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SV. BRATA CIRIL in METOD,
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GROB –
zadnja loveška 
omejenost
   +
ne drži,
kar obljublja
   +
ne more ohraniti
za ve no
božjega življenja

VSTAJENJSKO UPANJE
NEBESA –
jecljamo 
in upamo
na ponovno
snidenje

JEZUS –
po njem,
z njim
in v njem
je premagano
želo smrti



Jezus Kristus je za ljubezen
daroval samega sebe na križu.
„Podobo hlapca“ je vzel nase,
pravi apostol Pavel. Postal je
„trpe i božji služabnik“,
obsojen kot hudodelec, zavržen,
pozabljen, zapuš en. Neko ,
pred 2000 leti. A tudi danes.
Za nas nosi križ. Za naše grehe
proti dostojanstvu loveka in
loveštva, za grehe uni evanja

narave a tudi celih množi  in
narodov.

Tretji dan je vstal! V srcu
loveštva je prižgana sve a

upanja. Naj gori tudi v tebi!

SCHW. GMÜND: (Kapela sv. Jožefa, Uferstr.) 2. NEDELJA V MESECU OB 9.00

13.04. CVETNA NEDELJA++ družina Pe nik in Galinec.Sv. maša bo v cerkvi sv. 
Mihaela ob 9.uri za skupnosti iz Schorndorfa, Aalena in Schw. Gmünda.

MESEC MAJ: zaradi romanja v Lurd in ker je na drugo nedeljo maša v Böblingenu, 
sv. maša odpade. Vabljeni v Schorndorf (sv. maša je 8. maja ob 9. uri) ali 
Stuttgart (materinski.dan je . maja bo 6.30).

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

13.04. CVETNA NEDELJA ++ Ocvirk, + dr. Zidar; ++ Stren ar in Komar. Sveta 
maša bo ob 9. uri v cerkvi sv. Mihaela v Schw. Gmündu.Prevoz: beli golob.

18.05. 5. VELIKONO NA NEDELJA ++ Ivana Senjor, Štefan in Otilija Grabar; ++ 
starši Gjerkeš, brat Marjan; + Angela Kojzek

AALEN: (Sv. Avguštin, Langerstr. 6) 3. SOBOTA V MESECU OB 17.00

13.04.  CVETNA NEDELJA ker je 3. sobota v mesecu velika sobota (blagoslov vel. 
jedil in vigilija) bo maša na cvetno nedeljo ob 9. uri v cerkvi sv. Mihaela 
(Schw. Gmünd) za skupnosti iz Schorndorfa, Aalena in Schw. Gmünda.

17.05. 5. VELIKONO NA NEDELJA, PRVO SVETO OBHAJILO +Marija Imparl

HEILBRONN-Böckingen: (Sv. Kilian, Ludwigsb. Str. 66) 4. SOB. V MESECU OB 18.00

26.04.  BELA NEDELJA : sveta maša odpade zaradi praznovanja 50. letnice J.Šketa
24.05.  6. VELIKONO NA NEDELJA  (mašni namen še prost)

OBERSTENFELD: (Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3) 4. NEDELJA V MESECU OB 9.00

27.04.  BELA NEDELJA: sveta maša odpade zaradi praznovanja 50. letnice J. Šketa 
+ Marija Zevnik v Esslingenu

25.05. 6. VELIKONO NA NEDELJA Sveta maša in skupno kosilo.

ESSLINGEN: (Sv. Elizabeta, Hauserhaldenweg 38) 4. NED. V MESECU OB 17.00

27.04. BELA NEDELJA: PRAZNOVANJE 50.LETNICE G. JANEZA ŠKETA 
++ Jože in starši Šlamberger.

25.05 6. VELIKONO NA NEDELJA (mašni namen je še prost)

BAD URACH: (Sv. Jožef, Münsingerstr.),  1. SOBOTA V MESECU OB 17.00

05.04. 5. POSTNA NEDELJA Mašni namen je še prost.
23.05. PETEK ZVE ER OB 17.00 - ŠMARNICE in sveta maša. Mašni namen prost.

PFULLINGEN: (Sv. Wolfgang, Marktstr. 26), 2. SOBOTA V MESECU OB 16.45

12.04.  CVETNA NEDELJA (mašni namen je še prost).
10.05.  4. VELIKONO NA NEDELJA IN MATERINSKI DAN(mašni namen je še prost)

GÖPPINGEN: VABLJENI K SV. MAŠI V STUTTGART IN ESSLINGEN!
 

SPORED SLOVENSKIH MAŠ: APRIL–MAJ 03

Bliža se velika no . Narava 
se prebuja v cveto o pomlad.

Sonce vsako jutro prijazno 
obiš e našo zemljo in jo razsvetli 

s svojimi žarki.
A v loveštvu je še veliko

teme. Vojna! Padajo nedolžne
žrtve. Na za etku tretjega

tiso letja smo dopustili, da
nam vlada orožje, ne pa ljubezen.

BESEDA ŽUPNIKA



IZ ŽIVLJENJA NAŠE SKUPNOSTI

STUTTGART: (Sv. Konrad, Staffl enbergstr. 64)  NEDELJA OB 16.30

06.04. 5. POSTNA NEDELJA. + Zvonko Arnšek, 30. dan; + Marija Raj; ++ iz družine  
  Štep evi; ++ Ljudmila in Stanislav Elikan. Med mašo sveti krst in spokorno   
  bogoslužje ter spovedovanje.
13.04 CVETNA NEDELJA  + Miroslav Kuhar, 30. dan; ++ Alojz, Marija, Janez in   
  starši Vajda, starši Leben; + Hermina Cestnik. Pred mašo blagoslov zelenja pred  
  cervijo, nato branje pasijona in sveta maša.
20.04. VELIKA NO  + SLOVESNA, PRAZNI NA MAŠA za vse pokojne župljane.

CELODNEVNO SRE ANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
V nedeljo, 6. aprila bo celodnevno sre anje ŽPS. Pri etek ob 10.30 v Slovenskem domu. 
Predvideno je tudi skupno kosilo. Po kosilu priprava na sveto mašo 5. postne nedelje. 
Dvakrat na leto imamo zasedanje ŽPS za celotno župnijo. To je dragocena priložnost, da se 

sre amo tudi s predstavniki desetih skupnosti izven Stuttgarta. 
BELA NEDELJA: PRAZNOVANJE 50. LETNICE BIVŠEGA ŽUPNIKA JANEZA ŠKETA

V nedeljo, 27. aprila bo med nami bivši župnik, gospod Janez Šket, ki v mesecu aprilu 
praznuje svoj 50. rojstni dan. Sveta maša, ki jo bo vodil slavljenec, bo v Esslingenu ob 17. 

uri. Po maši mu bomo estitali v župnijski dvorani in se skupaj poveselili. Pridite!.

SPORED VELIKEGA TEDNA JE OBJAVLJEN NA POSEBNI STRANI TE ŠTEVILKE MNP! 
 

SPORED SLOVENSKIH MAŠ:  APRIL 03

med nami povedano 04 20
03

APRIL  

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

06.04.  5. POSTNA NEDELJA: KER JE V STUTTGARTU CELODNEVNO SRE ANJE   
  ŽPS, BO IZJEMOMA SV. MAŠA OB 9. URI! ++ starši Zalokar; v zahvalo
11.05. 4. VELIKONO NA NEDELJA IN MATERINSKI DAN: Sv.maša skupaj z nemško  
  skupnostjo ob . uri. Mašni namen je še prost. Zaradi romanja v Lurd je sveta   
  maša prestavljena na drugo nedeljo v mesecu. 
 

MOLIMO ZA MIR!
Že od za etka letošnjega leta v naši skupnosti molimo za mir. Še 
posebej v postnem asu smo pri vseh naših sre anjih gore e molili 
za razrešitev svetovnega konfl ikta, ki se odvija v Iraku, kamor sveto 
pismo postavlja „edenski vrt“, paradiž... med rekama Evfrat in Tigris! 
Kaj je iz tega vrta naredil lovek? Ne nebesa, ampak pekel! Vojna v 
Iraku je izpraševanje vesti za vsakega loveka in za vse loveštvo. Kaj 
sem naredil jaz z edenskim vrtom moje duše in srca? Je v njem mir, ki 
ga prinaša Kristus? Je v njem lepota, ki mi jo je podaril Bog? Ali pa so 
razvaline, umazanija, zlo? Molimo, da nam Bog pomaga postati ljudje 
z obrazom, srcem, dušo in vestjo!

POSTNA AKCIJA
V postnem asu smo si zadali dve konkretni nalogi. Prva, da aktivno 
sodelujemo pri maši in da pridemo v prednje klopi ter tako za utimo, 
da smo skupnost bratov in sester. Druga, da vsakdo od nas napiše eno 
velikono no voš ilnico nekomu, ki se ga že dolgo ne spomni (morda 
bolniku, osamljenemu, prijatelju ali znancu). Mreža dobrega se bo tako 
razpletla po celem svetu.

VELIKONO NE VOŠ ILNICE
Izdelali smo devet razli nih velikono nih motivov. Kartice so na 
razpolago. Priporo amo, da si jih po vsakem sre anju pogledate in 
pravo asno oskrbite. Morda tudi za vaše doma e v Sloveniji. Imamo 
tudi voš ilnice brez naslova. Le-te bodo najprimernejše za vaše 
sorodnike. Z veseljem lahko povemo tudi, da so te voš ilnice šle po 
vsej Evropi (naro ilo jih je 2 razli nih misij v Evropi, od Švedske do 
Švice in seveda Nem ije). estitke oblikovalcu Francu Arhu!

SLOVO OD KAJETANA TROŠTA
V nedeljo, 9. marca smo se poslovili od študenta in prijatelja Kajetana 
Trošta, ki se je vrnil v Slovenijo. Z mladimi smo imeli „poslovilnega“ v 
petek, 7. marca. Naslov v Sloveniji: Hraš e 20, 5272 Podnanos 
(Tel: 0038 6 5 3669257).



CVETNA NEDELJA
13.04.03: Schwäbisch Gmünd,
ob 9. uri v cerkvi sv. Mihaela 
pri Hallenbadu. 
Blagoslov butaric, maša.
13.04.03: Stuttgart, ob 16.30, 
blagoslov zelenja pred 
cerkvijo, procesija in maša.

KONZULARNI DNEVI v aprilu 
bodo v etrtek 3. in 24. Uradne ure:
od 9-12.30 in od 13.00-14.00. Naslov: 
Sophienstr. 25/II. Tel. 089-5439819

SLOVENSKI DOM STUTTGART
Župnijska pisarna je odprta v torek 
in petek od 9. do 12. ure in od 16. 
do 19.ure. V sredo od 16. do 19. ure 
ter vedno po maši .

Slovenski Dom
Staffl enbergstr. 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

ROMANJE V LURD 
IN BARCELONO je v teku. 
Prijavljeni bodo v za etku aprila 
prejeli obvestilo o predpla ilu in 
podrobnostih,ki zadevajo romanje 
samo. Potrebna je tudi notranja-
duhovna priprava na romanje in 
seveda sam namen, kar v trenutnem 
svetovnem položaju ne bo težko.

PRIPRAVA NA VELIKO NO  
je naš konkretni prispevek, da 
nanovo za utimo o d r e š e n j e, 
ki nam ga prinaša vstali Kristus. 
Na peto postno nedeljo bo v ta 
namen neposredna priprava - 
spokorno bogoslužje in spoved. 
Vabljeni ste seveda tudi k skupni 
molitvi križevega pota pol ure pred 
sv.mašo, osebnemu poglabljanju v 
Sveto Pismo, dobrim delom v svoji 
najbližji okolici.

CELODNEVNO SRE ANJE ŽPS 
za Stuttgart in okolico bo 6. aprila 
2003 z za etkom ob 10.30 uri v 
slovenskem domu. Zaklju i se z 
nedeljsko mašo v cerkvi sv.Konrada. 
Ra unamo na polno udeležbo!

MAVRI EVIM SRE NO 
VRNITEV V SLOVENIJO. 
Te dni se od naše skupnosti 
poslavljajo Mavri evi iz Reutlinga. 
Naj jih spremlja v domovino božji 
blagoslov in Marijino varstvo. 
Zvonka in Eriko vabimo vsako leto 
na praznovanje sv. Antona Velikega!

SOBOTNA ŠOLA bo v Stuttgartu 
v soboto 5.aprila in 10. maja ob 10. 
uri v Aalenu pa 17. maja ob 15.uri.

OBVESTILAPROGRAM BOGOSLUŽJA 
V VELIKEM TEDNU

„Prišla 
je ura, 
da se 

„To je moje 
telo, ki se 
daje za vas. 
Ta kelih 
je  nova 

zaveza 
v moji 
krvi, ki se 
preliva 
za vas.“

„Resni no 
ti povem, 
še danes 

boš z 
menoj 
v raju.“

... položili 
so ga v 
grob in 

predenj 
zavalili 
velik 
kamen.

„Grem k 
svojemu 
O etu in 
vašemu 
O etu k 

svojemu 
Bogu in 
vašemu 
Bogu.“

VELIKI ETRTEK
17.04.03: slavje Gospodove 
ve erje v Slovenskem domu 
ob 18. uri.

VELIKI PETEK
18.04.03: pasijon in obredi
velikega petka v Slovenskem 
domu ob 17. uri.

VELIKA SOBOTA
19.04.03: blagoslov vel. jedil.
Böblingen ob 14h, 
Esslingen ob 16h,
Stuttgart ob 17.30h, 
Pfullingen ob 19h
Veliko na vigilija 
pri sv. Konradu ob 21. uri.

VELIKA NO
20.04.03: Stuttgart, slovesna
prazni na maša ob 16.30.

poveli a 
Sin 
lovekov.“
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Jezus Kristus je za ljubezen
daroval samega sebe na križu.
„Podobo hlapca“ je vzel nase,
pravi apostol Pavel. Postal je
„trpe i božji služabnik“,
obsojen kot hudodelec, zavržen,
pozabljen, zapuš en. Neko ,
pred 2000 leti. A tudi danes.
Za nas nosi križ. Za naše grehe
proti dostojanstvu loveka in
loveštva, za grehe uni evanja

narave a tudi celih množi  in
narodov.

Tretji dan je vstal! V srcu
loveštva je prižgana sve a

upanja. Naj gori tudi v tebi!

SCHW. GMÜND: (Kapela sv. Jožefa, Uferstr.) 2. NEDELJA V MESECU OB 9.00

13.04. CVETNA NEDELJA++ družina Pe nik in Galinec.Sv. maša bo v cerkvi sv. 
Mihaela ob 9.uri za skupnosti iz Schorndorfa, Aalena in Schw. Gmünda.

MESEC MAJ: zaradi romanja v Lurd in ker je na drugo nedeljo maša v Böblingenu, 
sv. maša odpade. Vabljeni v Schorndorf (sv. maša je 8. maja ob 9. uri) ali 
Stuttgart (materinski.dan je . maja bo 6.30).

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

13.04. CVETNA NEDELJA ++ Ocvirk, + dr. Zidar; ++ Stren ar in Komar. Sveta 
maša bo ob 9. uri v cerkvi sv. Mihaela v Schw. Gmündu.Prevoz: beli golob.

18.05. 5. VELIKONO NA NEDELJA ++ Ivana Senjor, Štefan in Otilija Grabar; ++ 
starši Gjerkeš, brat Marjan; + Angela Kojzek

AALEN: (Sv. Avguštin, Langerstr. 6) 3. SOBOTA V MESECU OB 17.00

13.04.  CVETNA NEDELJA ker je 3. sobota v mesecu velika sobota (blagoslov vel. 
jedil in vigilija) bo maša na cvetno nedeljo ob 9. uri v cerkvi sv. Mihaela 
(Schw. Gmünd) za skupnosti iz Schorndorfa, Aalena in Schw. Gmünda.

17.05. 5. VELIKONO NA NEDELJA, PRVO SVETO OBHAJILO +Marija Imparl

HEILBRONN-Böckingen: (Sv. Kilian, Ludwigsb. Str. 66) 4. SOB. V MESECU OB 18.00

26.04.  BELA NEDELJA : sveta maša odpade zaradi praznovanja 50. letnice J.Šketa
24.05.  6. VELIKONO NA NEDELJA  (mašni namen še prost)

OBERSTENFELD: (Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3) 4. NEDELJA V MESECU OB 9.00

27.04.  BELA NEDELJA: sveta maša odpade zaradi praznovanja 50. letnice J. Šketa 
+ Marija Zevnik v Esslingenu

25.05. 6. VELIKONO NA NEDELJA Sveta maša in skupno kosilo.

ESSLINGEN: (Sv. Elizabeta, Hauserhaldenweg 38) 4. NED. V MESECU OB 17.00

27.04. BELA NEDELJA: PRAZNOVANJE 50.LETNICE G. JANEZA ŠKETA 
++ Jože in starši Šlamberger.

25.05 6. VELIKONO NA NEDELJA (mašni namen je še prost)

BAD URACH: (Sv. Jožef, Münsingerstr.),  1. SOBOTA V MESECU OB 17.00

05.04. 5. POSTNA NEDELJA Mašni namen je še prost.
23.05. PETEK ZVE ER OB 17.00 - ŠMARNICE in sveta maša. Mašni namen prost.

PFULLINGEN: (Sv. Wolfgang, Marktstr. 26), 2. SOBOTA V MESECU OB 16.45

12.04.  CVETNA NEDELJA (mašni namen je še prost).
10.05.  4. VELIKONO NA NEDELJA IN MATERINSKI DAN(mašni namen je še prost)

GÖPPINGEN: VABLJENI K SV. MAŠI V STUTTGART IN ESSLINGEN!
 

SPORED SLOVENSKIH MAŠ: APRIL–MAJ 03

Bliža se velika no . Narava 
se prebuja v cveto o pomlad.

Sonce vsako jutro prijazno 
obiš e našo zemljo in jo razsvetli 

s svojimi žarki.
A v loveštvu je še veliko

teme. Vojna! Padajo nedolžne
žrtve. Na za etku tretjega

tiso letja smo dopustili, da
nam vlada orožje, ne pa ljubezen.

BESEDA ŽUPNIKA
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Slovenska
župnija

Stuttgart

priloga Naše luči
za Slovence
na Württemberškem

SV. BRATA CIRIL in METOD,
PROSITA ZA NAS!
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SCHORNDORF
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GROB –
zadnja loveška 
omejenost
   +
ne drži,
kar obljublja
   +
ne more ohraniti
za ve no
božjega življenja

VSTAJENJSKO UPANJE
NEBESA –
jecljamo 
in upamo
na ponovno
snidenje

JEZUS –
po njem,
z njim
in v njem
je premagano
želo smrti


