Jesenki seminar bo vodil mag. Anton LEVSTEK, direktor Korotana iz Dunaja. Tema seminarja je: SVETO PISMO, SVETA DEŽELA,
PUŠČAVA. Prijave do vključno nedelje, 20. oktobra. Prostih imamo le 50 mest, zato sprejmemo
lahko le gotove in pravočasne prijave. Cena: posamezniki 25 Eur, družina 50 Eur.

PEVSKI IN DUHOVNI SEMINAR ZA
MLADE: od 15. do 17. novembra
Za skupino Veneti in za druge mlade prirejamo pevski in duhovni seminar. Vodi ga Katarina Bambič, dirigentka mladinskega zbora METULJI iz Ljubljane. Zbor bo po seminarju nastopil pri mladinski maši, ki bo v cerkvi sv.
Konrada v Stuttgartu, v nedeljo, 17. novembra ob
16.30. Mlade vabimo, da se čimprej prijavijo.

MISIJONSKA NEDELJA:20.10.02
Kot vsako leto bomo praznovali misijonsko nedeljo na svetovni dan misijonov, v nedeljo 20. oktobra. Nabirka bo za slovenske misijonarje v Afriki. Ker je to tretja nedeljo v mesecu, bo po maši tudi praznovanje s slavljenci. Za
to priložnost si bomo ogledali tudi videokaseto
„Srečanje v moji deželi - Marija Snežna“.Vabljeni

VSI SVETI IN SPOMIN VERNIH
RAJNIH (1.11.02)
NERESHEIM: sveta maša za rajne rojake, ki
počivajo na tamkajšnjem pokopališču bo v soboto, 26. oktobra ob 15. uri.
ZAHVALNO ROMANJE - AVE MARIA DEGGINGEN: kot vsako leto bo praznična sveta
maša za naše rajne 1. novembra, na praznik vseh
svetih ob 15. uri. Pol ure pred mašo spovedovanje. Mašo bo vodil novi župnik iz Augsburga,
gospod Roman Kutin. Vabljeni!

SREČANJE CELOTNEGTA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA
SVETA: nedelja 24.11.02
V nedeljo, na praznik Kristusa Kralja, 24.
novembra, bo celodnevno srečanje vseh članov
ŽPS. Na zadnjem srečanju ŽPS iz
Stuttgarta (20.09.02) smo poudarili pomen
udeležbe vseh članov, od Heilbronna, Reut-

ne v Slovenskem domu in ga sklenili z nedeljsko mašo ob 16.30. Izvoljene člane naprošamo,
da si ta datum zagotovo rezervirajo. Pri maši bo
tudi nabirka za tisk.

NAŠA LUČ IN OGNJIŠČE: Zahvaljujemo se vsem, ki redno in vestno plačujete
naročnino za Našo luč in Ognjišče. Pri ugotavljanju plačil pa opažamo, da vsi naročnine za
leto 2002 še niso poravnali. Naprošamo, da to
storijo čimprej. Hvala za razumevanje.

SESTANKI LITURGIČNE SKUPINE:
v torek, 15. in 22. oktobra ob 17.30.
SOBOTNA ŠOLA Stuttgart: 12. in 26.oktobra od 10. do 12. ure. Böblingen: po maši 6.
oktobra Aalen: 19. oktobra ob 15. uri.
25. OBLETNICA FOLKLORE: SKUD
Triglav iz Stuttgarta vabi na praznik ob 25. letnici folklorne skupine v soboto, 12. oktobra ob
18. uri v Turn - Versammlungshalle StuttgartOst. Igra ansambel Planet X:

SLOVENSKI DOM, STUTTGART
Župnijska pisarna je odprta v torek in petek od
9.00 do 12.00. V torek, sredo in petek tudi od
16.00 do 19. ure ter vedno po maši.
PISARNA V REUTLINGENU(Krämerstr. 17, tel:
07121/434341) samo po dogovoru.

Konzularni dnevi - Stuttgart:
Sophienstr.25/II. POZOR: v oktobru v
četrtek 10. in 24 od 9.00 do 12.30 in od 13.00
do 16.00. Tel: 089/543-98-19.

Slovenski Dom
Stafﬂenbergstr. 64
70184 Stuttgart
Tel.: 0711 / 23 28 91
Mobil: 0178 / 4 41 76 75
E-mail: skm.st@t-online.de

Za vsebino odgovarja:
župnik dr. Zvone Štrubelj
E-mail: ZvoneS@gmx.de
Spletna stran: www.skm-stuttgart.de
Oblikovanje: Franci Arh, franc.arh@web.de

Leto 41
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med nami povedano

JESENSKI SEMINAR OD 8.DO 10 lingena do Aalena. Zato datum objavljamo že
NOVEMBRA: LIEBFRAUENHÖHE sedaj. Srečanje bomo pričeli ob desetih dopold-

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

skm.st@t-online.de

KAKOR JE MOJA PRVA BESEDA BILA
SLOVENSKA, NAJ BO TUDI POSLEDNJA!

Blaženi škof Anton Martin Slomšek. Barvno okno v cerkvi sv. Elizabete v Berlinu.
Umetniško delo Darka Lesjaka.

Ob začetku slovenske sobotne
šole naj kot spodbuda za
otroke in starše velja lepa
Slomškova misel:
„Kdor svoj materin slovenski jezik pozabi, malopridno
svoj talent zakoplje.
Oj ljubi, lepi in pošteni
slovenski materin jezik,
s katerim sem prvič svojo
preljubeznivo mamo in
dobrega ateja klical!

V tebi so me moja mati
učili Boga spoznavati. Tebe
hočem kakor najdražji spomin svojih rajnih staršev
hvaležno spoštovati in ohraniti, za tvojo čast in lepoto
po pameti skrbeti.
Kakor je moja prva beseda
bila slovenska, naj bo tudi
poslednja slovenska!“
Anton Martin Slomšek

IZ ŽIVLJENJA NAŠE SKUPNOSTI
SREČANJE V MOJI DOMOVINI: MARIJA SNEŽNA!
Drugo avgustovsko nedeljo (11.08) se je na 7. srečanju v moji domovini zbralo pri Mariji
Snežni v Zgornji Velki približno 170 rojakov. Srečanje sta pripravila KD Slovenija-Stuttgart
in slovenska župnija iz Stuttgarta. Močen dež naših rojakov, ki še žive v Nemčiji, pa tistih,
ki so se že vrnili v domovino, ni oviral, da bi se odpovedali tej enkratni priložnosti za
srečanje najprej v župnijski cerkvi pod plaščem Matere Božje, kjer so domačini in gostje
prispevali k lepemu in doživetemu bogoslužju. Po njem so skrbne roke žena obogatile z
domačimi dobrotami številno omizje, godci in folklorna skupina pa „dvignila prah“, da je
omizje zaživelo. Domača pesem je še na prarkirišču pred cerkvijo dolgo odmevala iz src in
grl hvaležnih rojakov. O srečanju so poročali tudi nekateri časopisi: Družina, Naša luč, Večer,
mesečnik Slovenija. Poleg teh pozitivnih odmevov pa ostane vsem udeležencem neizbrisen
spomin na gostoljubje domačinov in na prijetno vzdušje, ki so ga bili deležni. Celotno
srečanje je posneto tudi na video kaseti.

ABRAHAM DANES?
Da! Abraham danes! Tak je bil naslov dramske prireditve, ki so ga ob
obletnici terorističnih napadov, 11. septembra, v Tübingenu priredili člani
krščansko muslimanskega društva (Christliche-Islamische Gesellschaft: CIG).
Z belim golobom, našim kombijem, smo se na prireditev odpeljali s skupino
mladih. Zvedeli smo kako Abraham danes lahko združuje tri svetovne
religije: judovsko, krščansko in muslimansko. Abraham je oče vere tako za Jude, kristjane
kot tudi muslimane. Poldrugo uro trajajoč dramski nastop je nazorno prikazal pred kakšnim
izzivom smo danes verniki v Abrahama: čeprav po različih poteh, gremo istemu cilju
naproti, Bogu, ki je temelj našega življenja. Zakaj ne bi hodili skupaj, kot bratje in sestre?
Religije so lahko potencial miru. Škoda je vsakič, kadar postanejo vzrok za ločitev, za
medsebojne predsodke ali celo za medsebojno obračunavanje.

MESEC OKTOBER MESEC ROŽNEGA VENCA
7. oktobra obhajamo god rožnovenske
Matere božje. Mesec oktober je mesec molitve rožnega venca.
Rožni venec je povzetek celotnega evangelija, šola evangeljskega življenja. Pri
rožnem vencu premišljujemo Jezusovo in
Marijino življenje od Jezusovega spočetja
do kronanja Device Marije v nebesih. Pri
vseh treh delih rožnega venca pridejo na
vrsto glavne skrivnosti naše vere. To so
življenjske skrivnosti, ki oblikujejo in poglabljajo našo vero. Premišljevanje teh skrivnosti, ki je podprto z molitvijo očenaša, desetih zdravamarij in Slava Očetu, je odlično
sredstvo za duhovno rast. Če redno in s premislekom prebiramo jagode rožnega venca,
rastemo v veri, upanju in ljubezni.
Prosimo, da bi
spet vzljubili
molitev rožnega
venca! Zelo jo
je priporočala
Devica Marija
pri prikazovanjih
v Lurdu in Fatimi.

ROŽNOVENSKE
JAGODE
Vsaka jagoda je SOLZA,
toda kdo lahko joka, če te
sme pozdravljati:
Marija, mislosti polna!
Vsaka jagoda je VRTNICA,
s katero te slavim, ker te je
Gospod vzljubil.
Vsaka jagoda je NAKIT,
ki si ga nadeneš, ker si
izvoljena med ženami.
Vsaka jagoda je KRONA,

ROMANJE V MARIJINO SVETIŠČE EINSIEDELN V ŠVICI

ki jo polagamo pred Jezu-

V nedeljo, 22. septembra smo se ob 7.30 podali na romarsko pot. Do zadnjega sedeža
zaseden avtobus in še beli golob (kombi), skupaj nas je bilo 66. Naš cilj je bil Einsiedeln,
glavno Marijino romarsko svetišče v Švici. Ob 12.15 je bila romarska maša, ki jo je vodil
ljubljanski nadškof in metropolit, dr. Franc Rode. Med mašo je podelil tudi zakrament svete
birme birmanki Manueli. Od svojih rojakov se je poslovil pater Robert Podgoršek, ki je 14 let
deloval v slovenskem misijonu v Švici. Obenem je nadškof umestil novega dušnega pastirja,
mag. Davida Taljata. Pri maši je lepo pel zbor Svoboda iz Šoštanja. V milostni kapeli črne
Marije smo takoj po maši imeli pete litanije in posvetitev Mariji. Navdušeno smo prepevali
Marijine pesmi in prekrasna bazilila je zadonela v mogočni hvalospev Materi Božji in Materi
Cerkve. Romanja se je udeležilo izredno veliko število rojakov iz Avstrije, Nemčije, Francije
in Švice. Tudi s kosilom, ki smo ga imeli v Bildungshaus, nedaleč ob bazilike, smo bili
zadovoljni. Imeli smo čas še za kratek sprehoh. Nato smo bili še pri kulturnem programu, ki
je potekal v dvorani Dorf-Zentrum. In že je prišel čas za odhod. Ob šestih je posijalo sonce.
Ravno prav za skupno sliko na stopnišču pred baziliko. Čeprav je bil v glavnem deževen dan,
je bilo veliko sonca in božje milosti v naših srcih. V tem razpoloženju smo se zadovoljni ob
desetih zvečer vrnili domov.

sa, ki je sad tvojega telesa.
Vsaka jagoda je ZVONČEK
s katerim te na pomoč kličemo, zdaj in ob smrtni uri.

OBVESTILO
Od ponedeljka, 7. do petka 11. oktobra sva
oba duhovnika na jesenski pastoralni konferenci v Sasbachu, kjer se srečamo vsi slovenski duhovniki iz Evrope. V Domu bo sestra
Mateja. Če je nujno, kličite.

Vsaka jagoda je SOLZA,
če nas ti ne opogumiš
našemu življenju izgovarjati: Zgodi se! Amen
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SPORED SLOVENSKIH MAŠ: oktober in november02
SCHW. GMÜND: (Kapela sv. Jožefa, Uferstr.)
13.10.
10.11.

2. NEDELJA V MESECU OB 9.30

28. NAVADNA NEDELJA ++ sorodniki Mašera, + Terezija Belcer, + Jakob
Čonžek. Pri maši bo krst: Janik Fajfar
32. NAVADNA NEDELJA + Anton Korže

SCHORNDORF: (Kapela sv. Martina pri sestrah, Künkelinstr.34) 3. NED. V MESECU OB 9.00
20.10.
17.11.

MISIJONSKA NEDELJA, + Ivana Senjor, Štefan in Utilija Grabar
33. NAVADNA NEDELJA ++ starši Hajdinak, oče Štefan Tomec

AALEN: (Sv. Avguštin, Langerstr. 116)

3. SOBOTA V MESECU OB 17.00

19.10. MISIJONSKA NEDELJA + Ferdinand Kramar,30. dan; + Mihajl Mlinar, 2.o.
16.11. 33. NAVADNA NEDELJA + Anica Laznik in starši Pušnik
NERESHEIM: sobota, 26. oktober ob 15. uri sveta maša za rajne rojake.
HEILBRONN-Böckingen: (Sv. Kilian, Ludwigsb. Str. 66) 4. SOB. V MESECU OB 18.00

SPORED SLOVENSKIH MAŠ: OKTOBER 2002
STUTTGART: (Sv. Konrad, Stafﬂ enbergstr. 64)
06.10.
13.10.
20.10.

26.10.
23.11.

NEDELJA OB 16.30

ROŽNOVENSKA NEDELJA ++ Antonija, Franc, starši Venta in Fekonja;

30. NAVADNA NEDELJA mašni namen še prost
NEDELJA KRISTUSA KRALJA mašni namen še prost. Maša je ob 17.00!
V Weissbachu letos v oktobru ne bo maše in vinske trgatve. Namesto tega
se bodo verniki iz Weissbacha pridružili novemberski maši v Heilbronnu.

+ dr. Herman Krig, obl.

OBERSTENFELD: (Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3)

28. NAVADNA NEDELJA ++ Oto, Justina, Brigita in Zofka Breznik in starši
Bučar.

27.10.
24.11.

MISIJONSKA NEDELJA ++ Andrej in Marija Pifer in starši Venta;
++ iz družine Vogrinec in Štrucelj, + Anton in Tonek Vogrinec;
v zahvalo za 60 let življenja in za ++ iz družine Mauko, + Terzija Raj

ESSLINGEN: (Sv. Elizabeta, Hauserhaldenweg 38)

MISIJONSKA NEDELJA: nabirka za slovenske misijonarje v Afriki (Burundija), po maši
praznovanje slavljencev in ogled videokasete „Srečanje v moji deželi - Marija Snežna“.
ZAHVALNO ROMANJE K AVE MARIJI, DEGGINGEN: na praznik vseh svetih, 1.
novembra. Od 14. ure naprej spovedovanje, ob 15. uri sveta maša za rajne rojake. Sveto
mašo vodi novi župnik iz Augsburga, gospod Roman Kutin.
ZAHVALNA SVETA MAŠA in PIKNIK. V nedeljo, 6. oktobra bo v Böblingenu ob 9.45
zahvalna sveta maša v cerkvi sv. Bonifacija. V primeru lepega vremena bodo SLOVENSKI
MUZIKANTI po maši organizirali piknik v An den Buchen v Magstadtu.

27.10.
27.10.
24.11.

30. NAVADNA NEDELJA mašni namen še prost
NEDELJA KRISTUSA KRALJA ++ iz družine Tomšič
4. NED. V MESECU OB 17.00

+ Antonija Slana, 30. dan
30. NAVADNA NEDELJA ++ starši in brat Sosič
NEDELJA KRISTUSA KRALJA - maša je v Stuttgartu. Srečanje ŽPS!

BAD URACH: (Sv. Jožef, Münsingerstr.),
05.10.
02.11.

4. NEDELJA V MESECU OB 9.00

1. SOBOTA V MESECU OB 17.00

ROŽNOVENSKA NEDELJA + Jože Lazar, obl.
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH mašni namen še prost.

PFULLINGEN: (Sv. Wolfgang, Marktstr. 26),

2. SOBOTA V MESECU OB 16.45

28. NAVADNA NEDELJA + Alojz Arko, obl.
32. NAVADNA NEDELJA ++ Ana in Ivan Žerovnik

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

12.10.
09.11.

06.10

ROŽNOVENSKA NEDELJA, ZAHVALNA MAŠA Po maši piknik v Magstadtu.
+ Alojz Rajh; ++ Angelca in Marija Podržaj in Ivan Marinko.

GÖPPINGEN: (Sv. Jožef, Jahnstr.) VSAKO 1. NED. V MESECU OD OKT. DO JUNIJA OB 14.30

03.11.

ZAHVALNA NEDELJA + Štefan Arko; Alojz in Franc Podržaj.

06.10.
03.11.

ROŽNOVENSKA NEDELJA mašni namen še prost.
ZAHVALNA NEDELJA mašni namen še prost.

