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odi Ti Življenje v vsaki smrti.
Bodi Ti vedno nov začetek Življenja.
Gospod, odstrani kamen,
da bom veroval.
in vstal v novo Živjenje.
Oznanjal bom, da živiš!
         Anton Rotzetter
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Dragi verniki, drage rojakinje in rojaki!

 Bliža se velika noč, naš največji 
krščanski praznik. Nanj se pripravljamo 
s štiridesetdnevnim postom, pokoro in 
molitvijo. Tudi če je današnja zahodna 
in evropska družba gluha za tradicio-
nalne duhovne vrednote krščanstva, 
postaja postni in velikonočni čas 
čedalje pomembnejši za naše duhovno 
preživetje.
 V družbi, kjer je pomembno 
samo, da si mlad, lep in uspešen – to 
postaja fi lozofi ja ameriške in evropske 
družbe – obstaja nekdo, ki pričuje za ne-
kaj večje ga: JEZUS IZ NAZARETA. Gre 
v puščavo in se bori s skušnjavo materi-

alizma. Človeka ne osreči samo denar in blagostanje, človek ne živi samo od kruha, 
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Človeka ne more osrečiti samo 
dober položaj, ugled in moč, ki mu ga tak položaj nudi. Vse to, ves svet ti dam, reče 
skušnjavec Jezusu v puščavi, če predme padeš in me moliš. Jezus mu odgovori: 
proč izpred mene, kajti pisano je, Gospoda, svojega Boga moli in njemu samemu 
služi!
 Na Oljski gori, ko Jezus ve, da bo obsojen, bičan, s trnjem kronan in križan, 
se skušnjavec vrne s svojimi predlogi hitrih in lahkih rešitev. Jezus bi lahko upora-
bil svojo Božjo moč in ušel trpljenju in nasilni smrti. Prav to mu je spet šepnil na uho 
princ teme, tako kot pred leti v puščavi: Ker si Božji Sin, te bodo angeli obvarovali, 
na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen... V strašni borbi Jezus 
sprejme načrt Boga Očeta in izreče tako kot kmalu nato tudi na križu: „Ne moja, 
ampak tvoja volja se zgodi!“ in „Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo!“
 Jezus se je boril tudi za nas, za vsakega, ki trpi, ki je v stiski, ki ni in ne 
želi biti samo „večno mlad“, ki ni več lep, ki ni uspešen. Skrivnost velike noči je 
v tem, da smo odrešeni in se odrešujemo tudi po neuspehih, trpljenju. Samo po 
teh  majhnih korakih notranjega zorenja se pridružujemo Kristusovemu trpljenju 
in smrti, zato, da bomo že v tem življenju pridruženi tudi Kristusovi zmagi nad 
smrtjo, vstajenju!
       Vaš župnik 
       dr. Zvone Štrubelj
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GARDALAND – VERONA – SAFARI PARK   od 5. do 8. maja 2005

  1. dan: četrtek, 5. maja      ŠVICA IN LOCARNO
Odhod iz Stuttgarta ob 5. uri. Vožnja v Švico, mimo Züricha in čez številne prelaze 
do Bellinzone in naprej v mondeni Locarno, ki leži čisto na severu jezera Maggiore. 
Poleg jezera in gora, krasi mesto tudi izredno bogato rastlinje (kamelije, magnolije, 
palme), ki zaradi izjemno blagega podnebja tukaj dobro uspeva. Sprehod po pril-
jubljeni mestni promenadi do mestne hiše, gradu Viscontijev in cerkve sv. Frančiška. 
Nadaljevanje vožnje v Italijo do Gardskega jezera. Nastanitev v hotelu in večerja.

  2. dan: petek, 6. maja      GARDALAND - ITALIJA
Zajtrk. Vožnja v Gardaland – največji zabaviščni park v Italiji, svet presenečenj 
in zabave, kjer se obiskovalci sprostijo in preživijo lepe urice ob ogledu razstav, 
uživanju v atraktivnih vožnjah, na sprehodu skozi zanimive zgodovinske vasi in 
mesta, ali bolje na sprehodu skozi čas. V poznih popoldanskih urah vrnitev v naš 
hotel. Večerja in nočitev.

  3. dan: sobota, 7. maja      VERONA – SAFARI PARK
Zajtrk. Vožnja v Verono, pomembno umetnostno središče, ki slovi po poletnih oper-
nih predstavah ter po nesmrtni zgodbi o Romeu in Juliji. Sprehod po mestu z og-
ledom glavnih znamenitosti: Piazza Bra, Arena, Piazza delle Erbe, Julijina hiša, 
Piazza dei Signori ... Popoldne bomo odšli v SAFARI PARK. Z avtobusom se bomo 
peljali po obširnem področju parka, kjer živijo mnoge živali afriških savan (šimpanzi, 
žirafe, levi ...). Obiskali bomo še ŽIVALSKI VRT, kjer v naravnem okolju domuje-
jo živali, ki jih ne srečujemo prav pogosto in nato PARK DINOZAVROV, kjer se 
bomo lahko čudili kar 8 vrstam plazilcev, ki so živeli pred 200 milijoni let. Večerja in 
nočitev.

  4. dan: nedelja, 8. maja      BOLZANO - INNSBRUCK
Zajtrk. Vožnja mimo Trenta v Bolzano (Bozen), eno najstarejših grofi j in škofi j v 
Alpah, sprehod po starem mestnem jedru z romansko-gotsko katedralo, po ozkih 
ulicah prelepih hiš. Nadaljevanje vožnje z vmesnimi postanki mimo Innsbrucka v 
Nemčijo in naprej v Stuttgart. Prihod zvečer.

Cena: družina z 2 otrokoma 200 EUR, družina z 1 otrokom 150 EUR, mladi kot 
 posamezniki 100 EUR. V ceno je vračunano: 3 polpenzioni v hotelu in avtobusni pre-
voz. Vstopnine v Gardaland in Safari park niso vračunane: Gardaland: 19,50 EUR 
za osebo, otroci do 1 m višine ne plačajo. Safari park: odrasli 12,00 EUR,  otroci od 
6. do 12. leta starosti 10,00 EUR, otroci od 3. do 5. leta starosti 6,00 EUR.

ROK PRIJAVE IN PLAČILO: do 5. aprila 2005 na račun: Seelsorgeamt f.d. Slowenen, 
Konto-Nr. 2173533 s pripisom GARDALAND in navedbo IMENA IN PRIIMKA. 
Plačati je možno le preko banke.

IZLET ZA OTROKE IN MLADE DRUŽINE
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CVETNA ALI OLJČNA NEDELJA
19.03. HEILBRONN 
IN OBERSTENFELD ob 17.00.
20.03. SCHORNDORF, 
SCHW. GMÜND, AALEN
v cerkvi sv. Mihaela ob 8.45 v Schw. Gmündu
20.03. Stuttgart ob 16.30. 
Na vseh krajih blagoslov zelenja
pred mašo, procesija, pasijon, maša.

VELIKI ČETRTEK
24.03. slavje Gospodove večerje v Slovenskem domu ob 18.00.

VELIKI PETEK
25.05. ogled fi lma Kristusov pasijon  ob 15. uri v Slovenskem domu, 
nato molitve ob velikem petku.

VELIKA SOBOTA
26.03. blagoslov velikonočnih jedil.
Pfullingen: 11.00 (župnik)
Böblingen: 14.00 (M.A. Sekne)
Esslingen: 16.00 (M.A. Sekne)
Stuttgart: 18.00 (župnik)
Schw. Gmünd: 18. uri (M.A. Sekne)
Velikonočna vigilija skupaj z nemško skupnostjo v cerkvi sv. Konrada ob 21.00.

VELIKA NOČ
27.03. slovesna praznična maša ob 16.30.

BELA NEDELJA
03.04. maša ob 9.45 v Böblingenu ob 16.30 maša v Stuttgartu

SPORED 
SREČANJ 
V VELIKEM 
TEDNU
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SREČANJE MLADIH V BERLINU. 
Od četrtka, 3. do nedelje, 6. marca bo v 
slovenski župniji v Berlinu srečanje mla-
dih ob izvedbi projekta: Glasbena maša 
– Pesem tisočerih zvonov. Z župnikom 
se bodo srečanja udeležili tudi nekateri 
mladi iz Stuttgarta.

ROMANJE V MEĐUGORJE. 
Nadaljujemo z vpisi. Program najdete v 
februarski številki MNP, kdor misli na 
romanje, naj se čimprej prijavi!

IZLET ŽPS IN SODELAVCEV V AUGS-
BURG. V soboto, 23. aprila se bodo člani 
pastoralnega sveta in pastoralni sode-
lavci podali na enodnevni izlet v Augs-
burg, si tam z vodičem ogledali mesto 
in se srečali z župnijsko skupnostjo v 
Augsburgu. Odhod ob 7. uri izpred 
cerkve sv. Konrada.

PEVSKI ZBOR IN MLADINSKA GLAS-
BENA SKUPINA. Župnija in dirigentka 
Marjetka Urbanič vabita vse pevke in 
pevce na AVDICIJO (to je: preizskus 
glasu za sodelovanje v odraslem in mla-
dinskem zboru) v nedeljo, 10. aprila po 
nedeljski maši v Slovenskem domu.

SREČANJE Z DRŽAVNIM SEKRETARJEM 
FRANCEM PUKŠIČEM V SLOVENSKEM 
DOMU. Generalni konzul iz Münchna, 
g. Matjaž Jevnišek vabi v soboto, 12. 
marca ob 15. uri predsednike vseh slo-
venskih društev v Baden-Württember-
gu na srečanje z državnim sekretarjem 
Francem Pukšičem in dr. Zvonetom 
Žigonom. Z veseljem jih bomo sprejeli.

PRAZNIK OB 35-LETNICI SKUD TRIGLAV. 
V soboto, 12. marca 2005 bo v Turn-und 
Versammlungshalle Ost (Schönbühlstr. 90) 
v Stuttgartu kulturni in zabavni program 
ob obletnici društva. Nastopili bodo mlajši 
in starejši folkloristi, otroci slovenske šole, 
župnijski pevski zbor in gostje iz Slovenije 
(tamburaška skupina Vigred iz Ljutomera). 
Za zabavo bo poskrbel ansambel Memory 
iz Slovenije. Začetek ob 18. uri. Vabljeni!

SREČANJE LITURGIČNE  SKUPINE 
bo ob torkih, 8. in 15. marca in 5. in 19. 
aprila: ob 19 uri maša v cerkvi sv. Konra-
da, nato srečanje v Slovenskem domu.

SOBOTNA  ŠOLA IN ŽUPNIJSKI VRTEC 
bosta v soboto 19. marca in 9. in 16. aprila 
od 10.00 do 12.00 v Slovenskem domu.

KONZULARNI  DNEVI 
v marcu so 3. in 17. od 9.00-12.30 in 
13.00-16.00; v aprilu pa 7. in 21. Naslov:
Sophienstr. 25/II,tel:089-5439819.

PREVAJALEC  dokumentov: 
Roman Trateški, Montessoristraße 11, 
71272 Renningen. Tel: 07159-479166.

SLOVENSKI DOM: župnijska pisarna je od-
prta vsak torek in petek od 9.00 do 12.00 
ure. Vsak torek, sredo in petek pa tudi od 
16.00 do 19.00 ure ter ob nedeljah po maši.

OBVESTILA

ŽIRO RAČUN: 
Seelsorgeamt für die Slowenen, 
Konto: 2173533, BLZ: 60050101, 
Landesbank Baden-Württenberg.



STUTTGART: (Sv. Konrad, Staffl enbergstr. 64)  NEDELJA OB 16.30
06.03. 4. POSTNA NEDELJA +Angela Šket 7. dan; +Rudolf Šerlovski; +Gabrijela Bračko.
13.03. 5. POSTNA NEDELJA +Milan Podjavoršek obl.; +starši Senekovič in    
  Podjavoršek; +Jože in Neža Škorjanc in pok. sorodniki. Spokorno bogoslužje.
20.03. CVETNA NEDELJA +Jože Šlamberger in starši Šlamberger; +Janez, starši Vajda  
  in Leben; +Silvo in Štefan Lesjak; +Ančka Šeruga; +Franc Ploj; +Marija Raj;  
  + Jožefa Bolte.
27.03. VELIKA NOČ - SLOVESNA SVETA MAŠA: za vse rajne župljane.
28.03. VELIKONOČNI PONEDELJEK: ni slovenske maše.
03.04. BELA NEDELJA (mašni namen je še prost).
10.04. 3. VELIKONOČNA NEDELJA +Janez in starši Vajda in Leben; + družina Legath;  
  +Ivanka Smolič; + starši Bukovšek. Po maši AVDICIJA za nove pevce. Glej obvestila!
17.04. 4. VELIKONOČNA NEDELJA: maša odpade zaradi srečanja ŽPS v
  Schorndorfu. Vabljeni k maši v Schorndorf ob 9. uri.

CELODNEVNO SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Srečanje bo v nedeljo, 17. aprila 2005 v Schorndorfu. Ob 9. uri nedeljska maša v St. Maria Gemeinde-
saal - Rehaldenweg 66; tam smo leta 2002 praznovali Miklavža, nato zasedanje sveta in priprava volitev 
za novi ŽPS (v novembru 2005). Skupno kosilo in nadaljevanje seje do večernih ur. Maša v Stuttgartu 
odpade. Verniki iz Aalna vabljeni k maši v Schorndorf. Možnost skupnega prevoza. Vabljeni!

med nami povedano 20
053/4APRIL

MAREC

BAD URACH: (Sv. Jožef, Münsingerstr.),  1. SOBOTA V MESECU OB 17.00
05.03. 4. POSTNA NEDELJA Bogoslužje božje besede vodi M.A. Sekne
02.04. BELA NEDELJA Vabljeni ste k maši v Pfullingen

V ponedeljek 21.2.2005 je v 85. letu umrla Angela Šket (mama g. Šketa). 
Pogreb je bil v soboto 26.2.2005 v Smledniku. 

Pogreba so se udeležili nekateri verniki iz Stuttgarta in okolice. 
Pokojno mamo priporočamo v molitveni spomin.
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SPORED SLOVENSKIH MAŠ: marec-april ‘05

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

06.03. 4. POSTNA NEDELJA Bogoslužje božje besede vodi M. A. Sekne
03.04. BELA NEDELJA +Franc Božič; +Fanika Voglar; +Strnad Milan; +starši Jurečič.

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

12.03. 5. POSTNA NEDELJA Bogoslužje božje besede vodi M. A. Sekne 
09.04. 3. VELIKONOČNA NEDELJA  +Frančiška Gruden; +Jože Zakrajšek; +Franc 

in Alojz Zabukovec.

SCHW. GMÜND: (Kapela sv. Jožefa, Uferstr.) 2. NEDELJA V MESECU OB 9.30

20.03. CVETNA NEDELJA Sv. maša v cerkvi sv. Mihaela ob 8.45. +Janez, Katari-
na Bajec; +starši Hamler in bratje Martin, Peter, Janko; +Marija Rojnik; 
+starši Strenčan; +pok. družine Ocvirk in Zidar. 

10.04. 3. VELIKONOČNA NEDELJA +Alojz Bajt 1. obl.

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

20.03. CVETNA NEDELJA Vabljeni k maši v Schw. Gmünd ob 8.45.
17.04. 4. VELIKONOČNA NEDELJA:  +Stanko Bukovšek. Maša v Gemeindesaal 
  St. Maria ob 9. uri.

AALEN: (Sv. Avguštin, Langerstr. 116) 3. NEDELJA V MESECU OB 11.00

20.03. CVETNA NEDELJA Vabljeni k maši v Schw. Gmünd ob 8.45.
17.04. 4. VELIKONOČNA NEDELJA: Vabljeni k maši v Schorndorf. Maša za     
  +Marijo in Jozefi no Bolčina.

HEILBRONN-Böckingen: (Sv. Kilian, Ludwigsb. Str. 66) 4. SOB. V MESECU OB 17.00

19.03. CVETNA NEDELJA (mašni namen je še prost) 
23.04. 5. VELIKONOČNA NEDELJA maša odpade zaradi izleta ŽPS v Augsburg.

OBERSTENFELD: (Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3)     4. NEDELJA V MESECU OB 9.00
27.03. VELIKA NOČ slovenska maša odpade. Vabljeni ste na cvetno nedeljo v Heil-

bronn in na veliko noč v Stutttgart.
24.04. 5. VELIKONOČNA NEDELJA +družine Klemenčič; +Alojzija Strašek;   
  +Marija Strašek; +Štefan Turnšek.

ESSLINGEN: (Sv. Elizabeta, Hauserhaldenweg 38)     4. NED. V MESECU OB 17.00
27.03. VELIKA NOČ Vabljeni ste k slovesni maši v Stuttgart.
24.04. 5. VELIKONOČNA NEDELJA (mašni namen je še prost).
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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
eMail: ZvoneS@gmx.de
eMail: alexandra.sekne@t-online.de
Spletna stran: www.skm-stuttgart.de
Oblikovanje: franc.arh@web.de


