zadnjega kotička. Sledilo je srečanje in 
pogovor, kjer je bila v ospredju skrb vseh 
Slovencev, ki živijo v Stuttgartu in okolici, 
da bi ohranili center za Slovence. Če bi do 
konca leta prišlo do odkupa Slovenskega 
doma, bi s pomočjo slovenske države lah
ko ta dom uredili v Slovenski kulturno 
informacijski center Primoža Trubarja, 
ki bi nudil novi dom ne le za slovensko 
župnijo, ampak tudi za arhiv slovenskih 
kulturnih društev, za možne konzularne 
prostore, ki so sedaj v stisnjenih prostorih 
nekega zasebnega podjetja, za slovensko 
šolo in za tečaje slovenskega jezika. Nad 
idejo Slovenskega kulturnega centra smo 
navdušeni vsi Slovenci, po številu moč
ni, saj nas je v würtemberški deželi blizu 
20.000, in to smo učinkovito posredovali 
parlamentarni komisiji.

sobota, 12. maja 2007: slovenski 
dom v stuttgartu in materinski dan 
v urbachu. 

Zgodovinski petek, 11. maja 2007, se 
je za člane parlamentarne komisije iztekel 
z delovnim dnem, ki je trajal od devete 
ure zjutraj do skoraj polnoči, s 15urnim 
delovnim dnem. Naslednji dan, sobota, 
12. maja 2007, ni bila drugačna. Ob 15. uri 
se je komisija srečala s starši župnijskega 
otroškega vrtca in slovenske sobotne šole. 
Spet polna udeležba, nabito poln Slovenski 
dom, s predstavniki mlajše generacije, ki 
je v Stuttgartu številna. Starši in otroci so 

komisiji predstavili svoje zahteve, pred
vsem potrebo po prostorih, kjer naj bi po
tekala šola in vrtec. Če izgubimo Slovenski 
dom, bomo prikrajšani za vitalni prostor 
srečevanja. Predstavnik staršev, gospod 
Andrej Vudler, je na podlagi določil no
vega zakona o skrbi slovenske države do 
Slovencev v zamejstvu in po svetu, dobro 
argumentiral naše zahteve. Delovni sobo
tni dan gostujoče parlamentarne skupine 
pa se je nadaljeval. Ob 16. uri smo sedli na 
avtobus, ki nas je odpeljal v 40 km odda
ljeni Urbach, ki leži med Schorndorfom 
in Schwäbisch Gmündom. Tam je bila ob 
18. uri otroška in mladinska maša, kjer 
so v nabito polni cerkvi nastopili otroci 
slovenskega župnijskega vrtca in slovenske 
sobotne šole. Sproščeni maši je dala pose
ben pečat družina Reichle iz Heilbronna, 
ki je namesto pridige nastopila z literarnim 
in pevskim programom o vlogi žene in ma
tere v družini in v današnji družbi. Družina 
Reichle ima sedem otrok, vsi so glasbeniki, 
igrajo kitare, orgle, trobente, flavte. Mož 
Martin je sicer Nemec, vendar prepričano 
zapoje tudi slovensko, tako kot tudi vsi 
otroci. Njihov program je vsem navzočim 
segel v srce, bilo je nepozabno doživetje. 
Matere in žene so ob materinskem dnevu 
dobile poljsko cvetje. V eni uri maše smo 
vsi doživeli človeško in božjo pozornost. 

Dneva seveda še ni bilo konec. Po maši 
smo odšli v bližnjo dvorano, kjer je bil naj
prej kratek kulturni program, na katerem 
so nastopili otroci slovenskega dopolnil
nega pouka iz Schorndorfa, pod vodstvom 
slovenske učiteljice Dragice Ahej, in otroci 
slovenkega župnijskega vrtca in sobotne 
šole iz Stuttgarta ob spremljavi kitare 
župnika Zvoneta Štrublja, spregovoril 
je tudi predsednik komisije, mag. Janez 
Kramberger. Slavili smo namreč 25. jubilej 
slovenskega kulturnega drušva Zlatorog 
iz Schwäbisch Gmünda. Za to priložnost 
so iz Slovenije prišli Celjski vitezi, ki so 
glasbeno popestrili večer.

Nedelja, 13 maja 2007. Hitro se je ura iz 
sobote prevesila v nedeljo, 13. maja 2007. 
Parlamentarci so tudi sobotni dan doživeli 
pestro in delovno. Drugi dan zjutraj so 
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odpotovali v Slovenijo. Mislim, da niso bili 
spočiti. Obljubili so nam parlamentarno 
izjavo, ki jo željno pričakujemo. Upamo, 
da bo ura predsednika vlade, gospoda 
Janeza Janše, na pravem obhodu, ko bo 
slišal in zvedel za realne potrebe Sloven
cev v Stuttgartu. Tudi ura ministrov, tako 
si srčno želimo, naj bi tiktakala v ritmu 
novega zakona o Slovencih v zamejstvu 
in po svetu, ki si zaslužijo svoj kulturno 
informacijski center v Stuttgartu, center 
Primoža Trubarja, ki je ne le oče prve 
slovenske tiskane knjige, ampak tudi oče 
slovenske narodne zavesti in identitete. 
Če tega dolžnega koraka ne bomo storili 
v letu, ko predsedujemo Evropski zvezi in 
ko obhajamo 500letnico rojstva Primoža 
Trubarja, ki počiva na našem ozemlju, se 
lahko resno zamislimo. 

post festum 

Zares, zamislili smo se! Parlamentarna 
komisija je odlično opravila svojo misijo, 
dala parlamentarno izjavo, ki je bila jasna, 
jo posredovala tudi naprej, vse do pred
sednika takratne vlade. Smola! Nekdo pa 
jo je založil v predal in ji odvzel vso moč 
in ostrino. Tudi na vzrajno tarnanje, ki je 
prihajalo iz Stuttgarta in kljub številnim 
podpornim izjavam in podpisom na sple
tu, ki so kar deževali iz celega sveta, se ni 
nič zgodilo, prav nič premaknilo. Danes 
lahko zmignemo z rameni in rečemo: na
pravili smo vse, kar smo bili dolžni in kar 
nam je narekovala naša narodnozavedna 
vest. Vprašanje Slovenskega doma se je 
rešilo drugače. Škoda, da mora kronika 
Slovencev po svetu še leta 2010 poročati 
o še nezreli parlamentarni demokraciji 
v Sloveniji. Ne bomo izgubili upanja, ne 
bomo pa tudi pozabili svojih pravic! Tudi 
tako lahko pomagamo razvoju naše drage 
in ljubljene Slovenije!

begegnung mit primož trubar: stuttgart und tübingen

Der 11. Mai wurde für die Parlamentarier Janez Kramberger (Leiter der Delegation), dessen Stellvertreter 

Miro Petek, Samo Bevk und die Sekretärin Breda Mulec zu einem anstrengenden Tag: 9.00 Uhr Ausstellung 

Primož Trubar in der Landesbibliothek in Stuttgart (mit Dr. Kowak und Dr. Zwink), 10.15 Uhr empfang in 

der Villa Reitzenstein mit dem Chef des Protokolls Werner Schempf, weiter nach Tübingen zum Gespräch 

über Trubar mit Oberbürgermeister Boris Palmer, anschließend Besichtigung der Stadt Tübingen mir Prof. 

Raecke und der slowenischen Lektorin Mojca Šoštarko und zum Schluss Derendingen, wo Primož Trubar 

20 Jahre gewirkt hat und auch begraben ist. Dann ging es wieder zurück nach Stuttgart zum Treffen mit 

dem KGR, dem Vorsitzenden des Kulturvereins und Mitgliedern der Gemeinde.

muttertag in Urbach
Auch der Samstag, der 12. Mai 2007 sollte ein arbeitsreicher Tag für die Parlamentarier werden: Um 

15.00 Uhr Treffen mit Kindern  der Samstagsschule und des Kindergartens und deren Eltern, die dringend 

Räume für ihre Aktivitäten benötigen. Um 16.00 Uhr ging es zur Kinder- und Jugendmesse nach Urbach, 

welche anstelle einer Predigt durch Familie Reichle mit einem literarischen und sängerischen Programm 

aufgelockert wurde. Die Mütter und Frauen wurden mit einem Feldblumenstrauß bedacht. Anschließend 

folgte im Saal ein kurzes Kulturprogramm von Kindern aus Schorndorf und Stuttgart. Der Delegationsleiter 

hielt eine Ansprache und gratulierte zum 25jährigen Bestehen des Kulturvereins Zlatorog aus Schwäb. 

Gmünd. Am folgenden Sonntag kehrten die Parlamentarier zurück nach Slowenien. Sie versprachen eine 

parlamentarische Stellungnahme. Hoffen wir, dass Regierung und Parlament den Slowenen in Stuttgart 

zu ihrem Kulturinformationszentrum, dem Zentrum Primož Trubar verhelfen.

post festum – nach dem fest
Die parlamentarische Kommission hat gute Arbeit geleistet und ihre Stellungnahme bis zu Minister-

präsidenten weiter geleitet. Irgendjemand muss das Papier aber in die Schublade gelegt haben. Nichts 

bewegte sich. Und die Frage des Hauses der Slowenen musste auf andere Weise gelöst werden.
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Piše Zvone Štrubelj

truBarjevo leto 2008: 
s truBarjem v Širni svet

kronika dogajanja  
v letu primoža trubarja 2008

 
uvod

Ena od značilnih potez Trubarjeve 
osebnosti in njegove življenjske poti je 
svetovljanstvo. Prav to dimenzijo njego
vega razgibanega življenja sem doživljal 
že v pripravi na Trubarjevo leto 2008, še 
bolj pa v samem letu njegove 500letnice 
rojstva. 

Že od januarja naprej so začele v Tru
barjeve kraje v Nemčijo prihajati različne 
skupine Slovencev, ki sem jih spremljal. 
Zelo tesno sem se povezal z evangeli
čanskimi skupnostmi na vseh nemških 
Trubarjevih postojankah, predvsem z 
odgovornimi evangeličanskimi pastorji, 
s katerimi sem sedaj v dobrih prijateljskih 
odnosih. Ena največjih slovenskih skupin 
je na pomladansko romanje po poteh 
Primoža Trubarja pripotovala v začetku 
meseca marca 2008. Spomladanskega 
romanja slovenskih katoličanov, pod po
kroviteljstvom nadškofa in ljubljanskega 
metropolita Alojza Urana, zastopal ga je 
takratni mariborski pomožni škof, dr. 
Peter Štumpf, ki je pri slovenski škofo
vski konferenci zadolžen za pastoralno 
oskrbo slovenskih katoličanov po svetu, 
se je udeležilo sedem polnih avtobusov. 
350 romarjem iz Slovenije se je pridružilo 
še 150 slovenskih rojakov iz Stuttgarta in 
okolice, tako da nas je bilo vseh skupaj pet
sto, simbolno število ob 500letnici rojstva 
Primoža Trubarja. Romarji so globoko 
doživeli Trubarjeve življenjske sledi in se 
mu poklonili na njegovem grobu v cerkvi 
sv. Gala v Derendingenu. Marsikdo od njih 
ima zato danes drugačen, bolj pozitiven 
odnos in bolj celovit pogled na njegovo 
življenje in delo.

 

misli ob prvem množičnem romanju 
slovencev po trubarjevih poteh v 
letu 2008

Da smo pred novimi časi, časi odprtega 
ekumenskega dialoga, dokazuje naslednja 
podrobnost srečanja: v cerkvi sv. Gala je 
slovenske romarje sprejel in toplo nago
voril sedanji mladi evangeličanski župnik 
v Derendingenu, Friedhelm Schweizer, 
v Domu Primoža Trubarja pa je zaupal 
sprejem romarjev meni, katoliškemu 
duhovniku. Zdelo se je, kakor da bi se 
preselili v tako zaželjeno prihodnost ene 
same Kristusove cerkve in kakor da so 
rane needinosti že zaceljene. Kako vesel bi 
bil Trubar, če bi v imenu čiste evangeljske 
vere, na katero danes prisega tako katoliška 
kot tudi evangeličanska Cerkev, tu in tam 
mogel sam nagovarjati romarje: »Moji 
lubi Slovenci!« 

Kmalu po romanju sem objavil teh 
nekaj misli, ki sem jih povedal o Trubar
jevem življenju in delu ter o aktualnosti 
njegovega krščanskega pričevanja. Gre za 
pet trditev, ki povzemajo njegovo življenje 
in delo. Sposodil sem si jih od mladega 
slovenskega pesnika Srečka Kosovela, ki je 
zapisal: »Moje življenje je moje, slovensko, 
sodobno, evropsko in večno.«

das  trUbar-jahr 2008: 
mit  trUbar 
in der Weiten Welt
Von Zvone Štrubelj

trubar der Weltbürger
Das wurde mir deutlich bei der Vorbereitung 

auf das Jubiläumsjahres 2008 und mehr noch 

im Laufe des Jahres. Bereits ab Januar beglei-

tete ich verschiede Gruppen von Slowenen zu 

den „Trubarorten“ immer im Kontakt mit den 

verantwortlichen evangelischen Pfarrern. Eine 

der größten Gruppen  (350 aus Slowenien, 

150 aus Deutschland) kam zur katholischen 

Frühjahrswallfahrt auf den Spuren Trubars im 

März 2008 mit Weihbischof Peter Štumpf aus 

Maribor. Der Besuch in Derendingen stand ganz 

im Zeichen der Ökumene, denn in der Kirche 

St. Gallus, in der Trubar 20 Jahre gewirkt hat, 

empfing der evangelische Pfarrer die Pilger und 

im evangelischen Primus-Truber-Haus durfte ich, 

der katholische Pfarrer, die Gäste empfangen. 

Das war sicher im Sinne Primož Trubars.

das büchlein  
meine lieben slowenen
Das Leben und Wirken Trubars lässt sich mit 

5 bei Srečko Kosovel entlehnten Statements 

charakterisieren: „Mein Leben ist meines, slo-

wenisch, zeitgemäß, europäisch und ewig“. Aus 

diesem Gedanken heraus entstand das Büchlein 

Meine lieben Slowenen, das auf besondere Weise 

Trubars Leben und Wirken beschreibt.
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knjižica moji lubi slovenci

Iz teh misli je nastala knjižica Moji 
lubi Slovenci, ki je bila natisnjena v 5000 
izvodih in na enostaven način predstavlja 
življenje in delo Primoža Trubarja. Z njo 
je prišel na dan tudi knjižni zaznamek, ki 
ima na eni strani Perkovo sliko Trubarja, 
na drugi pa je Slovenski dom v Stuttgartu. 
Knjižica je bila zelo iskana in je praktično 
že pošla. Na razpolago je bila tako na Ra
šici, Trubarjevem rojstnem kraju kot tudi 
v Derendingenu, v cerkvi sv. Gala, kjer je 
pokopan Primož Trubar. Z njo je postajal 
številnim Slovencem, ki so jo dobili v roke 
in prebrali, blizu in domač tudi Slovenski 
dom. 

posvet slovenskih kulturnih društev 
in ustanov iz nemčije v Bad urachu

Bad Urach, od 11. do 13. aprila 2008. 
Že v naslednjem mesecu se je zgodil še 
en velik dogodek. V Bad Urachu so se 
zbrali predstavniki slovenskih društev, 
katoliških župnij, slovenskih učiteljev in 
socialnih delavcev iz celotne Nemčije, na 
tradicionalnem, vsakoletnem Posvetu. Ob 
številni udeležbi predavateljev, animator
jev folklore, retorike, gledališča, glasbe in 
petja ter predstavnikov slovenske države, 
je letošnji posvet potekal v Trubarjevem 
kraju, Bad Urachu in z močnim kulturnim 
poudarkom na življenju in delu Primoža 
Trubarja. Šlo je za 13. posvet slovenskih 
društev in drugih slovenskih ustanov iz 
Nemčije. Pokrovitelj je bil Urad za Sloven
ce v zamejstvu in po svetu, lokalni organi
zatorji pa SKD Triglav iz Reutlingena, SKD 
Slovenija Stuttgart in Slovenska katoliška 
župnija iz Stuttgarta. Poleg skupnega obi
ska cerkve sv. Galla, kjer je Trubar pokopan 
in dveh predavanj v evangeličanskem Do
mu Primoža Trubarja, je bil na sporedu 
tudi obisk veličasnte cerkve sv. Amanda 
in kraja, kjer je Trubar s sodelavci postavil 
slovensko, glagolsko in cirilsko tiskarno v 
Amandenhofu v Bad Urachu. Ta močno 
poudarjena kulturna komponenta Posveta 
je bila nova in nam jo je praktično daroval 
Trubar sam.

Drugo množično romanje  
po trubarjevih poteh

Ne bom veliko pisal o naslednjem 
množičnem romanju po Trubarjevih poteh 
v Nemčiji, ki so ga izvedli člani SPD PT 
skupaj s slovensko evangeličansko skupno
stjo in škofom Gezo Ernišom. Od 29. maja 
do 1. junija 2008, sem bil tudi sam na tej 
romarski poti. Vesel sem, da je vse tako 
dobro potekalo, nekaj romarskih utrinkov 
sem objavil v knjigi Pogum besede, Primož 
Trubar 15082008. Spremljala nas je tudi 
ekipa televizije Slovenija, kar je zagotovo 
nekaj dobrega, saj so bili dogodki posneti 
in arhivirani. Upajmo, da bodo v prihodnje 
prišli kaj bolj v javnost. Dve novi obeležji, 
trg Primoža Trubarja v Rothenburgu nad 
Taubero in bronasta reliefa sv. Manga in 
Trubarja v Kemptnu, bosta trajni spomin 
tega romarskega podviga. 

tudi zamejski slovenci  
romarji po trubarjevih poteh

Omeniti velja še dve skupini od mno
gih, ki sem jih letos spremljal po Tru
barjevih poteh v Nemčiji: skupina Trst 
85, tržaški Slovenci, so bili tu od 3. do 6. 
julija. Koliko navdušenega slovenstva so 
prinesli na to pot, je težko povedati. Prav 
tako je bil zanimiv in napolnjen s pozitiv
nim nabojem slovenstva obisk koroških 
Slovencev, od 16. do 19. oktobra letos. 
Poleg navdušenega romanja po Trubar
jevih poteh, so tudi našim slovenskim 
rojakom dali svoj prispevek, recital »A ino 
U« koroškega duhovnika Janka Krištofa, 
ki je v Trubarjevem letu pripravil recital 
besedil iz Dalmatinove Biblije. 

13. treffen der slowenischen 
Vereine und einrichtungen in 
deutschland
bad Urach, 11.-13. april 2008 
Die Vorsitzenden der slowenischen Vereine, der 

slowenischen katholischen Gemeinden, der Leh-

rer und Sozialarbeiter aus Deutschland kamen 

zu ihrem 13. Jahrestreffen nach Bad Urach. Ein 

großer Teil der Veranstaltung an einer seiner 

Wirkungsstätten war Primož Trubar gewidmet. 

Auf dem Besuchsprogramm standen die St. Gal-

lus Kirche in Derendingen und das evangelische 

Primus-Truber-Haus, die St. Amandus Kirche und 

der Amandenhof in Bad Urach, in dem Trubar 

eine Bibelanstalt für Übersetzung und Drucken 

der Bibel in Slowenisch, Glagolitisch (kroatisch) 

und Kyrillisch (serbisch) eingerichtet hatte.

eine weitere großwallfahrt  
auf den pfaden trubars
Vom 29. Mai bis zum 1. Juni 2008 begleitete ich, 

die von der Evangelischen Kirche Sloweniens und 

der Slowenischen Protestantischen Gesellschaft 

Primož Trubar  organisierte Pilgerfahrt auf den 

Pfaden Primož Trubars unter der Leitung von Bi-

schof Geza Erniša. Die Gruppe wurde von einem 

Team des slowenischen Fernsehens begleiet.

auch slowenen aus anderen län-
dern auf den pfaden trubars
Von den vielen Gruppen, die den Spuren Trubars 

folgten, möchte ich zwei erwähnen: vom 3.-6. 

Juni Slowenen des Kulturvereins Trst 85 aus 

Triest und vom 16.-19. Oktober Angehörige der 

slowenischen Minderheit in Kärnten.

Moji lubi
Slovenci!Slovenci!

Moji lubi
Slovenci!

Moji lubi

Zapis ob prvem množičnem romanju 
po Trubarjevih poteh v letu 2008

Dr. Zvone Štrubelj
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slovenski dom v stuttgartu, 
kulturno središče slovencev

Slovenski dom v Stuttgartu, ki smo ga 
letos odkupili, je v Trubarjevem letu postal 
pravo slovensko kulturno križišče. Teden 
za tednom so ga obiskovale slovenske 
skupine: eden od njih je bil pomemben 
obisk slovenskih učiteljev in profesorjev, 
nekaterih ravnateljev osnovnih šol v me
secu februarju 2008, na podlagi katerega 
se je kasneje rodila civilna pobuda »Lubi 
Slovenci«, dobrodelna akcija za odkup Slo
venskega doma v Stuttgartu. Naj omenim 
še obisk koprskih učiteljev osnovnih šol, 
v torek, 28. oktobra 2008, obisk članov 
Slovenskega svetovnega kongresa od 7. 
do 9. novembra 2008 in obisk petdesetih 
študentov slavistike, ki so nas obiskali na 
koncu meseca novembra 2008. Koledar 
napovedanih skupin je bil ob izteku 
Trubarjevega leta 2008 že poln za prvo 
polovico leta 2009.

akademska, ekumenska, literarna 
srečanja širom po evropi 

Poleg že omenjenih predavanj, ki so se 
v Trubarjevem letu vrstila na zelo različnih 
ravneh, od sodelovanja na akademskem 
področju (pomembno predavanje na 
mednarodnem znanstvenem simpoziju 
o Primožu Trubarju v Tübingenu od 5. do 
6. junija 2008, predavanje na teološkem 
simpoziju v Rimu od 15. do 19. septem
bra 2008) kot tudi na različnih verskih 
in kulturnih forumih (za evangeličane v 
Rothenburgu nad Taubero, v Bad Urac
hu, Lauffenu, Tübingenu, za katoličane in 
evangeličane v Stuttgartu, Pforndorfu; na 
slovenskem kulturnem prazniku v Stut
tgartu, na Posvetu slovenskih kulturnih 
društev v Bad Urachu, na prvem posvetu 
mladih v Nemčiji v Stuttgartu), sem bil s 
Trubarjem na več turnejah po Sloveniji, 
Italiji in Avstriji. 

das haus der slowenen  
in stuttgart – der kulturelle 
mittelpunkt der slowenen

Das Haus der Slowenen wurde 2008 bis weit 

in das Jahr 2009 zum Dreh- und Angelpunkt. 

Woche um Woche kamen andere Besucher. 

Besonders wichtig war der Besuch einiger Lehrer, 

Professoren und Leiter von Grundschulen im 

Februar auf deren Vorschlag die Initiative „Liebe 

Slowenen“ zum Ankauf des Haus der Slowenen 

entstand. 

akademische, ökumenische, lite-
rarische treffen in ganz europa

Neben dem Internationalen Wissenschaftlichen 

Symposium über Trubar vom 5. – 6. Juni in 

Tübingen und dem Theologisch Symposium in 

Rom vom 15. – 19. September

referierte ich bei zahlreichen evangelischen und 

katholischen Veranstaltungen in Slowenien, 

Deutschland, Italien und Österreich über Primož 

Trubar.
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Lauffenu pri Heilbronnu, kjer je Trubar 
živel dobro leto, od 1565 do konca leta 
1566, kjer mu je tudi umrla žena Barbara. 
Ta postojanka, ki je največkrat pozabljena, 
je v Trubarjevem letu zaživela prav s to 
razstavo in z ekumenskim srečanjem med 
evangeličani mesta Lauffen in slovenskimi 
katoliškimi rojaki, ki so na dan reforma
cije, 31. oktobra 2008, nastopili s pesmijo 
in besedo ter s slovenskimi dobrotami. 
Omenjati velja tudi potujočo razstavo v 
Augsburgu, ki je potekala od ponedeljka, 
6. oktobra, do sobote, 25. oktobra 2008. 
Odprtje je bilo velik ekumenski dogodek: 
sodelovanje pevskega zbora slovenske žu
pnije v Augsburgu, navzočnost generalne
ga konzula Alfreda Killerja in konzulke 
Marjane BokalPrvinšek, moje predavanje 
o Trubarju, nagovori predstavnikov mesta 
Augsburga in augsburške evangeličanske 
skupnosti. Razstava se je simbolično za
ključila z obiskom Trubarjevih domačinov, 
rojakov iz Rašice, ki so tiste dni potovali 
po Trubarjevih poteh.

knjiga pogum besede, 
primož trubar 500 let, 1508-2008

Turneje so se množile predvsem po iz
daji knjige Pogum besede, Primož Trubar: 
15082008, ki je v sozaložništvu vseh treh 
Mohorjevih družb (Celovške, Celjske in 
Goriške) zagledala luč sveta 9. septembra 
2008. Izvirno in lepo jo je oblikoval sode
lavec Franci Arh. Tako sem s knjigo in s 
predstavitvijo Trubarja nastopil v knjižnici 
v Domžalah, v pokrajinski in mestni knji
žnici v Murski Soboti, v Društvu slovenskih 
izobražencev v Trstu, na klasičnem liceju 
France Prešern v Trstu, na ekumenskem 
dnevu v Tinjah na avstrijskem Koroškem, 
v Lutrovi kleti v Sevnici, na šoli v Šentru
pertu, v pokrajinski in študijski knjižnici v 
Murski Soboti (24. 10. 2008). Prav kmalu 
je prišla naslednja turneja (od 25. do 28. 
novembra 2008), ki je vključevala pred
stavitev Trubarja in njegovega »Poguma 
besede« v občinski dvorani na Škofljici 
(25. 11.), na slovenskem knjižnem sejmu v 
Cankarjevem domu v Ljubljani (26. 11.), na 
Trubarjevi domačiji na Rašici (26. 11.), na 
gimnaziji v Želimljem (27. 11.) in na kon
ferenci avstrijskih evangeličanov v Tinjah 
na Koroškem (27.  28. 11.). Januarja 2009 
je sledila turneja po avstrijskem Koroškem 
(13. 1. do 15. 1.), ki je obsegala predavanje 
na slovenski gimnaziji v Celovcu za dijake 
in v zbornici za profesorje, na trgovski 
šoli, na šoli v Št. Petru v Rožni dolini, v 
kulturnem društvu v Rožu, v župnijski 
dvorani v Pliberku.

V začetku leta 2009 je izšla druga, 
dopolnjena izdaja Poguma besede, že 3. 
februarja sem knjigo predstavil na Igu pri 
Ljubljani, naslednji dan v Zavodu Maria
num v Veržeju, 9. marca na Inštitutu Jožef 
Štefan v Ljubljani, 5. junija v Baragovem 
domu v Novem mestu, 27. oktobra 2009 
v knjižnici na Bledu in 28. oktobra v žu
pnijskem domu v Slovenj Gradcu.

mut zum Wort,  
knjiga o trubarju v nemščini

Februarja 2009 je knjiga Pogum be
sede izšla v nemščini (Mut zum Wort, 
Primož Trubar, 500 Jahre, 15082008). 

Prva predstavitev je bila v Münchnu, 3. 
marca 2009, v Stuttgartu je bila knjiga 
predstavljena 23. marca, v okviru srečanja 
med nemško skupnostjo sv. Konrada in 
slovensko župnijo v dvorani sv. Konra
da, sledila je predstavitev v Durachu, pri 
Kemptnu (8. 5.), za njo sta bili obe knjigi, 
slovenska in nemška predstavljeni v Slo
venskem kulturnem centru v Korotanu na 
Dunaju (26. 5.), že nekaj dni za tem pa v 
Augsburgu, na evangeličanski akademiji 
(28. 5.). 2. junija 2009 sem knjigo pred
stavil v Beljaku, septembra v Rothenburgu 
nad Taubero in novembra lani v Lauffenu 
ob Neckarju.

potujoča razstava vsem slovencem

Omenim naj še, da sem veliko pre
potoval tudi s potujočo razstavo Vsem 
Slovencem, ki smo jo z avtorji razstave 
postavili domala po vseh nemških po
stojankah Trubarjeve življenjske poti. 
Še posebej razveseljivo je bilo odprtje v 
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sklep

Takih zanimivih in srečnih naključij je 
bilo v Trubarjevem letu 2008 kar veliko. 
Imel sem vtis, da so se poti med Slovenijo 
in Nemčijo, ki jih je tolikokrat prehodil 
Trubar sam, kar nekam čudežno prepletale 
med seboj. Tri dimenzije slovenstva pa 
prav tako: slovenstvo, ki raste iz domačih 
korenin in oblikuje deblo našega narodne
ga telesa, slovenstvo, ki ga živijo tržaški, 
goriški, beneški, koroški in porabski Slo
venci in slovenstvo, ki ga živimo slovenski 
rojaki po svetu, kot široko krošnjo našega 
narodnega drevesa, je v Trubarjevem le
tu pridobilo novih in svežih življenjskih 
sokov. Moje popotovanje s Trubarjem v 
njegovem jubilejnem letu, popotovanje 
skozi tri pomembne razsežnosti slovenske 
identitete, je bilo vznemirljivo in izredno 
bogato. Ni mi žal naporov in žrtev, ki jih 
je zahtevalo. Preko njih sem mogel vsaj 
malo dojeti kako razgibano in pestro je 
bilo Trubarjevo življenjsko popotovanje. 
Izkustveno sem mogel doživeti kako po
membna so križišča človečnosti, križišča 
odprte dialoškosti, tudi kako pomembno je 
iskati to, kar nas združuje, kar nas zavezuje 
k strpnemu sobivanju na naši enkratni 
življenjski poti skozi prostor in čas. V 
tem smislu ostaja Trubar za vse Slovence 
pa tudi za dnašnjo Evropo še neodkrita 
zgodba, naša skupna naloga prihodnosti.

das buch pogum besede, primož trubar 500let, 1508 – 2008
Meine Reisetätigkeit steigerte sich noch mit der Veröffentlichung und Vorstellung des Buches über Trubar. 

Es ist am 9. September 2008 erschienen. Für das ausgezeichnete Layout ist Franci Arh verantwortlich. Im 

Februar 2009 erschien dann die 2. ergänzte Auflage.

die deutsche fassung: 
mut zum Wort, primož trubar, 500 jahre, 1508-2008
ist im Februar 2009 erschienen und wurde erstmals am 3. März 2009 in München vorgestellt. Es folgten 

eine ganze Reihe von Präsentationen in anderen deutschen Städten.

die Wanderausstellung Vsem slovencem (allen slowenen)
Zusammen mit den Autoren der Ausstellung stellte ich diese an allen Wirkungsstätten Trubars  in Deutschland vor.

schluss | Im Trubarjahr kam es zu zahlreichen glücklichen Zufällen und die Wege, die Trubar selbst 

zwischen Slowenien und Deutschland gegangen ist, scheinen irgendwie wundersam miteinander 

verschlungen und durch das Trubarjahr, scheint mir, hat das Slowenentum, sei es in der Heimat, beiden 

slowenischen Minderheiten in den Nachbarstaaten Sloweniens oder überhaupt bei den Slowenen über-

all in der Welt neu Lebenskraft gewonnen. Insofern haben sich die Mühen und Opfer für mich gelohnt.
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www.mohorjeva.at
www.mohorjeva.si
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Der Verlag Mohorjeva, Klagenfurt/Ljubljana/Wien 
hat das vielbeachtete Buch MUT ZUM WORT 
bereits in der zweiten Aufl age (September 2008, 
Februar 2009) in slowenischer Sprache heraus-
gebracht. Der Autor stellt es vor in der deutschen 
Übersetzung von Karlklaus Klemme. 

MUT ZUM WORT , Primož Trubar
500 Jahre: 1508-2008, Dr. Zvone Štrubelj

E I N  N E U E S  B I L D  P R I M O Ž  T R U B A R S

„Primus Truber, der Reformator Sloweniens, hat eine einzigartige Lebensgeschichte. 
Der ‚Vater der slowenischen Sprache und Kultur‘ war humanistisch gebildeter 
Gelehrter, Bibel übersetzer, Seelsorger und Gemeindepfarrer. Der angesehene 
römisch-katholische Geistliche musste 1547 wegen seiner Neigung zu reforma-
torischen Ideen aus Ljubljana fl iehen, wurde evangelisch und Pfarrer in Bayerisch-
Schwaben und Württemberg. Das Buch zeichnet das Leben einer zentralen 
Gestalt der europäischen Religions- und Kulturgeschichte als Grenzgänger und 
Ver triebener nach.“ (Dr. Nikolaus Hueck, evangelischer Pfarrer in Augsburg)

B U C H P R Ä S E N T A T I O N E N :

Am Dienstag, den 3. März 2009 um 19.00 Uhr in MÜNCHEN 
Internationales Begegnungs-Zentrum, Amalienstraße 38 
(Veranstalter: Die Bayerisch-Slowenische Gesellschaft e.V. 
und das Generalkonsulat der Republik Slowenien in München)

Am Sonntag, den 22. März 2009 um 10.00 Uhr in STUTTGART 
Kirche und Gemeindesaal St. Konrad, Staffl  enbergstr. 52 
(Veranstalter: Katholische Kirchengemeinde St. Konrad und Slowenische 
 katholische Gemeinde. Um 10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche St. Konrad, 
 anschließend Buchpräsentation und gemütliches Zusammensein)

Am Donnerstag, 28. Mai 2009 um 19.30 Uhr in AUGSBURG 
Annahof, Hollbau, Veranstaltungsraum, Im Annahof 4 
(Veranstalter: Vernetzte Kirche, Augustana-Forum, 
Evangelische Stadtakademie Augsburg)

„Der Pfarrer der Slowenischen Gemeinde in Stuttgart, Privatdozent Dr. Zvone 
Štrubelj, ist nicht nur ein ausgewiesener theologischer Fachmann, sondern hat 
sich auch hohe Verdienste erworben im Zusammenhang mit dem Primus-Truber-
 Jubiläum (1508-2008) im vergangenen Jahr. Wir gratulieren Pfarrer Dr. Zvone 
Štrubelj zu seiner Publikation und wünschen ihr viele interessierte Leser. 
Ebenso gratulieren wir der Slowenischen Gemeinde zu ihrem engagierten und 
vielseitigen Pfarrer.“ (Anton Seeberger, katholischer Pfarrer in Stuttgart)

E I N L A D U N G  Z U R  B U C H P R Ä S E N T A T I O N

Vabilo_Muen_Stgt_Augsb.indd   2 01.03.2009   23:56:04
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Slov. dom
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Slov. dom
Doppelseite
mit blauem Hintergrund

Slov. dom  zibelka narodne zavesti
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Svetu EU. Obenem je slovenska vlada leto 
2008 razglasila za Trubarjevo leto, kar je 
bil še dodaten razlog, da bi se Slovenija 
lahko zavzela za Slovenski dom in z njim 
postavila trajen spomenik naše slovenske 
navzočnosti v Stuttgartu. Pred dobrim 
letom, ko so se že bližale državnozborske 
volitve, je upanje, da bo Slovenija, ali bolje, 
slovenska politika, zmožna tega koraka, 
dokončno propadlo. A našla se je druga 
rešitev.

V pogajanja je vstopil drugi akter. 
Od sredine leta 2008 naprej, ko je bilo že 
jasno, da bodo od države Slovenije ostale 
le obljube, smo šli aktivno v pogajanja 
s slovenskimi škofijami. Prvotno je bilo 
mišljeno, da bi vsaka od slovenskih škofij 
za odkup Slovenskega doma prispevala 
svoj delež, toda kmalu se je videlo, da ta 
načrt ni bil izvedljiv, zato smo se obrnili 
na vodstvo ljubljanske nadškofije in jih 
zaprosili, da nam pomagajo. Kar trda 
bitka je bila pred nami, saj je šlo za lepo 
vsoto, ki bi jo ljubljanska nadškofija krvavo 
potrebovala pri kritju dolgov za nekatere, 
na novo odprte šole in na novo pozidane 
cerkve in župnišča. Končno smo s svoji
mi argumenti le pridobili ljubljanskega 
nadškofa in metropolita Alojza Urana in 
odbornike gospodarskega sveta. Zelo smo 
jim hvaležni za njihovo razumevanje in 
pomoč. 

podpis pogodbe in odkup

Pogajanja so bila sklenjena s podpisom 
kupoprodajne pogodbe v sredo, 13. avgu
sta 2009, pri notarju v Stuttgartu. Polovica 
zneska, 400.000 evrov je bilo plačanih 
takoj, druga polovica pa poravnana do 
konca leta 2009. V prvih dneh meseca 
januarja 2010 smo bili vpisani v zemljiško 
knjigo, Slovenski dom je sedaj naš, Bogu 
hvala. Sproščeno lahko praznujemo svoj 
zlati jubilej, 50letnico slovenske župnije 
sv. Cirila in Metoda v Stuttgartu.

Jubilejno leto 2010 in Marijin prispe
vek. V življenju ni nič naključnega. Točno 
v jubilejnem letu 2010, ko prazunujemo 
50letnico slovenske župnije, smo posta
li tudi lastniki in upravniki Slovenskega 

Piše Zvone Štrubelj

oDkup slovenskeGa Doma

Po 35. letih, ko smo bili kot slovenska 
župnija v najemu v stari vili na Stafflen
bergstraße 64, ki je bila do pred kratkim 
lastnina škofije RottenburgStuttgart, se je 
le zgodilo: odkupili smo Slovenski dom! 

Bežen pogled nazaj 

Novembra leta 1974, torej natančno 
pred 36. leti, je škofija Rottenburg Stut
tgart dodelila hišo na Stafflenbergstr. 64 
slovenski župniji, do pred kratkim Sloven
ski katoliški misiji. Od 2. februarja 2006 
naprej smo se preimenovali v Slovensko 
katoliško župnijo sv. Cirila in Metoda 
(Slowenische katholische Gemeinde sv. 
Ciril in Metod). Takrat smo tudi izgubili 
pravico do lastnega pastoralnega centra, 
saj smo postali del nove pastoralne eno
te, t. i. “Seelsorgeeinheit” sv. Eberharda 
in sv. Konrada, v strogem centru mesta 
Stuttgarta. Potrebne prostore naj bi nam 
nudila župnija sv. Konrada. Vemo pa, da so 
župnijski prostori pri sv. Konradu majhni. 
V primeru, da bi izgubili Slovenski dom, 
bi bili prisiljeni biti gostje pri sv. Konradu 
in imeti v souporabi le nekaj kvadratnih 
metrov prostora ob dvorani (t.i. Bauern
stüble) in majhen, stisnjen župnijski urad. 
Dvorano bi lahko še naprej uporabljali pod 
istimi pogoji kot do sedaj. Bili bi zares ob 
svojo samostojnost in prisiljeni v “špa
novijo”, v kateri, po starem slovenskem 
pregovoru, še konj crkne. Takoj ko so se 
napovedale spremembe,  že leta 2005 je 
bilo to povsem jasno , ki so nekatere dru
ge skupnosti priseljencev v Stuttgartu in 
okolici do danes, to je, v pičlih štirih letih, 
zelo prizadele in jih potisnile v nemogoče 
bivalne pogoje, smo stopili v akcijo za 
odkup Slovenskega doma. Najprej je bilo 
mišljeno, da bi nam pri tem pomagala 
slovenska država. Izgledalo je, da ima zato 
določen interes in zares, stekla so poga
janja za odkup, ki naj bi se zgodil v letu 
2008, ko je v prvi polovici leta, od januarja 
do konca junija, Slovenija predsedovala 

doma. Lastnik je ljubljanska nadškofija, 
Slovenski dom upravlja Zveza Rafael 
e.V., ki je v Nemčiji registrirano društvo 
slovenskih izseljenskih duhovnikov s se
dežem v Münchnu, predsednik društva je 
msgr. Janez Pucelj. Neposredno odgovorni 
upravnik je slovenski duhovnik, ki opravlja 
vlogo župnika slovenske župnije v Stutt
gartu in je tudi član Zveze Rafael. Zveza 
Rafael daje slovenski župniji na razpolago 
prostore Slovenskega doma in ji nalaga 
nalogo rednega in odgovornega poslovanja 
in vzdrževanja doma. Kot je bilo večkrat 
rečeno v letih od 2005 naprej, smo se z 
zaupanjem obračali na Marijo in na njeno 
priprošnjo. Kot župnik sem večkrat ob 
lurški votlini na vrtu Slovenskega doma 
molil in večkrat tudi dejal: Marija, zdaj si 
pa ti na delu! Če nočeš, da te prestavimo, 
potem nam pomagaj! Marija, pomočnica 
kristjanov, h kateri se Slovenci tako radi 
zatekamo, nam je dejansko pomagala. Dva 
dni pred njenim praznikom, velikim šmar
nom 2009, je bila podpisana kupoprodajna 
pogodba. Na mali šmaren, 8. septembra, 
smo po večerni maši, polni zaupanja, 
stali pred kipom Lurške Matere Božje, 
peli in molili v zahvalo. V znak zahvale 
smo v nedeljo, 27. septembra 2009, romali 
k Mariji v Einsiedeln, v Švico, kjer smo 
pred vsemi romarji pri slovesni romarski 
maši povedali za razlog našega romanja in 
naše zahvale. Zakaj smo zahvalno roma
nje usmerili v Švico? Malo za šalo, malo 
za res, sem pri maši rekel, da zato, ker 
imajo v Švici dobre banke in za obnovo 
Slovenskega doma bomo potrebovali še 
veliko denarja.

pogled naprej in zahvala za 
solidarnost

Ob praznovanju zlatega, 50letnega 
jubileja naše skupnosti nas lahko obhaja 
srečna misel, da smo na svojem in da s 
svojim lahko sedaj načrtujemo, kar pač 
hočemo. Smo v fazi priprave za preure
ditev Slovenskega doma v večnamenski 
slovenski pastoralni in kulturni center. 
Obnove seveda ne moremo začeti s pra
znim mošnjičkom, saj bo potrebno zbrati 
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kar zajeten kup denarcev, ki ga bodo poleg 
različnih slovenskih, nemških in evropskih 
ustanov zagotovili tudi vaši darovi. Vsem, 
ki ste že darovali za Slovenski dom se 
iskreno zahvaljujemo, v zadnjih treh, štirih 
letih, so se slovenski verniki v tem pokazali 
velikodušni in radodarni! 

Bog vam povrni!

KaUf des „haUses der sloWenen“
Von Zvone Štrubelj

Nach 35 Jahren, in denen uns die alte Villa in der Stafflenbergstraße 64 –  

bis vor kurzem noch im Eigentum des Bistums Rottenburg-Stuttgart – 

beherbergt hat, geschah es: wir kauften das Haus der Slowenen.

ein flüchtiger blick zurück
Im November 1974 hat die Diözese der damaligen Slowenischen Ka-

tholischen Mission und heutigen Slowenischen Katholischen Gemeinde 

das Haus zur Nutzung überlassen. Im Rahmen der Umorganisation in 

der Diözese wurden wir 2006 Teil der Stuttgarter Seelsorgeeinheit St. 

Eberhard und St. Konrad unter dem Namen Slowenische Katholische 

Gemeinde St. Kyrill und Method und man bot uns Räumlichkeiten im 

Gemeindezentrum St. Konrad an, die unsere Bedürfnisse aber bei weitem 

nicht abdeckten. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich der Gedanke, 

der Diözese das Haus abzukaufen. Die Hoffnung auf Unterstützung durch 

den slowenischen Staat, der 2008 zum Trubarjahr ausgerufen hatte und 

die europäische Ratspräsidentschaft innehatte, zerschlug sich auf Grund 

politischer Veränderungen im Vorfeld der Parlamentswahlen. Nachdem 

die anderen slowenischen Bistümer abwinkten, konnte schließlich doch 

das Bistum Ljubljana unter dem Metropoliten, Erzbischof Alojz Uran dazu 

bewegt werden, in die Bresche zu springen.

besiegelung des Kaufvertrags
Am 13. August 2009 wurde der Kaufvertrag in Stuttgart unterschrieben 

und notariell beglaubigt. Die Hälfte des Kaufvertrags (€ 400.000,-) wurde 

mit Unterzeichnung fällig, die zweite Hälfte bis Ende 2009. Anfang Januar 

2010 folgte dann – Gott sei Dank – der Eintrag ins Grundbuch, sodass wir 

erleichtert das goldene Jubiläum, 50 Jahre Slowenische Gemeinde St. 

Kyrill und Method feiern konnten. Eigentümerin des Hauses ist jetzt das 

Erzbistum Ljubljana und die Verwaltung obliegt der Zveza Rafael e.V., dem 

Verband der slowenischen Auslandsgeistlichen mit Sitz in München. Der 

Verbandsvorsitzende ist Msgr. Janez Pucelj. Der unmittelbar verantwortliche 

Verwalter ist der jeweilige slowenische Pfarrer in Stuttgart, der natürlich 

auch Mitglied des Verbandes ist. Die Zveza Rafael stellt der Gemeinde die 

Räumlichkeiten des Haus der Slowenen zur ordentlichen und verantwor-

tungsvollen Nutzung zur Verfügung mit der Auflage es zu unterhalten. Zum 

Dank an die Mutter Gottes, die wir die ganze Zeit um ihre Hilfe angefleht 

haben, veranstalteten wir am 27. September eine Dankwallfahrt nach 

Maria Einsiedeln in der Schweiz – nicht nur wegen der guten Banken dort.

der blick nach vorn und dank
Nachdem wir Eigentümer des Hauses sind, planen wir, es in ein vielseitiges 

Pastoral- und Kulturzentrum umzugestalten. Dazu bedarf es nicht nur 

der großzügigen finanziellen Unterstützung durch die verschiedenen 

slowenischen, deutschen und europäischen Einrichtungen sondern auch 

unser aller Hilfe. Viele haben uns in den letzten drei, vier Jahren bereits 

großherzig und gebefreudig unterstützt. Ihnen allen sei herzlich gedankt. 

Vergelt’s Gott!
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Piše Cilka Novak

minister Dr. BoŠtjan 
ŽekŠ meD slovenskimi 
rojaki v stuttGartu

Minister za Slovence v zamejstvu in 
po svetu, doktor Boštjan Žekš, je prvič 
prišel v Nemčijo v soboto, 7. in v nedeljo, 
8. februarja 2009. V soboto, 7. februarja, 
se je v Slovenskem domu v Stuttgartu ob 
16. uri srečal najprej z otroki slovenskega 
župnijskega vrtca in slovenske sobotne 
šole ter z njihovimi starši. Od 17.30 je bilo 
srečanje s člani župnijskega pastoralnega 
sveta. Prijetno informativno srečanje se 
je končalo s skupno večerjo v Slovenskem 
domu. 

slovenski dom kot košček domovine

V nedeljo, 8. februarja, ki ga Slovenci 
obhajamo kot dan slovenske kulture, se 
je minister najprej srečal s predstavniki 
župnije slovenskega kulturnega društva 
SlovenijaStuttgart, slovenskega kulturno 
umetniškega društva TriglavStuttgart, 
slovenskega kulturnega društva Štorklja 
iz Schorndorfa in pobudniki posveta za 
mlade. Šlo je za domače srečanje s sode
lavci, ki so skupaj izvedli že več uspelih 
projektov. Tesno sodelovanje med župnijo 
in omenjenimi društvi je dober zgled tim
skega dela, ki bo v prihodnosti zagotovo 
zelo pomembno.

Od desete ure naprej so se v Slo
venskem domu z ministrom srečali 
predstavniki številnih kulturnih društev 
iz BadenWürttemberga in Bavarske, 
ki delujejo v okviru Koordinacije in v 
posameznih društvih. Na srečanju sta 
bila poleg ministra Žekša in njegovega 
spremljevalca g. Jureta Žmauca iz Urada 
za slovence v zamejstvu in po svetu, nav
zoča tudi generalni konzul Alfred Killer 
in konzulka Marijana BokalPrvinšek iz 
Münchna. Zelo ploden in konstruktiven 
pogovor, ki ga je vodil generalni konzul, je 
gostujočemu ministru dal dober vpogled v 
našo slovensko stvarnost, predvsem pa je 
poudaril pozitivno vzdušje medsebojnega 

zapela gostujoča glasbena družina Zemljič 
iz Slovenije. Že pri maši smo ugotavljali, da 
bo dvorana res premajhna za vse. Narav
nost stisniti smo se morali pri osrednjem 
dogodku ministrovega obiska, prireditvi 
ob slovenskem kulturnem prazniku, ki sta 
jo organizirala slovensko kulturno društvo 
SlovenijaStuttgart in slovenska župnija. 
Po pozdravnih besedah predsednice SKD 
SlovenijaStuttgart, ge. Vide Lambert, je 
zazvenela slovenska himna. Minister, dr. 
Boštjan Žekš, je nato imel slavnostni govor, 
v katerem je poudaril pripravljenost, da 
se drug od drugega učimo. Slovenija, ki 
je mlada država, saj ima komaj osemnajst 
let, se še uči, slovenski rojaki, ki živijo že 
več desetletij v Nemčiji, lahko s svojimi 
izkušnjami pomagajo nastajajoči slovenski 
demokraciji. Minister je ob tem ponudil 
roko razumevanja in podpore s strani slo
venske države. Po dolgem aplavzu, ki je 
sledil ministrovim preprostim in stvarnim 

povezovanja in dobre vkoreninjenosti v lo
kalno nemško cerkveno in civilno družbo. 
Vseskozi je vladal tudi prijeten občutek, da 
se lahko srečujemo v Slovenskem domu, 
ki je kakor košček domovine. 

slovesno obeležje slovenskega 
kulturnega praznika

Popoldanski del prazničnega dneva 
je potekal v cerkvi sv. Konrada in nato v 
dvorani pod cerkvijo. Ob 15. uri je bila ne
deljska maša, ki so se je udeležili zares zelo 
številni Slovenci. Pri maši za domovino je 
prepeval domači pevski zbor Obzorje, ob 
župniku sta somaševala upokojeni župnik 
Ciril Turk in župnik iz Augsburga Ro
man Kutin. Namesto pridige so verniki 
prisluhnili župnikovi poetični homiliji 
ob pesmi »Pridi k nam Gospod« in ob 
orgelski spremljavi organista Damjana 
Jejčiča. Pred blagoslovom je eno pesem 
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ugotovitvam, so na kratko spregovorili 
tudi generalni konzul g. Alfred Killer in 
gosta iz Slovenije: profesorica Maja Kos, 
ki v Sloveniji vodi civilno pobudo »Lu
bi Slovenci« in magister Martin Lisec, 
predstavnik Celovške Mohorjeve družbe 
v Sloveniji in založnik Štrubljeve knjige 
»Pogum Besede, Primož Trubar«, ki je na 
začetku februarja izšla v drugi, dopolnjeni 
izdaji. Po nastopu domačega pevskega 
zbora Obzorje so udeležence razveselili 
še otroci župnijskega vrtca z mimično pe
smijo Družinica. Štefan Fabčič je recitiral 
pesem Domovini, zbor Obzorje je ponov
no zapel, nato je nastopila družina Zemljič, 
v kateri je dvanajst otrok. Deset jih je s  
staršema prišlo v Stutt gart. Iz Argentine 
so se pred nekaj leti preselili v Slovenijo. 
V zanimivem nastopu so, s povezovalno 
besedo Vide Lambert, v pesmi podali svojo 
zgodovino. Pojejo slovenske in španske 
pesmi, s petjem pa pričujejo za vrednote 
družine, odprtosti do življenja. »Če je kje 
otrok preveč, jih sprejmemo mi ...«, je pela 
ena od njihovih pesmi. Enkraten nastop, 
ki je več kakor vsaka pridiga, je občinstvo 
nagradilo z dolgim aplavzom.

Vida Lambert, podpredsednica 
KD SlovenijaStuttgart, ki je poleg 
župnika in njegovih sodelavcev naj
bolj zaslužna, da je ministrov obisk 
zapisan na svetlo in sončno stran kro
nike slovenske župnije v Stuttgartu, je 
komentirala: “Kaj reči po ministrovem 
prvem nastopu med slovenskimi rojaki 
v Nemčiji?

Predvsem to, da smo ministra 
 Žekša doživeli kot prijaznega, mo
drega in preudarnega človeka, ki zna 
poslušati. Zna se tudi veseliti skupnega 
dela različnih slovenskih organizacij 
in ustanov. Obljublja zelo realno, zato 
smo prepričani, da imamo v slovenski 
vladi zaveznika, s katerim bomo dobro 
sodelovali. Upamo, da nas je doživel 
kot prepričane in zavedne Slovence, 
katerim je veliko do tega, da Slovenija 
raste in se razvija ter uživa ugled doma 
in po svetu. V tem smislu smo tudi mi 
ambasadorji Slovenije v svetu.”

minister dr. boštjan ŽeKš 
bei  seinen landsleUten in stUttgart
Von Cilka Novak

Dr. Boštjan Žekš, Minister für die Slowenen im Ausland und in der 

Welt, besuchte am 7. und 8. Februar in Begleitung von Jure Žmauc 

vom Büro für die Slowenen im Ausland und in der Welt zum ersten 

Mal Deutschland. Zum Empfang traf er sich zunächst mit den 

Kindern des slowenischen Kindergartens und der Samstagsschule 

und anschließend mit dem Kirchengemeinderat.

das haus der slowenen,  
ein stückchen heimat
Der folgende Tag, der slowenischen Kulturtag begann mit Treffen 

mit den Vorsitzenden des slowenischen Kulturvereins Slovenija-

Stuttgart, des slowenischen Kultur- und Kunstvereins Triglav-

Stuttgart, des Kulturvereins  Štorklja aus Schorndorf und den 

Initiatoren des Rates für die Jugend, die alle bereits erfolgreiche 

gemeinsame Projekte vorweisen können. Beim anschließenden 

Treffen mit zahlreichen Vorsitzenden von Kulturvereinen aus 

Baden-Württemberg und Bayern waren auch der Generalkonsul 

Alfred Killer und die Konsulin Marijana Bokal Prvinšek zugegen. 

Es war ein Gespräch mit dem Minister, das ihm einen guten 

Überblick über unsere Zusammenarbeit untereinander und mit 

der deutschen kirchlichen und zivilen Gesellschaft gab.

feierliche gestaltung des Kulturtages
Um 15.00Uhr begannen die Feierlichkeiten anlässlich des Kultur-

tages mit der feierlichen Sonntagsmesse, die von den Pfarrern 

Štrubelj, Turk und Kutin zelebriert wurde. Die Predigt ersetzte 

die poetische Homilie „Komm zu uns oh Herr“ unseres Pfarrers. 

Vor dem Segen sang die Musikerfamilie Zemljič aus Slowenien. 

Der Saal des Gemeindezentrums St. Konrad konnte die Zahl 

der Besucher kaum fassen. Für die Organisation zeichneten der 

Kulturverein Slovenija und die slowenische Gemeinde. Nach der 

Begrüßung durch Frau Lambert erklang die Nationalhymne. Es 

folgten Ansprachen des Ministers, des Generalkonsuls, der Prof. 

Maja Kos, Leiterin der Bürgerinitiative „Ljubi Slovenci – Liebe 

Slowenen“ und des Vorsitzenden der Mohorgesellschaft, Anton 

Lisec aus Klagenfurt, die das Buch Pogum Besede – Mut zum 

Wort von Pfarrer Štrubelj herausgebracht hat. Es folgten Auftritte 

des Chors Obzorje, der Kinder des Kindergartens, der Familie 

Zemljič und von Štefan Fabčič. Vida Lambert, die dem Minister 

sehr genau zugehört hatte, gab in ihrer abschließenden Rede 

der Hoffnung Ausdruck, dass der Minister uns als überzeugte 

und bewusste Slowenen erlebt habe, denen sehr daran gelegen 

ist, dass Slowenien wachse und sich entwickle und an Ansehen 

zu Hause und in der Welt genieße. In diesem Sinn seien wir alle 

Botschafter Sloweniens.
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Piše Zvone Štrubelj

DruŽinski vZGojni seminarji

2009
langenargen
prvi vzgojni seminar za mlade 
 družine in njihove otroke

Od 12. do 14. junija 2009 je v Langen
argenu ob Bodenskem jezeru potekal 
vzgojni seminar za mlade družine in 
otroke slovenskega župnijskega vrtca in 
sobotne šole v Stuttgartu. V taki obliki se 
je zgodil prvič. Na željo obeh vzgojiteljc, 
Karoline Štuhec Meglič in Erike Zechner 
ter še nekaterih staršev, smo več mesecev 
pripravljali program vzgojnega družin
skega seminarja. Seminar je nadomestil 
že tradicionalni štiridnevni izlet staršev 
in otrok vrtca in sobotne šole, ki smo ga 
organizirali zadnjih nekaj let.

Vsaka nova pobuda je povezana z za
gnanostjo in tudi s tveganjem. Kako nam 
bo uspelo, koliko nas bo, kako bo potekal 
program? Na vabilo se je odzvalo sedem 
mladih družin z otroki, štirinajst staršev 
in šestnajst otrok ter pripravljalna ekipa. 
Kar lepo število udeležencev za začetek. 
V petek, 12. junija, so družine samostojno 
pripotovale v Langenargen, po večerji smo 
pripravili družabni večer. V soboto, 13. 
junija, je bil prvi delovni dan. Dopoldne 
smo imeli s starši predavanje o vzgoji otrok 
v današnjem času in v multikulturnem 
okolju. Predavanje sta pripravila župnik, 
dr. Zvone Štrubelj  spregovoril je o Eri
ksonovi teoriji razvoja osebnosti  in so
delavec Franci Arh, ki je na podlagi serije 
radijskih oddaj o vzgoji otrok v razmerah 
sedanjega časa, prikazal izzive starševstva 
in dobre vzgoje. Starši so se nato v štirih 
delovnih skupinah pogovarjali o njihovih 
vzgojnih nalogah in o tem, kaj pomeni 
danes biti primeren in dober vzgojitelj. 
Na skupnem plenumu smo nato strnili 
razmišljanja iz predavanj in pogovorov v 
delovnih skupinah in si obljubili, da bomo 
te teme poglabljali v naslednjem šolskem 
in pastoralnem letu. 

V soboto popoldne smo skupaj odšli 
na kratko plovbo z ladjo, iz Langenargena 
do Lindaua. Vreme je bilo krasno, nadvse 
primerno za skupni izlet. Zvečer smo si 
privoščili prijetno druženje ob Bodenskem 
jezeru, kjer smo uživali ob zahajajočem 
soncu, ob pramenih ognja, ob dobrotah 
z žara, ob zvokih kitare in melodijah slo
venskih pesmi. 

V nedeljo, 14. junija, smo po zajtrku 
pripravljali skupno nedeljsko bogoslužje, 
ki smo ga v zares lepem vremenu obhajali 
zunaj, pred vzgojno hišo, v simbolični ladji. 
Posamezne skupine so oblikovale dele 
nedeljske maše, peli smo naše priljubljene 
ritmične duhovne pesmi, otroci so sodelo
vali s pesmijo in igro. Zanimiv pa je bil tudi 
sklep nedeljske maše. V dneh seminarja 
smo se spoznali z nemškim duhovnikom, 
ki je s svojimi sodelavci v isti hiši preživljal 
duhovni vikend. Dogovorili smo se, da 
bomo sklepni blagoslov oblikovali skupaj. 
Tako so pred zaključkom v našo ladjo vsto
pili verniki te druge skupnosti. Predstavili 
smo se drug drugemu, naši otroci so zapeli 
ritmično pesem Gradim družinico, oba 
duhovnika sva dala blagoslov, nato smo 
skupaj zapeli še sklepno pesem. 

 Prvi vzgojni družinski seminar 
druge in tretje generacije slovenskih roja
kov v Nemčiji je potekal izredno lepo, na 
kvalitetni ravni. Vse nas je navdušil, okre
pil z novo energijo in obdaril z občutkom, 
da pripadamo isti župnijski skupnosti, 
ki nam omogoča, da se zbiramo, skupaj 
rastemo in se medsebojno oblikujemo. 
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seminare 
für erziehUng in der familie
Von Zvone Štrubelj

2009 | das erste seminar für 
junge familien und ihre Kinder 
in langenargen

Im Rahmen des traditionellen 4tägigen Famili-

enausflugs (12. – 14. Juni 2009), der 2009 nach 

Langenargen führte, fand das erste Seminar für 

Erziehung in der Familie statt. Es wurde nach 

den Wünschen der Erzieherinnen und einiger 

Eltern des Kindergartens und der Samstags-

schule vorbereitet. Sieben Elternpaare mit 16 

Kindern nahmen teil. Nach der individuellen 

Anreise am Vorabend folgte am 13. Juni für die 

Eltern der Arbeitstag. Pfr. Štrubelj referierte, 

unterstützt von Franci Arh über Kindererziehung 

in der heutigen Zeit und in einer multikultu-

rellen Umgebung. Anschließend erarbeiteten 

die Eltern in Arbeitsgruppen das Wesen ihrer 

Aufgabe, Vorbilder und gute Erzieher sein. 

Nachmittags folgte ein Ausflug nach Lindau und 

ein geselliger Abend am Strand des Bodensees. 

Am Sonntag folgte ein gemeinsam vorbereiteter 

Gottesdienst, an dem auch eine deutsche Gruppe 

mit ihrem Pfarrer teilnahm. Das erste Seminar 

für Erziehung in der Familie mit slowenischen 

Landsleuten der zweiten und dritten Generation 

in Deutschland war ein Erfolg.
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2010
lechbruck, 3. 6. - 6. 6. 2010
Drugi vzgojni družinski seminar

ali lahko otroci v družini 
soodločajo?

“Vzgoja otrok ni lahka, ampak če jo 
vzamete kot priložnost, s katero lahko 
otroku pomagate, da bo postal samostojen, 
odločen in zadovoljen, je lahko tudi pestra, 
polna presenečenj, uspehov in večkrat 
tudi porazov. Treba pa je verjeti v svoje 
delo in poslušati svoje srce.” (Karolina in 
Thomas Meglič)

Vprašanje družine in vzgoje otrok je 
eno od najbolj perečih vprašanj v današnji 
globalizirani družbi. To najbolje dokazuje 
še nedokončana razprava o družinskem 
zakoniku v Sloveniji, ki poteka v nekaj 
zadnjih mesecih. Ko so v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja popustile vajeti 
avtoritarnega načina vzgajanja, se je po
tihoma prebil permisivni model vzgoje; 
domala v vsaki današnji družini se lomijo 
kopja okrog pravega ravnovesja med enim 
in drugim.

2010 | das 2. seminar für erzie-
hung in der familie in lechbruck 
(3.6. – 6.6. 2010)

sollen Kinder in der familie 
mitspracherecht haben?

Autoritäre Erziehung nein. Antiautoritäre Er-

ziehung? Oder ein vernünftiges Gleichgewicht 

zwischen beiden?

Die Frage der Familie und der Erziehung der 

Kinder ist eine der brennendsten Fragen in 

unserer globalisierten Gesellschaft.

In den Jahren 2001 bis 2008 fand jeden Sommer 

ein 4tägiger Ausflug mit den Kindern der Sams-

tagsschule und des Kindergartens und deren El-

tern statt. Nachdem fast alle Vergnügungsparks 

abgegrast waren, kam das Bedürfnis nach etwas 

anderem auf. So wurde im Kreis der teilneh-

menden Eltern die Idee des Erziehungsseminars 

geboren. Nachdem dieses 2009 zum ersten Mal 

erfolgreich durchgeführt wurde, lag es nahe, die 

Veranstaltung in 2010 zu wiederholen. Diese 

fand unter Leitung von Dieter Güntner statt. 

Güntner hat bei den Salesianern in Blaubeuren 

Theologie und Pädagogik studiert und arbeitet 

als Dekanatsreferent im Bistum Augsburg. Er 

ist verheiratet und hat drei Kinder. Seine Erzie-

hungsmethode folgt der Formel „kess“: k für 

kooperativ, e für ermutigend und zweimal s für 

sozial und situationsorientiert,  eine Methodik, 

die für die Erziehungspraxis wie geschaffen ist. 

Während die Eltern die Schulbank drückten, 

wurden die Kinder von der Studentin Maruška 

Agres aus Ljubljana betreut, die in Tübingen ihre 

Diplomarbeit über die Hauspostille von Primož 

Trubar vorbereitet. Der Referent Güntner zeigte 

sich sehr zufrieden mit der offenen, für den 

Dialog bereiten Gruppe der Familien. Ebenso 

zufrieden mit dem Ablauf des Seminars war auch 

Pfr. Štrubelj. Am Sonntag führte er mit viel Spaß 

die ganze Gesellschaft über den Barfußpfad.

Im Rahmen dieses Berichts werden auch die 8 

teilnehmenden Elternpaare vorgestellt und über 

ihre Vorstellungen zu Familie und Erziehung 

befragt.

najtežje vzgojno vprašanje

Koliko bolj zapleteno postane to vpra
šanje v jezikovno mešanih in konfesional
no različnih družinah, vemo Slovenci, ki 
živimo po svetu. Med nami in v nas se 
križajo svetovi različnih kultur, izročil, 
veroizpovedi in ver. Kako v tem multi
kulturnem svetu in okolju posredovati 
vrednote svojim otrokom in jih zdravo 
in odgovorno vzgajati? 

To vprašanje se je postavilo mladim 
staršem slovenske župnije v Stuttgartu, 
odkar smo pred dobrimi sedmimi leti 
začeli zbirati tudi otroke od treh do šestih 
let, ki se na štirinajst dni ob sobotah dobijo 
v Slovenskem domu. Poleg redne sobotne 
šole slovenskega jezika, ki prav tako pote
ka v štirinajstdnevnem sobotnem ritmu, 
je tako nastal župnijski vrtec, ki redno 
zbira okrog dvajset otrok. To zbiranje ni 
dragoceno le za otroke, ampak tudi za 
njihove starše.
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kratka predzgodovina sedanje 
družinske skupine v slovenski 
župniji v stuttgartu

Od leta 2001 do 2008 smo z učenci 
slovenske sobotne šole in otroki župnij
skega vrtca ter njihovimi starši, prirejali 
letne izlete v zabavščne parke Evrope. 
Nepozabni skupni, štiridnevni izleti so 
bili: Legoland, Evropapark, Disney Land 
in Pariz, Gardaland in Komsko jezero v 
Italiji, Asterix park blizu Pariza, Rimini, 
Ravena in Verona v Italiji. Lansko leto pa 
se je med starši samimi porodila ideja: kaj, 
če bi šli kam na samo, na bolj miren kraj 
in bi se kaj pogovorili o naši vlogi staršev 
in o vzgoji naših otrok? Kot župnik sem 
bil te misli izredno vesel, zato sem pohitel 
s pripravo prvega vzgojnega družinskega 
seminarja: imeli smo ga od 11. do 14. ju
nija 2009 v Langenargenu pri Bodenskem 
jezeru, na tromeji med Avstrijo, Švico in 
Nemčijo. Predavatelja nismo upeli dobili, 
zato smo si pomagali kar sami. Razšli smo 
se z obljubo, da drugo leto spet priredimo 
podoben družinski vzgojni seminar.

Že drugo leto gre zares

Tako se je tudi zgodilo ... od četrtka, 
3 junija, ko smo obhajali praznik sv. Re
šnjega telesa in krvi Gospodove pa do 
nedelje, 6. junija 2010, se je na Spodnjem 

Bavarskem, v kraju Lechbruck, v Allgäu, 
nedaleč od Füssna, ki leži že blizu avstrij
skega Innsbrucka, zbralo osem mladih 
družin in sedemnajst njihovih otrok. Letos 
smo dobili tudi odličnega predavatelja. 
Takoj ga vam predstavim.

predavatelj Dieter Güntner

 Dieter Güntner

Dieter Güntner je študiral teologijo in 
pedagogiko na znani nemški salezijanski 
univerzi Benediktbeueren. Ima cerkveno 
službo v augsburški škofiji, je pastoralni 
dekanijski referent, vzgojitelj in terapevt, 
ki vodi tečaje za družine. Sam je poročen 
in ima tri otroke. Dela po metodi Kess, 
kar v kraticah pomeni: Vzgajati koope
rativno (kkooperativ), vzpodbujajoče 

(eermutigend), socialno (ssozial) in 
situacijsko naravnano (ssituationsori
entiert). Njegov tečaj, prava šola za starše, 
je praktično usmerjen, gradi na situacijski 
vzgoji, posreduje modele obnašanja, ki jih 
starši lahko sami nadgradijo in so lahko 
uporabljivi v vzgojni praksi. Tečaj omo
goča vključitev celotne osebne vzgojne 
izkušnje. Ta izhodišča so mi dala idejo, da s 
starši, ki so bili pripravljeni vstopiti v tako 
vzgojno šolsko klop, naredim pričujoči 
pogovor meseca. Predstavil vam jih bom 
in posredoval njihova razmišljanja.

 Erika in Bernd Zechner

“Spoznala sva se marca 1990. Maja 
1995 sva se poročila. Imava 3 otroke, sina 
Florjana, rojenega leta 1997 in hčerki dvoj
čici, Katarino in Veroniko, rojeni leta 2000. 
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Mož je prometni tehnik, sama pa sem tr
govka. V slovenski župniji sem animatorka 
in vzgojiteljica otrok v župnijskem vrtcu. 
Sem Slovenka in katoličanka, mož Bernd 
je Nemec in evangeličan.. Vedno rad pride 
z nami v katoliško skupnost, če je treba, 
se obleče tudi v slovensko narodno nošo”.

Kakšno mesto dajeta družini?
Za naju je družina na prvem mestu. 

Pomembnejša je od obiskov, terminov 
(...). Ker je zaradi dela in ritma življenja za 
družino v današnjih časih premalo časa, 
želimo skupaj preživeti toliko časa, kot je 
le mogoče.

S kom se pogovarjata o problemih 
odraščanja in vzgoje otrok? 

Večkrat govoriva o tem s prijatelji 
in ugotovljamo, da imamo večinoma 
enake probleme. Potem si radi izkušnje 
izmenjamo in poskušamo iz njih nekaj 
napraviti. 

Pred kratkim ste izgubili očeta in sta-
rega očeta Alojza Korošca, ki so ga otroci 
radi klicali kar “ata Lojz”. Pokopan je bil 
v kraju kjer živite, v Kirchheim Tecku, na 
svoj 75. rojstni dan. Kako ste kot družina 
predelali to bolečo izgubo?

Boleče je bilo, ker je bila smrt dokaj 
nenadna. Vera v Boga nas dela močnejše 
in življenje mora iti naprej. Otroci večkrat 
rečejo doma, da jih ata Lojz sliši, in da jih 
ni pozabil. Večkrat prosijo, da bi bil ata 
Lojz z njimi. Tako kot je lahko angel ob 
človeku in z njim.

 Karolina in Thomas Meglič

“Spoznala sva se leta 1994, poročila 
pa 1998. Imava hčerki Anne Marie (9 
let) in Valentino (6 let). Skupaj z Eriko 
vodim slovenski župnijski vrtec, kar me 
zelo veseli. Z otroki večkrat nastopamo na 
župnijskih prireditvah in pri mašah, pa 
tudi na slovenskih društvenih in kulturnih 
prireditvah. Pomembno se mi zdi, da pri 
tem sodelujemo vsi Slovenci, ki živimo 
zunaj meja Slovenije.”

Kakšen vzgojni model (vzgojne cilje) 
sta prejela od staršev in okolja, in kakšnega 
želita predati svojim otrokom?

Najini starši so naju vzgajali precej 
avtoritarno. Njihovi vzgojni cilji so bili: 
poslušnost, delavnost, prilagodljivost in 
vljudnost. Te vzgojne cilje imava tudi 
midva, zraven pa še osebno zadovoljstvo, 
vztrajnost in iznajdljivost. 

Kaj vaju je nagovorilo včeraj na te-
čaju za starše (predavanju) in pri delu 
v skupini?

Najbolj naju je nagovorilo, da je otroku 
treba prisluhniti in z njim skupaj najti 
pot, kako rešiti problem. Seveda so tudi 
izjemne situacije, v katerih starši določijo, 
kako in kaj, otroci pa morajo to sprejeti. 

Pri vsem tem je pomembno, da starši sami 
vedo, kaj želijo z vzgojo doseči, in da se 
dogovora držijo, tako oni kot otroci.

Kakšn vlogo in pomen dajeta družini 
in vzgoji? Kakšno prihodnost bo imela 
družina, kaj mislita?

Družina je kraj, kjer se otroci in starši 
počutijo dobro in varno, kjer se sme govo
riti tako o lepih stvareh kot o problemih, 
kjer drug drugemu pomagajo, se imajo 
radi, skupaj proslavljajo, se veselijo in ža
lostijo. Se razumejo, spoštujejo in ozirajo 
drug na drugega. Upam, da bo takšna 
družina obstajala tudi naprej in ne glede na 
to, ali sta starša različnega ali istega spola. 
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 Renata in Franci Arh

“Spoznala sva se leta 1992 v sloven
skem kulturnem društvu v Stuttgartu. Leta 
1999 sva se v Sloveniji poročila. Imava 
dva otroka. Danijel je star 9 let, Anja pa 
7. Stanujeva pri Ludwigsburgu. Renata 
je tajnica v slovenski župniji. Jaz pa sem 
grafični oblikovalec in fotograf, ki prav 
tako rad delam za našo slovensko župnijo 
in skupnost, oblikujem glasilo Med nami 
povedano. Župnik me vedno znova pre
seneti s kakšnim zanimivim delom, tako 
sva skupaj oblikovala knjigo o Primožu 
Trubarju, sedaj pa delava na Albumu 
slovenske župnije, ki bo izšel ob zlatem 
jubileju, ki ga bomo obhajali v soboto, 10. 
julija v Esslingenu.” 

Kakšne vzgojne cilje sta prejela in 
kakšne bi rada posredovala naprej?

Od svojih staršev sva prejela krščansko 
vzgojo, ki je temeljila na lepih medsebojnih 
odnosih ter iskrenosti. Želiva si, da bi bili 
otroci samostojni, pripravljeni pomagati 
ter izobraženi. Želiva, da bi našli v življenju 
tisto, kar jih osrečuje, prave prijatelje, in 
da bi bili samozavestni. Vzgoja otrok je 
najin veliki in glavni cilj. V današnjem 
hitrem času se je treba res potruditi, da 
se še posvetimo družini.

Kaj vaju je v tej šoli za družino najbolj 
navdušilo?

Razveselilo naju je in obenem potola
žilo tole: vsi se srečujemo z istimi težavami 
pri vzgoji otrok. Včeraj smo na tečaju spo
znavali različne modele, kako pri vzgoji 
laže ukrepati. Najlepše pa je bilo tisto o 

lepih besedah. Kako lepo je, če se dobi 
spodbuden kompliment: dobro si naredil, 
znal boš, vse bo dobro.

Iz takega poglobljenega srečanja radi 
vzamemo kaj za na pot, kaj bosta vidva 
ponesla s sabo iz Lechbrucka?

Enkrat tedensko je treba najti konkre
tne ure za pogovor med starši in otroki in 
skupno načrtovati ter soodločati. Partnerji 
moramo tudi najti čas zase.

 Bea in Robert Štokelj

“Poznala sva se 6 mesecev, preden je 
zanosila. Imava 2 sinova (6 in 9 let). Ko se 
je rodil prvorojeni Elias, sva še študirala. 
Zdaj stanujemo v Schönbergu. Smo se pa 
veliko selili po celi Nemčiji, kar ni vedno 
lahko, posebno ne z otroki, ki morajo najti 
vedno znova nove prijatelje. Zdaj smo 
zgradili hišo in smo veseli in zadovoljni. 
Tukaj bi rada pognala korenine. Jaz, Ro
bert, sem Slovenec in katoličan, sem tudi 
član župnijskega pastoralnega sveta in 
župnik me je potegnil v pastoralni team, 
ki vodi pastoralo šolskih otrok. Moja žena 
Bea (Beatrice) je Nemka in evangeličanka.”

Kakšen vzgojni model sta prejela in 
kakšnega želita dati svojim otrokom?

Avtoritativnega, pri enem od naju, s 
posebnim poudarkom na izobraževanju 
ter antiavtoritativnega, pri drugem, s po
sebnim poudarkom na samoodločanju pri 
otroku in zaupanjem vase. Zdaj jim želiva 
mešanico med obojim, samostojnost, do
bre medsebojne odnose, veliko ljubezni in 

hvaležnosti. Želiva pa si tudi, da bi imela 
dovolj časa za otroke, pripravljenost po
magati in medsebojnega spoštovanja. 

Danes se veliko razpravlja o obliki 
družine. Kakšno mnenje imata?

Družina in otroci so skupnost, ki 
temelji na pravilih, izročilih, ki posredu
jejo vrednote. Družina je pomembna za 
prihodnost. Zagotovo prihodnost pripada 
normalni družini, ki ima očeta, mater 
in otroke. Istospolne družine lahko po
sredujejo enake vrednote kot normalna 
družina, ker istospolni pari niso slabi 
ljudje. Pomembna je ljubezen in predanost. 

Kako ravnata, ko pride kriza v zakon-
skih in družinskih odnostih?

Krize in težave poskušava skupaj pre
stati, ker to da moč, ki se je zavedaš šele ko, 
je kriza že mimo. Pomembno je razvijati se 
skupaj, ne da bi eden od partnerjev ostal 
izven tega razvoja ali zadaj, za drugim.

 Simone in Štefan Grabar

“Simone Grabar, roj. Mangold in Stefan 
Grabar sva se spoznala leta 1996, poročila 
pa leta 2002 v Sloveniji. Štefan je Slovenec 
in katoličan s prekmurskimi koreninami, 
jaz sem Nemka in evangeličanka. Imava 2 
otroka, Leo Otilijo, rojeno 2003 in Luko 
Štefana, rojenega leta 2005. Zdaj sva drugič 
na družinskem seminarju, že na prvem 
sva bila zelo zadovoljna. Najina otroka 
rada obiskujeta slovenski župnijski vrtec 
in oba se trudiva, da bi znala slovensko 
in nemško.”
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Kam je usmerjen vajin vzgojni pogled?
Starši so naju vzgajali v iskrenosti, 

točnosti, zanesljivosti, marljivosti in sa
mostojnosti. Midva želiva svojim otrokom 
posredovati podobne vrednote, predvsem 
pa zadovoljstvo, samozaupanje, iskrenost, 
zanesljivost, odprtost za novo ter občutek 
pripadnosti družini.

Kako vaju je obogatil ta vzgojni 
seminar?

Nagovoril naju je predvsem nov po
gled na razumevanje otrok, upoštevanje 
njihovega zornega kota ter skupno reše
vanje problemov. Res je, da lahko otroci 
v družini soodločajo!

Kakšen bi bil vajin nasvet tistim, ki 
danes vzgajajo otroke?

Družina je danes še pomembnejša kot 
včasih, saj je okolje vedno bolj stresno in 
egoistično. Družina naj bi bila gotovejša, 
mirnejša, otok upanja za otroke. Svetovala 
bi: spoštujte drug drugega, vzemite si čas 
za družino in otroke obravnavajte kot 
otroke.

 Jürgen in Sonja Klotz

“Jürgen in Sonja Klotz, Nemec in Slo
venka imava tri otroke; Janino (rojeno 
2004), Justina (rojenega 2006) in Majo 
(rojeno lani, 2009). Par sva 16 let, poročena 
pa od decembra 1998. Živiva v Leinfeldnu 
pri Stuttgartu, za veliko noč in poleti pa 
greva v Slovenijo, v Krško, kjer imajo moji, 
Sonjini starši hišo.”

Kako želita vzgajati?
Stefan je imel zelo strogo vzgojo. Jaz, 

Simone pa »normalno«. Za otroke želiva 
neko srednjo pot, jim postaviti določe
ne meje, hkrati pa jim nuditi zaščito v 
živlljenju. 

Kaj vama je dala šola za starše na tem 
vzgojnem seminarju?

Nagovorila naju je pot za reševanje 
družinskih konfliktov, upoštevanje otroko
vega ravnanja in mišljenja ter ustvarjanje t. 
i. “družinskega sveta”, skupnega pogovora 
in skupnega odločanja z otroki. To je zares 
nova in zanimiva ideja!

Kaj vama pomeni družina?
Družina nama pomeni osrečevanje 

otrok, pripravljanje na življenje in zaščito. 
Problemi naj bi se reševali skupaj. Želiva, 
da bi bila družina v prihodnosti v središču 
in bolj povezana.

 Jožica in Robert Kolar

“Sva Robert in Jožica, poročena 10 
let. Imava dva otroka, sedemletno Julijo 
in petletnega Jana. Smo mlada družina s 
slovenskimi koreninami. Oba sva zapo
slena in skrbiva za družino”.

Kakšno vzgojo sta prejela in kako 
razmišljata o njej sama?

Bili so časi, ko so otroci odraščali pri 
dedku in babici in od staršev niso dobili 
veliko. Morali so se znajti sami. Otrokom 
želiva dobro izobrazbo, zdravje in zado
voljstvo. Morajo pa biti samostojni s tem,  
da jim mi starši vedno stojimo ob strani.

Kam, na katero mesto postavljata 
družino?

Družina je pri nas na prvem mestu. 
Če ne uspemo med tednom, smo veliko 
skupaj med vikendi, ko preživimo veliko 
časa na vrtu. Trudimo se biti prijatelji, 
prisluhniti željam in potrebam vseh dru
žinskih članov. Upam, da vodimo našo 
družinico po pravi poti. To sva zaslutila 
tudi na tem seminarju, na katerem smo se 
naučili nekaj novih prijemov in možnosti, 
kako razumeti otroke, jim pomagati oz. 
stati ob strani, ko pride do prepirov med 
bratom in sestro oziroma med očetom 
in mamo.

Kaj bi priporočila vajinim prijateljem, 
ki so prav v takem vzgojnem procesu kot 
vidva?

Priporočila bi jim medsebojno ra
zumevanje, da prisluhnejo otrokom, si 
vzamejo čas in uživajo v trenutkih sreče, 
ki jih lahko preživijo skupaj. Čas beži, 
otroci pa rastejo.

 Irena in Igor Malovrh

“Sva Irena in Igor. Spoznala sva se pri 
slovenski folklori leta 1988, poročila pa leta 
1997. Imava 2 otroka, Anno (rojeno 2004) 
in Marka (rojenega 2007). Jaz, Igor se v 
prostem času ukvarjam tudi z igranjem 
nogometa, zbral sem tudi nogometno 
moštvo, ki se zbira ob igranju nogometa 
vsak ponedeljek in občasno igra z drugimi 
slovenskimi ekipami. Nekajkrat smo se 
tako pomerili z ekipo iz Berlina.”
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Kako si predstavljata vzgojo, kaj sta 
prejela in kaj mislita dati naprej?

Vzgojni cilji najinih staršev so bili, 
da bi nam otrokom šlo bolje, da bi imeli 
boljšo izobrazbo in da ne bi trpeli lakote. 
Pa tudi: iz nas narediti iskrene in dobro 
misleče ljudi. Najini vzgojni cilji za otroke: 
da bi bili srečni na njihovi življenjski poti, 
dobra izobrazba, omogočiti jim veliko 
priložnosti in alternativ za rast v samo
stojne osebnosti.

Kaj sta odkrila v šoli za starše?
Odkrila sva, da lahko problemi in 

različne situacije z vidika otrok izgledajo 
čisto drugače kot iz najinega zornega kota. 
Nato: da nas otroci s svojim obnašanjem 
ne želijo jeziti, ampak nam povedati – čisto 
na njim lasten način – da potrebujejo več 
naše pozornosti. Še naprej: da bi morali 
otrokom dati čutiti, da jih jemljemo resno, 
kljub temu, da je delovni dan staršev pre
natrpan in stresen. In še: da lahko z otroki 
skupaj rešujemo probleme, da lahko otroci 
soodločajo.

Imata morda vzgojni nasvet ali 
priporočilo?

Priporočilo: da lahko človek bolje 
rešuje svoje probleme, če se jih navadi 
gledati tudi iz zornega kota otrok.

“Sem študentka slavistike, prihajam iz 
Ljubljane. V Tübingenu pripravljam svojo 
diplomsko nalogo o Hišni postili Primoža 
Trubarja, sem sem prišla meseca aprila, 
ostala bom do konca septembra 2010. Moj 
mentor je profesor dr. Jochen Raecke, ki 
je dober Trubarjev poznavalec.

 Maruška Agrez

Je tudi prijatelj vašega župnika, dr. Zvo
neta Štrublja. Za njegovo knjigo Pogum 
besede, ki je izšla leta 2009 v nemščini, z 
naslovom Primož Trubar, Mut zum Wort, 
je napisal zanimiv predgovor. Ste ga že 
prebrali? Splača se ga! Povabljena sem bila, 
da med družinskim vzgojnim seminarjem 
delam z otroki. To sem z veseljem sprejela.”

odprta in dialoška vzgoja  
v veri in domoljubju

Z rojaki iz Stuttgarta sem preživela 
krasen, nepozaben podaljšan vikend med 
gorami. Po dolgotrajnem deževju je posija
lo sonce, ki nas je spremljalo praktično ves 
čas. Na tem mestu naj pohvalim slovensko 
katoliško skupnost iz Stuttgarta, ki jo že 9 
let uspešno vodi župnik dr. Zvone Štru
belj. Z njo sem se prvič srečala, ko sem 
leta 2008 organizirala ekskurzijo po Tru
barjevih poteh za študente in profesorje 
ljubljanske Filozofske fakultete. Že takrat 
so nam postregli s številnimi zanimivimi 

informacijami tako o delovanju skupnosti 
kot o Trubarju, simpatičnim kulturnim 
programom in odličnim kosilom v Slo
venskem domu. Na tem vikendu pa smo 
se poleg vremena sončno imeli  tudi zaradi 
tako dobre družbe. Ko so se starši »šolali za 
starše«, smo se z otroki imenitno zabavali. 
S starejšim delom druščine smo ravno tako 
kaj zanimivega rekli. Zelo mi odgovarja, da 
ljudi vzgajajo tako v veri kot tudi v domo
ljubju, predvsem pa v razmišljanju z lastno 
glavo, sproščenem petju tako Angelček, 
varuh moj kot Jugoslavijo, ne pa v slepem 
zaupanju kakršnikoli inštituciji, politiki in 
sploh enoumju, kar sem opazila v številnih 
katoliških skupinah v Sloveniji, žal še bolj 
pri mladih kot pri starejših. 

 Dieter Güntner in Zvone Štrubelj

Zadovoljen predavatelj Dieter Gün
tner, ki je po tečaju dejal, da redkokdaj 
sreča tako odprto in za dialog pripravljeno 
družinsko skupino. Zadovoljen in srečen 
župnik Zvone Štrubelj, ki je v soboto po 
šoli za starše na sprehod po “Barfußwegu” 
popeljal bose starše in otroke in užival v 
njihovi družbi, sproščenosti in veselju.
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zanimiv recital o blaženem škofu Antonu 
Martinu Slomšku. Duhovno obogatene z 
najlepšimi, nepozabnimi romarskimi vtisi, 
o katerih bomo ponosni in veseli pripo
vedovali svojim domačim in prijateljem, 
nas je pot nato vodila na naš trenutni dom, 
nazaj v Nemčijo.

V katoliškem tedniku Družina je bil 
v nedeljjo, 20. junija 2010, objavljen ob
širen članek našega župnika dr. Zvoneta 
Štrublja, ki je vodil jubilejno romanje in 
doživel na evharističnem kongresu v Celju 
svojstven padec: ko je slikal brezijansko 
podobo Marije Pomagaj in hotel pozdraviti 
škofa Petra je nesrečno padel. Kaj se je 
dogajalo potem, si preberite!“

Tako Marija Petrič. Članek iz Družine  
objavljamo v celoti.

med stadionom in zunanjim svetom 
evharistični kongres malo drugače
Družina, 20.6.2010

S skupino romarjev iz Stuttgarta, 
Augsburga in Ulma sem se udeležil slo
venskega evharističnega kongresa, ki je 
bil vrh štiridnevnega romanja na Ptujsko 
Goro in po poteh blaženega škofa Antona 
Martina Slomška. 

Kje smo pravzaprav doma, smo se 
spraševali po štiridnevnem nepozabnem 
romanju? Z dušo in srcem v naši ljubljeni 
domovini Sloveniji, z denarnico in vzorno 
socialno in bolniško oskrbo v Nemčiji 

Piše Zvone Štrubelj

2010
evharistiČni shoD in 
raZGlasitev alojZija 
GroZDeta Za BlaŽeneGa
celje: 13. 6. 2010

jubilejno romanje v baziliko na 
ptujsko goro (600-letnica božje 
poti), po poteh blaženega škofa 
antona martina slomška in na 
evharistični kongres v celje
11. 6. – 14. 6. 2010

Marija Petrič, udeleženka jubilejnega 
romanja piše:

“Letos smo si za jubilejno romanje 
izbrali svojo domovino Slovenijo. S sku
pino romarjev iz Stuttgarta, Augsburga 
in Ulma (bilo nas je en poln avtobus), in 
nekaterimi rojaki, ki so se nam pridružili 
doma, smo se udeležili prvega slovenskega 
evharističnega kongresa, ki je bil vrhunec 
našega romanja. Štiridnevno romanje smo 
začeli na Ptujski Gori pri Mariji Zavetnici s 
plaščem in nadaljevali po poteh blaženega 
škofa Antona Martina Slomška. V soboto, 
12. junija, smo tako na gori milosti obiskali 
prekrasno baziliko, ki letos obhaja 600le
tnico. Spoznali smo Slomškov rojstni kraj 
Slom in njegovo rojstno župnijo Ponikvo, 
kjer nam je o njem zanimivo spregovorila 
mlada Urška Slomšek, direktna potomka v 
7. generaciji. Oglasili smo se v Olimju, kjer 

je imel blaženi škof novo mašo, si ogledali 
lepo restavrirano in bogato opremljeno 
cerkev in zraven tudi najstarejšo lekarno 
v Evropi. Sobotni dan smo sklenili z vzpo
nom na bližnje Tinsko, kjer nas je naša 
rojakinja Slavica Tutič najprej povabila v 
cerkev, njej tako ljube Tinske Matere Božje, 
kateri v čast smo pobožno zapeli in nas 
nato s svojimi prijatelji lepo pogostila v 
lovski koči. Pravcata prijateljska pogostitev 
nas je prijetno pripravila na zgodovinski 
dan slovenskega evharističnega kongre
sa po 75. letih in na razglasitev mladega 
mučenca Alojzija Grozdeta za blaženega. 
Vroč sobotni romarski dan se je tako že 
prevesil v osvežujočo kratko noč in v ko
prenasto lahkoten poletni dan, ko smo 
koledarsko pisali nedeljo, 13. junija 2010. 
Bogu smo zelo hvaležni za to nepozabno, 
enkratno zgodovinsko priložnost in težko 
pričakovano osebno udeležbo v več kot 
32.000glavi množici vernih Slovencev 
ob Grozdetovi beatifikaciji v Celju. Naša 
romarska pot se je v ponedeljek, 14. ju
nija, nadaljevala v Mariborski stolnici z 
obiskom groba blaženega škofa Slomška, 
kjer je sveto mašo skupaj z našima duhov
nikoma dr. Zvonetom Štrubljem in Roma
nom Kutinom, za nas daroval pomožni 
maribosrki nadškof Marjan Turnšek. Ob 
ogledu cerkve v Št. Andražu v Labotski 
dolini na avstrijskem Koroškem, kjer je 
bil nekoč škofijski sedež, nam je koroški 
duhovnik Janko Krištof v starosloven
skem jeziku in historični obleki predstavil 

EVHARISTIJA, BOŽJI DAR ZA 
ŽIVLJENJE
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kanclerke Merklove, z idejami o naših 
enkratnih možnostih pa v osrčju Evrope. 
In obenem, ne tu, ne tam, ne kje drugje. 
Na poti pač! Da, na poti in samo na poti do 
tiste domovine, ki jo je Slomšek posrečeno 
imenoval »V nebesih sem doma, od tega 
ne sveta …«.

vsak padec je priložnost za nekaj 
novega in drugačnega

Zgodilo se je ob pol desetih dopoldne 
na prizorišču evharističnega kongresa, na 
stadionu Arene Petrol v Celju. Na končni 
cilj je že slovesno krenila milostna podoba 
Matere Božje z Brezij, spremljale so jo 
narodne noše. Duhovniki, že oblečeni v 
liturgična oblačila, smo se pred njo pomi
kali na prizorišče. Hotel sem fotografirati 
Marijo z Brezij, romarico na slovenski 
evharistični kongres; v naglici sem iskal 
najboljši položaj za zgodovinsko sliko, na 
kateri bi bile tudi tri narodne noše iz naše 
romarske skupine. Bo za Našo luč, sem si 
dejal in stekel naprej, na levi pred seboj 
pa zagledal prijatelja, murskosoboškega 
ordinarija, našega škofa za Slovence v za
mejstvu in po svetu, Petra Štumpfa. Tako 
zelo sem se ga razveselil, saj sem ga videl 
prvič po padcu, pri katerem si je poško
doval nogo, da sem želel kar poleteti do 
njega in mu stisniti roko, ob tem pa z levo 
nogo zadel ob izboklino, ki je pokrivala 
kable, in z vsemi štirimi silovito padel 
na stadionska tla. Prijazni bolničarki, le 

nekaj metrov stran od nesreče, sta imeli 
tako prvega pacienta. Pošalil sem se in 
jima rekel, da sem prvi in želim biti kot 
pacient tudi najboljši. Rana na čelu, otekel 
levi komolec in nalomljeno rebro je bil moj 
izkupiček, ko sem, kot sem se še ves dan 
veselo šalil, nesrečno padel med Marijo 
in škofom!

Res je, vsak padec je priložnost za nekaj 
drugačnega in nekaj popolnoma novega. 
Po kratki zdravniški oskrbi sem čisto na 
repu še ujel cikcakasto kačo duhovnikov 
somaševalcev, dobil imenitno mesto v 
zadnji vrsti parterja, ki je bil rezerviran za 
duhovnike, in s tem tudi možnost, da brez 
težav odidem na bližnjo ploščad, kjer je bil 
dober razgled tako na prizorišče na stadi
onu kot na svet, ki se je vrtel okoli njega. 
Sedel sem težko, saj me je po začetnem 
šoku začelo boleti zaradi nalomljenega 
rebra, zato mi je prav prijalo, da sem se 
sprehajal, opazoval ljudi in si sem pa tja 
delal zapiske v spremno knjižico s progra
mom evharističnega kongresa. Popisal sem 
jo do konca. Duhovniki v zadnjih vrstah 
so me sicer malo čudno gledali, češ kaj pa 
ta dela, oblečen v albo in s štolo, kako da 
ne najde miru in »špancira« sem ter tja? 

2010
der  eUcharistische  Kongress 
Und seligsprechUng 
Von  alojz grozde in celje
von Zvone Štrubelj

Marija Petrič schildert die Wallfahrt nach Slo-

wenien, an der Pilger aus Stuttgart, Ulm und 

Augsburg vom 13.-14. Juni 2010 teilnahmen. 

Zuerst ging es nach Ptujska gora zu Gottesmutter 

Maria, der Beschützerin mit dem Mantel in der 

wunderschönen Basilika, deren 600jähriges 

Bestehen dieses Jahr begangen wird. Auf den 

Pfaden des seligen Anton Martin Slomšek ging es 

weiter in seinen Geburtsort Slom, die Gemeinde 

Ponikva, wo Urška Slomšek, Nachfahrin in der 

7. Generation die Pilger führte und Olimje, wo 

Slomšek Primiz feierte. Der Samstag galt dem 

Besuch einer Landsmännin in Tinsko und der 

dortigen Wallfahrtskirche der Gottesmutter. 

Der Höhepunkt der Wallfahrt war am Sonntag 

die Teilnahme am 1. Eucharistischen Kongress in 

Celje, wo in Anwesenheit von 32.000 Gläubigen 

die Seligsprechung des jungen Märtyrers Alojz 

Grozde verkündet wurde. Am 14. Juni besuchten 

die Pilger dann auf der Heimreise noch das Grab 

Slomšeks im Dom von Maribor, wo der Weihbi-

schof Marjan Turnšek mit ihnen Hl. Messe feierte. 

Ihren Abschluss fand die Wallfahrt in Lavanttal, 

Kärnten dem ehemaligen Bischofssitz Slomšeks.

Pfr. Štrubelj schildert weiter den Eucharistischen 

Kongress aus seiner ganz persönlichen Sicht, 

aus der Sicht eines „Gefallenen“, der sich an 

Stirn und Ellenbogen verletzte und die Rippen 

prellte, als er sich mehr aufs Fotografieren als 

auf den Boden vor seinen Füßen konzentrierte.
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izvirno prinašanje darov, 
žal pa brez žoge! 

Lepi koreografiji ob prinašanju da
rov je manjkal še en prizor. Misel, ki je 
dozorela na ploščadi, je tale: v duhu sem 
videl še dva prinašalca darov, dva celjska 
nogometaša, ki k oltarju neseta nogometno 
žogo. Naravno, a ne? Vse se je dogajalo 
na stadionu, in sicer na dan, ko je bila 
v Afriki na svetovnem prvenstvu napo
vedana tekma med Slovenijo in Alžirijo. 
Začela se je kmalu potem, ko se je končal 
veličastni evharistični kongres v Celju. 
Končala se je z dobrim izidom, z zmago 
Slovenije! Pomislite, kako bi žoga na ol
tarju nagovorila še posebej tiste, ki Cerkev 
samo kritizirajo in v njeni rimskokatoliški 
inačici vidijo le nekaj žalostnega, pustega, 
togega, preteklega. Škoda za zamujeno 
priložnost! 

tudi oči okolice uprte na stadion

S tribune sem mogel videti tudi tiste, 
ki niso mogli ne na stadion ne v dvorano, 
znašli so se in s hribčka nad stadionom v 
senci spremljali dogajanje. Tudi ta podrob
nost je srečanju dala svoj pečat, saj je šlo 
za lepo zaokroženo, zbrano, poglobljeno 
skupnost Kristusovih učenk in učencev. 
Zato nas statistike prav nič ne motijo, tudi 
če je bilo na ta dan med Slovenci gledalcev 
nogometa petkrat, desetkrat ali stokrat več, 
ni pomembno. Krog, ki je simbol celote 
in popolnosti, je bil za duhovno kroniko 
našega naroda sklenjen v Celju in ne v 
Johannesburgu.

Nisem se menil za to, albe in štole pa nisem 
hotel sleči, saj je duhovnikova liturgična 
obleka na evharističnem kongresu imela 
zame močan simbolični pomen: če sem 
oblekel Kristusa, bi dejal sveti Pavel, ga 
ne mislim, ne glede na to, kaj drugi mi
slijo o meni, kar tako sleči! Tako je na ta 
zgodovinski dan, v nedeljo, 13. junija, alba 
z lepo štolo štirih evangelistov pokrivala 
moje boleče rebro, zatečen komolec in 
mojo duhovniško malenkost.

ali ste opazili?

S svojega posebnega in enkratnega 
položaja na tribuni, ki je povezovala do
gajanje na stadionu in v bližnji prepolni 
dvorani, ter ob vsem, kar se je ta dan do
gajalo zunaj, sem opazil več stvari, ki so 
udeležencu na stadionu ali pred zasloni 
v dvorani in prav gotovo tudi vsem, ki 
so dogajanje spremljali na televizijskem 
zaslonu, zagotovo ušle. 

pričevanje misijonarja pedra opeke

Bilo je enkratno, živo in globoko. Evha
ristija združuje vse konce sveta v eno samo 
božjo družino. Evharistija ni le srečanje 
dobrih ljudi, ampak odprta skupnost, ki 
sprejema vsakogar, še posebej male, revne 
in pozabljene! Evharistija je vir novega 
stvarstva, z udeležbo že zdaj ustvarjamo 
pogoje za prihod tega novega stvarstva. 
Poleg teh misli sem si zapisal tole: Opeka 
ima dobre misli, stadion pa molči oziroma 
klepeta. Dolgo, dolgo ni bilo nobenega 
aplavza. Potem je le prišel, sprva boječ, 
nekajkrat pa vendarle živ in prebujen. S 
tem smo se pokazali kot Slovenci, večkrat 
preveč obzirni in premalo temperamentni. 
Misijonarju Danilu Lisjaku sem prišepnil: 
Pomisli, če bi se to dogajalo v Afriki, kjer 

delaš? Stadion bi razneslo, ves bi bil v rit
mu in v plesu. Mi pa smo mirno, preveč 
ubogljivo poslušali! Pedro Opeka bi si 
zaslužil več!

izbira obeh beril in evangelija

Vsi trije teksti, prvi iz Druge Mojzeso
ve knjige (2 Mz 24,3–8), drugi iz Prvega 
pisma Korinčanom (1 Kor 11,23–26) in 
tretji iz Janezovega evangelija (Jn 6,51–58), 
so se vrteli okrog krvi. Mojzes je vzel kri, 
z njo poškropil ljudstvo in rekel: »Glejte, 
to je kri zaveze, ki jo je Gospod po vseh 
teh besedah sklenil z vami.« Jezus je rekel: 
»To je moje telo …, ta kelih je nova zaveza 
v moji krvi.« In še: »Kdor je moje meso 
in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v 
njem.« Nedelja, 13. junija, je bila na neki 
način tudi nedelja moje krvi, zato sem ta 
besedila močno začutil in jih na poseben 
način navezal na mučeniško kri mladega 
Grozdeta.

klečali so na stadionu

Ganljivo je bilo videti številne udele
žence, ki so med povzdigovanjem pokle
knili na gola tla stadiona in tako počastili 
Jezusovo evharistično navzočnost. Pogled 
nanje z moje ploščadi je bil naravnost gan
ljiv. Med blagoslovom z Najsvetejšim sem 
naštel tudi tri novinarje, ki so s kamero 
v roki klečali pred Najsvetejšim. V duhu 
me je kar odneslo v Johannesburg in videl 
sem nogometne zvezdnike, ki po zadetem 
golu od navdušenja skačejo, se objemajo, 
se vržejo tudi na tla in poljubljajo žogo. 
Saj res, kje pa je ostala žoga?
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slovenski katoličani pod pripeko 
sonca.

Hvala vam, ker ste tako dolgo vztra
jali na vročem soncu, je dejal komentator 
dogajanja, mons. Franci Petrič. Postali ste 
podoba slovenskih katoličanov v zadnjih 
75. letih, od veličastnega evharističnega 
kongresa v Ljubljani, leta 1935, pa do pred 
kratkim. Ta misel mi je bila zelo všeč in na 
ploščadi sem kar malo poskočil, ko sem jo 
slišal, saj ni bila vnaprej pripravljena, že 
položena na papir, ampak se je porodila iz 
situacije. Globoko izraža zgodovinsko re
snico omejitve oziroma krčenja človekove 
svobode do izpovedovanja svoje vere.

je slovenija zares v evropi ali 
jo moramo iskati na kakšni 
demokratično še nerazviti celini 
sveta?

Ja, prav tako sem se vprašal na moji 
sprehajalni ploščadi. Nalomljeno rebro 
me je čedalje bolj bolelo, rasla pa je tudi 
notranja bolečina. Za mano je krasna 
izkušnja drugega ekumenskega shoda v 
Münchnu, ki je bil od 12. do 16. maja 2010, 
o njem sem poročal tudi za Družino. Na 
shod, ki se ga je udeležilo okrog 125 tisoč 
ljudi, je prišla kanclerka Angela Merkel in 
odmevno spregovorila. Med drugimi ga je 
odprl zvezni predsednik Horst Köhler, ta
krat še predsednik, kmalu nato je odstopil. 
Okrogle mize o družbeni pravičnosti, etiki, 
solidarnosti, zagotavljanju miru, so bile 
polne politikov, tako vladnih kot opozicij
skih, malokdo od ministrov se ni udeležil 
verskega shoda. V Celju sem s svoje tribune 
zaman iskal premiera Boruta Pahorja, ki je 
menda predsednik vlade in je bil izvoljen, 
da v svojem mandatu vodi vse Slovence, 
ni bilo ne duha ne sluha o predsedniku 

Danilu Türku, ki smo ga Slovenci izvolili 
zato, da nas bo vse predstavljal. In kje so 
bili še številni drugi nosilci javnega in 
družbenega življenja, saj menda niso vsi 
odšli v Johannesburg, v Afriko? Bil sem 
žalosten in potrt, globoko razočaran. Moj 
duhovni prst je na zemljevidu sveta iskal 
tisto Slovenijo, mojo domovino, ki jo tako 
ljubim, pa je, žal nisem našel med narodi, 
ki si upajo živeti v polnem in odgovornem 
spoštovanju in priznanju drugačnosti!

solze veselja

Nekajkrat so me oblile solze veselja. Ko 
so na koncu pripravljalnega programa na 
prizorišče pritekli otroci, ko sem videl med 
evharistično daritvijo in med blagoslovom 
z Najsvetejšim ljudi klečati na golih tleh, 
ko je v pogovoru mlada mamica, ki je 
pestovala nekajmesečno hčerko, dejala: 
Ta se ne bo spomnila tega veličastnega 
dogodka, imam pa druge štiri, ki so zdajle 
z očetom na stadionu, oni pa zagotovo, saj 
so starejši! Pa ko je voditelj slavja, državni 
tajnik in kardinal Tarcisio Bertone povedal, 
da je malo prej papež Benedikt XVI. pri 
nagovoru v angelovem češčenju omenjal 
Alojzija Grozdeta in ga mladim vsega sveta 
postavil za zgled pričevalca za Kristusa 
in za vero … Zares, ni bilo več bolečine, 
napolnilo me je eno samo veselje!

sklep: slomšek in Grozde na čelu 
slovenske velikonočne procesije

Alojzij Grozde je šel po zadnje obhajilo 
v samostan, v Stično, bilo je na prvi dan le
ta 1943. Kakšna močna simbolika je v tem. 
Stična je kot duhovno in kulturno središče 
stoletja oblikovalo naš duhovni značaj. V 
stiškem rokopisu je prvič v slovenščini 
zapisana molitev Pozdravljena kraljica in 

tudi prva slovenska velikonočna pesem, 
ki jo je nato prevzel Trubar in jo pomagal 
ohraniti do danes. Na čelo slovenske veli
konočne procesije je poleg blaženega škofa 
Antona Martina Slomška sedaj vstopil 
bistri mladenič, Alojzij Grozde. Škof in 
šolnik, pesnik in pedagog Slomšek bi ga 
zaradi njegove starosti še skoraj poslal 
v šolo, skupaj z Blažem in Nežico. Zdaj 
stopata skupaj, prvi naj budi v nas naš 
ponos, našo versko pripadnost in narodno 
zavest z geslom, »Sveta vera bodi vam 
luč, materin jezik pa ključ do zveličavne 
narodove omike«, drugi naj nas približa 
soncu evharistije, z žarom svoje mladosti, 
s predanostjo Kristusu in s pričevanjem 
za vero, tudi za visoko ceno, za ceno krvi!
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D o G a j a n j a 
v  Z n a m e n j u 
Z l a t e G a  j u B i l e j a

Leto je 2010 potekalo v znamenju 
50letnice slovenske župnije sv. Cirila in 
Metoda v Stuttgartu. Praznovanja so pote
kala v treh sklopih: v mesecu juniju je bilo 
jubilejno romanje v Slovenijo, 10. in 11. 
julija je bilo osrednje jubilejno bogoslužje 
in orgelski koncert ter odprtje razstave, 
konec oktobra pa jubilejno mladinsko in 
družinsko srečanje s pevskim seminarjem 
za ritmično glasbo in mladinsko glasbeno 
mašo, Pesem tisočerih zvonov. 

juBilejno romanje in 
uDeleŽBa na slovenskem 
evharistiČnem konGresu

Romanje in udeležba na evharistič
nem kongresu sta obširno predstavljena 
na straneh 100 do 103.

maŠa v naravi 
na michaelsBerGu 
neDelja, 27. junij 2010

Zaradi stiske s prostorom ne moremo 
podrobneje poročati o zelo obiskani maši 
v naravi, ki smo jo v nedeljo, 27. junija 
letos, prav zaradi zlatega jubileja, pripravili 
skupaj z župnikom iz Münchna, msgr. 
Janezom Pucljem in župnikom iz Augs
burga, Romanom Kutinom, na območju 
stuttgartske župnije.  Mašo v naravi je vodil 
msgr. Janez Pucelj, v homiliji je spregovoril 
o pomenu krščanskih vrednot, ki so tako 
lepo prišle do izraza na prvem slovenskem 
evharističnem shodu v Celju in katerim 
ostajamo zavezani. Mašo so s petjem obli
kovali združeni pevci iz Augsburga, Ulma 
in Stuttgarta. Udeležili so se je verniki iz 
Münchna, Augsburga in Ulma, s posebnim 
avtobusom so pripotovali slovenski rojaki 
iz Ravensburga. Lepa udeležba je bila tudi 
iz slovenske župnije v Stuttgartu. V pose
bej postavljenem šotoru je sledilo skupno 
kosilo in seveda prijetna družabnost ob 
zvokih naših harmonikarjev. 
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g e s c h e h n i s s e 
 a n l ä s s l i c h  
d e s  5 0 - j ä h r i g e n 
j U b i l ä U m s

Das Jahr 2010 stand ganz im Zeichen des 50-jäh-

rigen Jubiläums der Stuttgarter Gemeinde der 

Hl. Kyrill und Metodus. Den Anfang machte 

im Juni eine Wallfahrt nach Slowenien. Darauf 

folgten am 10./11. Juli der feierliche Jubilä-

umsgottesdienst, ein Orgelkonzert und eine 

Ausstellungseröffnung sowie Ende Oktober 

ein Chorseminar sowie die Aufführung der 

rhythmischen-musikalischen Jugendmesse 

Das Lied der tausend Glocken.

jUbiläUmsWallfahrt nach 
ptUjsKa gora Und teil-
nahme am sloWenischen 
 eUcharistischen Kongress

Den ausführlichen Bericht finden Sie auf den 

Seiten 100 bis 103.

messe in der freien natUr 
aUf dem  michaelsberg bei 
heilbronn am 27. jUni 2010

Anläßlich des Jubiläums unserer Gemeinde 

feierten wir die diesjährige Messe in der freien 

Natur mit den Pfarrern Janez Pucelj aus München 

und Roman Kutin aus Augsburg. Anknüpfend 

an den ersten Slowenischen Eucharistischen 

Kongress wies Pfarrer Pucelj auf die Beutung 

christlicher Werte hin und unsere Verbundenheit 

mit ihnen. Neben Gläubigen aus Stuttgart waren 

auch Slowenen aus München, Augsburg, Ulm 

und Ravensburg angereist. Anschließend wur-

de bei Harmonikamusik gemeinsam in einem 

eigens errichteten Zelt gespeist.
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iz Augsburga, Ulma in Stuttgarta, dirigiral 
mu je augsburški župnik Roman Kutin, 
na orgle pa je igral naš organist Damjan 
Jejčič. S petjem  je sodelovala tudi glas
bena skupina Pesem tisočerih zvonov iz 
Slovenije. Nadškof je v homiliji predstavil 
namen zlatega jubileja in dodal, da so taka 
praznovanja pomembna za poživitev vere 
in navezanosti na naše krščanske korenine 
in zvestobe slovenstvu. Cerkev, ki se je 
napolnila do zadnjega kotička, je ob koncu 
nadškofovega nagovora spontano zaplo
skala.  Sledile so prošnje v slovenskem in 
nemškem jeziku. Še posebej občutena je 
bila zahvala po obhajilu, ki jo je pripravila 
družina Reichle s svojimi otroki. Pred 
blagoslovom smo zapeli zahvalno pesem, 
na kratko je spregovoril zastopnik škofije 
RottenburgStuttgart, prelat Dagmar Hag
mann. Poudaril je poslanstvo Cerkve v 
ohranjanju krščanske in narodne identite
te.  Posebej slovesno je na koncu zadonela 
Marija skoz’ življenje, ob spremljavi orgel 
in godbe na pihala.

starši slovenskega župnijskega vrtca in 
sobotne šole, ministranti, deset duhovni
kov in nadškof Alojz Uran. Med procesijo 
smo, ob spremljavi godbe iz Dobrepolja, 
peli pesmi. Pred župniščem, ob vznožju 
stopnic, ki vodijo v svetišče sv. Elizabete, 
je bil kratek postanek, kjer sta bivši pod
predsednik ŽPS in nova podpredsednica, 
nagovorila in pozdravila nadškofa Urana 
ter mu izročila šopek v slovenskih barvah. 
V župnišču, pred katerim smo stali, je 
dobil svoje prvo stanovanje in pisarno 
župnik Ciril Turk, ki je nadaljeval delo 
dr. Felca in bil dolgoleten ter priljubljen 
župnik v Stuttgartu. V tem slovesnem 
trenutku smo se spomnili nanj. 

Na prizorišču so bili razobešeni trije 
transparenti: prvi, v beli barvi, z logotipom 
evharističnega kongresa v Celju, na sredi je 
bil moder z logotipom 50letnice slovenske 
župnije in na desni rdeč, z zaščitnikoma, 
sv. Cirilom in Metodom.

V cerkvi se je po župnikovem pozdravu 
v slovenskem in nemškem jeziku, nadalje
valo jubilejno evharistično bogoslužje. S 
petjem ga je obogatil združen pevski zbor 

50-letnica: osreDnje 
juBilejno praZnovanje 
10. in 11. julija 2010

Prolog jubilejnega slavja smo v žu
pnijski skupnosti v Stuttgartu obhajali že 
v nedeljo, 4. julija 2010. Po redni nedeljski 
maši pri Sv. Duhu, smo se zbrali v bližnjem 
gostišču Fridenau, kjer smo priredili ples 
in skupno večerjo. Glasbo smo predvajali 
s pomočjo gramofona, tako kot pred 45 
leti v času prvega izseljenskega duhovnika 
v Stuttgartu, dr. Franca Felca. S tem smo 
se spomnili prvega ustanovitelja naše 
skupnosti. Nekaj novic smo prebrali tudi 
iz takratne Naše luči. Dr. Felc je bil znan 
po razširjanju revije Naša luč med ljudmi. 
Na harmoniko je zaigral tudi organist in 
zborovodja Damjan Jejčič. Srečanje smo 
izkoristili tudi za zadnje dogovore in pri
prave osrednjega slavja, ki je bilo pred 
vrati.

V cerkvi svete Elizabete v Esslingenu 
je potekalo osrednje jubilejno bogoslužje. 
Začelo se je s procesijo, ki so jo oblikovale 
narodne noše, cerkveni pevci, otroci in 
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die haUptfeier des jUbiläUms 
am 10. Und 11. jUli 2010

Eigentlich begannen die Feierlichkeiten zum 50jährigen Jubiläum bereits 

am 4. Juli 2010. nach der Sonntagsmesse in der Heiliggeistkirche. Im 

Saal des Gasthauses Fridenau hörten wir Musik von Schallplatten wie zu 

Zeiten von Dr. Franc Felc, des ersten Pfarrers unserer Gemeinde, tanzten 

und aßen gemeinsam zu Abend. Dazu hörten wir Texte aus Ausgaben 

von Naša Luč von damals.

Den großen Jubiläumsgottesdienst feierten wir in St. Elisabeth in 

Esslingen. Es begann mit einer Prozession zur Kirche mit Trachtengrup-

pen, Sängern, Kindern des Kindergartens und der Sonntagsschule, 

Ministranten, zehn Geistlichen und Erzbischof Alojz Uran. Dazu spielte 

eine Blaskapelle aus Dobrepolje. Am Fuß der Kirchentreppe begrüßten 

der frühere stellvertretende Vorsitzende und seine Nachfolgerin im 

Kirchengemeinderat Erzbischof Uran mit einem Strauß in den Farben 

Sloweniens.  Im Pfarrhaus hier in Esslingen hatte Pfarrer Turk, der die 

Arbeit von Pfarrer Felc fortsetzte seine erste Wohnung und das Pfarrbüro. 

Der Platz war umrahmt von drei Fahnen, einer weißen mit dem Logo 

de Eucharistischen Kongresses, in der Mitte mit einer blauen mit dem 

Logo des 50jährigen Jubiläums und rechts einer roten mit den beiden 

Patronen Kyrill und Metodus. 

Der anschließende feierliche Gottesdienst wurde von den vereinten 

Chören aus Augsburg, Ulm und Stuttgart unter Leitung von Pfarrer 

Roman Kutin, dem Organisten Damjan Jeičič und der Gruppe Lied der 

1000 Glocken  musikalisch umrahmt. In seiner Predigt wies der Erzbischof 

auf die Bedeutung eines derartigen Jubiläums hin für unsere Beziehung 

zu unseren christlichen Wurzeln und zum Slowenentum. Grußworte 

kamen unter anderen von Prälat Hagmann vom Bistum Rottenburg-

Stuttgart, der auf die Mission der Kirche zum Erhalt des Christentums 

und der nationalen Identitäten hinwies. Zum Schluss des Gottesdienstes 

erklang in Begleitung von Orgel und Blasorchester feierlich das Lied 

Marija skoz’ življene.

Wegen der Hitze gab es auf dem Vorplatz kühle Getränke. Es folgten das 

obligate Gruppenfoto, der Auftritt der Folkloregruppe des SKUD Triglav 

aus Stuttgart und die Blaskapelle begleitete uns in den Gemeindesaal 

und das Zelt vor dem Saal. Dort gab es Abendessen und während des 

Abendessens folgten Vorführungen des Kindergartens, der Samstags-

schule, der slowenisch muttersprachlischen Schule, ehemaliger Mitglieder 

des Pfarrorchesters und der Gruppe Lied der 1000 Glocken. Durch das 

Programm führten Matjaž Merljak von Radio Ognjišče (slowenisch) 

und Marija Mauko (deutsch). Primož Ilešič überbrachte Grüße von 

Minister Žekš und der neue Generalkonsul, Marko Vrevc aus München 

fand ermunternde Worte. Für Stimmung sorgte das Ensemble Atlantica 

und Pannonia.

Über vierhundert Personen haben an den Feierlichkeiten teilgenommen. 

Besonders haben wir uns über eine extra aus der Schweiz angereiste Gruppe 

gefreut. Am Sonntag folgte dann ein gemeinsames Mittagessen und die 

Eröffnung der Ausstellung Slowenen in der Kaiserstadt Wien und abends 

ein Orgelkonzert mit Marjetka Urbanič Rudolf in St. Eberhard, Stuttgart.

Sobota, 10. julija je bila zelo vroča, zato se je na ploščadi pred 
cerkvijo prilegel kozarček osvežilne pijače, naredili smo še skupno 
fotografijo, nato pa je nastopila folklorna skupina SKUD Triglav iz 
Stuttgarta. Godba na pihala nas je s prijetnimi melodijami pospremila 
v župnijsko dvorano in v šotor pred njo, kjer je bila skupna večerja 
in družabnost. Med večerjo je bila slavnostna akademija, na kateri 
so nastopili otroci in učenci vrtca in sobotne šole, otroci slovenske 
dopolnilne šole in nekdanji člani župnijskega orkestra. Program je s 
petjem, ki sta ga vodila napovedovalec radia Ognjišče Matjaž Merljak v 
slovenščini in Marija Mauko v nemščini, povezovala glasbena skupina 
Pesem tisočerih zvonov. Med programom je pozdrav ministra Žekša 
prinesel njegov sekretar Primož Ilešič, zelo lepo in spodbudno nas je 
nagovoril novi generalni konzul iz Münchna, Marko Vrevc. Sledile 
so še čestitke posameznih društev in drugih slovenskih ustanov. 
Za prijetno vzdušje sta poskrbela domača ansambla Atlantica in 
Pannonia. 

Slavja se je udeležilo okrog štiristo ljudi, še posebej smo bili veseli 
številnih duhovnikov, cerkvenih pevcev, narodnih noš in skupine, 
ki je z avtobusom pripotovala iz Švice.

V nedeljo se je jubilejni program nadaljeval v Slovenskem domu, 
kjer je bilo skupno kosilo, ob 14.30 odprtje razstave, Slovenci v 
cesarskem mestu Dunaj, ob 18.00 pa orgelski koncert umetnice 
Marjetke Urbanič Rudolf, v cerkvi sv. Eberharda v središču Stuttgarta.
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preDstavitev prevoDa 
valvasorjeve slave vojvoDine 
kranjske

Prvi, od 17. tujih katoliških skupnosti v 
Stuttgartu, smo imeli pomembno kulturno 
in glasbeno prireditev v novi, prestižni 
ustanovi, Haus der katholischen Kirche, 
v samem centru  mesta, na sprehajalni 
ulici, Königstr. 7. Ob 16. uri je bil najprej 
odmeven kulturni dogodek: predstavitev 
slovenskega prevoda dveh knjig Valvasor
jeve Slave vojvodine Kranjske. Predstavitev 
je z uvodno besedo odprl mestni dekan in 
prelat Michael Brock, ki je poudaril pomen 
narodnih korenin, ki nam jih Valvasorjeva 
Slava v slovenskem prevodu lahko približa. 
Pozdravne besede je navzočim naslovila 
tudi vicekonzulka Andreja Horvat, iz ge
neralnega konzulata v Münchnu. Naslednji 
govornik je bil predstojnik slavistike na 
univerzi v Tübingenu, prof. Jochen Raecke. 

Poudaril je kulturno raznolikost Sloveni
je in kako lahko majhen narod, kot smo 
Slovenci, kulturno prispeva v današnji 
Evropi. Valvasor nas še danes uči, da ne 
zatirajmo majhnih, kar je za današnjo 
Evropo izrednega pomena. Iz Slovenije 
se je dogodka udeležila sedemčlanska 
delegacija, ki jo je vodil idejni vodja pro
jekta celovitega, integralnega prevoda 
Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske, 
gospod Matjaž Čeč, ki je v imenu gostov 
predstavil zahteven projekt prevajanja. V 
ta namen je ustanovil tudi Zavod dežele 
Kranjske. Medijski pokrovitelj prevoda 
je časopisno podjetje in založba Družina. 
Temo je nato poglobil inž. Primož Debe
njak, ki je na zanimiv način  predstavil 
posebnost Valvasorjevega poročanja o 
Sloveniji in njenih zanimivostih. Njegova 
Slava je svojevrstno okno v tedanji čas. S 
pesmijo so prireditev obogatili pevke in 
pevci zbora Pesem tisočerih zvonov.

mlaDinsko in DruŽinsko 
juBilejno praZnovanje 
30. oktoBra 2010

V soboto, 30. oktobra 2010, se je v 
Stuttgartu odvijal tretji sklop prireditev ob 
zlatem jubileju slovenske župnije. Name
njen je bil mladim in mlajšim družinam. Iz 
Slovenije so že v sredo, 27. oktobra, prišli 
pevci in pevke mladinskega in družinskega 
zbora, Pesem tisočerih zvonov. Več kot 
osemdeset pevcev se je udeležilo duhovno
ritmičnega seminarja v Nonnenhornu ob 
Bodenskem jezeru, kjer so ostali do petka, 
29. oktobra. Tri dni so se tako duhovno in 
glasbeno pripravljali na mladinsko glas
beno mašo, Pesem tisočerih zvonov, ki so 
jo skupaj z mladimi iz Stuttgarta zapeli v 
soboto, 30. oktobra, v Stuttgartu.
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jUbiläUmsfeier mit der 
jUgend Und den familien – 
30. oKtober 2010

Der 30. Oktober, als dritter Teil des Jubiläums, 

war den jungen Menschen und Familien gewid-

met. Am 27. Oktober waren Sängerinnen und 

Sänger des Jugend- und Familienchores Das Lied 

der 1000 Glocken aus Slowenien angereist und 

insgesamt 80 Teilnehmer bereiteten sich drei 

Tage in Nonnenhorn geistig und musikalisch 

auf die Aufführung der Messe am 30. Oktober 

in Stuttgart vor. Als erste fremdsprachliche 

Gemeinde gestalteten wir ein bedeutendes 

Kulturereignis im neuen Haus der Katholischen 

Kirche in Stuttgart.

VorstellUng der überset-
zUng Von ValVasors ehre des 
herzogtUms Krain ins 
sloWenische. 

Grußworte zur Vorstellung der Übersetzung von 

Valvasors Ruhm des Herzogtums Krain ins Slo-

wenische brachten Stadtdekan, Prälat Michael 

Brock, Vizekonsulin Andreja Horvat aus München 

und Professor Jochen Raecke, Leiter des Slavi-

schen Seminars der Universität Tübingen. Aus 

Slowenien war ein sechsköpfige Delegation 

angereist unter der Leitung des Initiators der 

Übersetzung, Matjaž Čeč, der auch das Projekt 

vorstellte. Er hat dazu extra das Institut des Lan-

des Krain (Zavod dežele Kranjske) gegründet. Der 

Družina-Verlag unterstützt das Projekt. Primož 

Debenjak vertiefte das Thema und Sänger des 

Chores umrahmten die Veranstaltung.
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otroci iz slovenskega župnijskega vrtca, ki 
so za mašo narisali veliko sliko združenih 
src in za brošuro pesmi za mašo, ki so bile 
prevedene v nemščino, izdelali voščilnico, 
kot dobrodošlico vsem nemško in drugače 
govorečim povabljenim. S prošnjami so 
sodelovali mladi iz albanske, italijanske, 
španske, nemške  in angleške skupnosti. 
Uvodno in sklepno pesem je obogatila 
mlada koreografska skupina, ki je na semi
narju v Nonnenhornu izdelala svoj nastop. 
Za spomin na veselo skupno obhajanje 
evharistije, so otroci ob Bodenskem jezeru 
nabrali spominske kamne, jih porisali z 
zvonovi in zadaj nalepili listek: Pesem 
tisočerih zvonov, Das Lied der tausend 
Glocken, Stuttgart, 30.10.2010. To delo 
so v delavnici nadaljevali otroci našega 
vrtca in sobotne šole v soboto popoldne, 
pred glasbeno mašo. 

mlaDinska GlasBena maŠa 
pesem tisoČerih Zvonov 
v novi preoBleki

Ob 20. uri je v veliki dvorani iste 
ustanove slovesno zazvenela mladinska 
glasbena maša, Pesem tisočerih zvonov. 
O pomenu te maše tu ne bomo govorili, 
spomnimo le na pogovor meseca v no
vembrski številki Naše luči, kjer je bil 
ta mladinski glasbeni projekt podrobno 
predstavljen.  Osemdesetim pevcem, ki 
so se na ta dogodek pripravljali že tri dni 
na posebnem seminarju, so se pridružili 
še nekateri mladi iz Stuttgarta. Iz Apač 
(Slovenija), kjer je bila 3. oktobra 2010 
zadnja izvedba te glasbene maše, se je 
z Marjetko in Tomasom Rudolfom pri
družilo še dvanajst pevcev in nekaj otrok. 
Pri maši so sodelovali tudi naši najmlajši, 
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soŽitje vseh svetovnih 
verstev in projekt 
svetovneGa etosa

Na koncu maše je bilo še kratko poro
čilo o obisku pri profesorju Hansu Küngu, 
na sedežu ustanove svetovni etos (Stifftung 
Weltethos) v Tübingenu. Delegacija sed
mih članov zbora in duhovne skupine, ki se 
zbira ob maši Pesem tisočerih zvonov, je na 
poti iz Nonnenhorna, v petek, 29. oktobra 
ob 17. uri, obiskala profesorja Künga in se 
z njim pogovarjala o vprašanjih svetovnega 
etosa. Njegova knjiga Svetovni etos, ki 
prikazuje poskus graditve mostov med 
svetovnimi verstvi in različnimi kulturami, 
je prevedena tudi v slovenščino. To je bila 
prva slovenska delegacija v tej ustanovi 
in sploh prva skupina Slovencev, ki se je 
srečala s Küngom, zato jo je bil še posebej 

die jUgendmesse 
lied der 1000 glocKen 
im neUen, festlichen Kleid

Um 20 Uhr erklang im großen Saal des Hauses 

der Katholischen Kirche im Rahmen einer feier-

lichen Messe das Lied der tausend Glocken. Zu 

den 80 Sängern, die sich in Nonnenhorn drei 

Tage vorbereitet hatten, gesellten sich einige 

Jugendliche aus Stuttgart und aus Apače, wo 

am 3. Oktober die letzte Aufführung stattge-

funden hatte. Mit Marjetka und Tomas Rudolf 

waren noch 12 Sänger und einige Kinder hinzu 

gekommen. Jugendliche der albanischen, italie-

nischen, spanischen, deutschen und englischen 

Gemeinde sprachen die Fürbitten. Kinder, die 

bei dem Seminar in Nonnenhorn dabei waren, 

hatten Kieselsteine gesammelt und unterstützt 

von Kindern des Kindergartens und der Sams-

tagsschule mit der Aufschrift Das Lied der 100 

Glocken, Stuttgart, 30.10.2010 versehen. Die 

Steine wurden an die Gottesdienstbesucher 

verteilt.

Ein Stehempfang in der Eingangshalle des 

Hauses der katholischen Kirche bildete den 

Schluss der Feierlichkeiten. Noch selten waren 

so viele junge Menschen zusammen gekommen. 

Dank sei Gott für dieses einzigartige Jubilä-

umsereignis. Dank sei auch allen Helfern der 

Gemeinde, die diese Veranstaltung durch ihre 

Mithilfe ermöglicht haben.

besUch der stiftUng 
 Weltethos in tübingen

Auf dem Rückweg von Nonnenhorn, am 29. 

Oktober 2010, hat eine Delegation von 7 Chor-

mitgliedern – übrigens die erste aus Slowenien 

– Herrn Professor Küng in Tübingen besucht 

und sich mit ihm über Fragen des Weltethos 

unterhalten. Sein Buch Weltethos, das Brücken 

zwischen den Weltreligionen bauen will, wurde 

auch ins Slowenische übersetzt.

vesel. Kratko, triminutno sporočilo ali 
apel po pridružitvi prizadevanjem za 
svetovni mir, je bilo prebrano na koncu 
maše, Pesem tisočerih zvonov, v sloven
ščini, nemščini, angleščini, hrvaščini in v 
romskem jeziku.

Pogostitev v veliki vhodni dvorani 
Haus der katholischen Kirche, je ude
ležence povezala v sproščenem veselju. 
Že dolgo ni bilo skupaj toliko mladih in 
nasmejanih obrazov, zato Bogu hvala 
za ta enkraten jubilejni dogodek. Hvala 
tudi vsem župnijskim sodelavcem, ki so 
pripomogli, da je slavje tako lepo uspelo.
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Pilger auf dem Jakobusweg nach Santiago de Compostela – August 2010

Ej ceste…
ceste

ceste

Na romanju…
v Santiago de Compostela, za sabo 580 km,  
ostalo jih je še 250. Buen camino …  
Ko sem mislil na vas, sem si zapel:
»Ej ceste, ceste, ceste – kam vse greste? 
Ko pa se mi čas izteka, vidim, v isto stran drže: 
vedno, vedno do človeka!«

he Straßen, Straßen, Straßen -
wohin führt ihr alle?

da aber meine Zeit zu ende geht,
sehe ich, sie führen zur gleichen Seite,

immer, immer zum menschen!
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v Santiago de Compostela, za sabo 580 km,  
ostalo jih je še 250. Buen camino …  
Ko sem mislil na vas, sem si zapel:
»Ej ceste, ceste, ceste – kam vse greste? 
Ko pa se mi čas izteka, vidim, v isto stran drže: 
vedno, vedno do človeka!«
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... it‘s your moment
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