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Beseda župnika

Program ob prazniku 45-letnice slovenske
župnije in prazniku sv. birme –11. junij 2005

45 let je zrela doba. Ko je človek star 45
let je v polni ustvarjalni dobi. Ni se še poslovil od mladosti, saj ima še dovolj energij in
zagnanosti, ni še vstopil v obdobje zatona,
v starost, ko se pogosto človek čuti utrujen,
bolehen, tudi malodušen in potrt. Ko se
prestopi prag petdesetih let, se človek zaveda, da je prehodil že kar dobršen del svoje
življenjske poti. Začnejo ga zanimati stvari,
ki prej niso bile tako pomembne: prebudijo
se čut za zgodovino, večja občutljivost za
pravičnost, skrb za bodočnost: kaj me čaka,
ko bom šel v pokoj, kako me bodo obravnavali ne le v družbi, ampak tudi doma, v krogu
lastne družine, v krogu prijateljev, društva,
cerkve? Vse to so vprašanja, ki jih prinaša
Abraham, okrogla obletnica 50-ih let.

Od 14.00 do 15.00:
zbiranje v Slovenskem domu (Staﬄenbergstr. 64), odkoder bodo v procesiji odšli
prvoobhajanka, birmanci, njihovi botri in starši, narodne noše, ministranti in duhovniki
z nadškofom v cerkev sv. Konrada. Med procesijo petje in nato slovesno zvonenje.

doživljam kot ljudi, ki so sposobni prilagajati se novemu okolju, novim časom in novim
izzivom.
45-letnica slovenske župnije naj v nas
potrdi to življenjsko silo prilagajanja in
vživljanja v nove čase in v nove razmere. Ko
bomo čez pet let obhajali okroglo obletnico,
50-letnico naše skupnosti, naj nas Abraham utrdi v veri in v zaupanju. Novi nadškof
in slovenski metropolit Alojz Uran prihaja k nam, da nas kot naš pastir navduši za
vse dobro in lepo in nam vlije novih moči
za naše osebno in skupno življenje. Deset
birmancev, sedem deklet in fantov ter tri
odrasle osebe, bo po zakramentu svete birme utrdil v veri. Nas vse pa bo blagoslovil z
blagoslovom miru in ljubezni. Veselimo se
tega srečanja in skupnega praznovanja!

Ali je nekaj podobnega tudi z našo slovensko župnijsko skupnostjo? Rekel bi, da ja.
Nismo se še tako postarali, da bi mogli reči,
da nas zanimajo samo še spomini na lepe
stare čase, ko nas je bilo veliko, ko je otrok
in mladih bilo neprimerno več, kot jih imamo danes. Se že najde kdo, ki tudi tako misli
in občuti. A prepričan sem, da so to izjeme.
Vse slovenske rojake, ki jih srečujem po razkropljenih skupnostih na Württemberškem,

Ob 15.00:
začetek slovesnega bogoslužja v cerkvi sv. Konrada. Pozdrav nadškofa – predstavnik ŽPS in eden od staršev birmancev. Pri maši sodelujejo birmanci in njihovi starši ter člani
liturgične skupine. Petje bosta oblikovala Mešani pevski zbor župnije Dobrepolje in moški
zbor Rafko Fabiani iz Dobrepolja na Dolenjskem. Pred blagoslovom zahvala birmovalcu,
nadškofu in metropolitu Alojzu Uranu.
Ob 16.30:
proslava ob 45-letnici župnije bo potekala najprej v cerkvi. Nastopili bodo:
gostujoča zbora iz župnije Dobrepolje, slovenski pevski zbor iz Augsburga, slovenski pevski
zbor iz Ulma, slovenski ženski pevski zbor iz Ravensburga, moški pevski zbor Slovenskih
muzikantov in KD Triglav iz Sindelﬁngna ter domači pevski zbor Obzorje. Z besedo bodo
navzoče nagovorili: predstavnik Slovenije, državni sekretar Urada za Slovence po svetu,
g. 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.
Ob 17.30:
skupinska slika na stopnišču pred cerkvijo in nastop folklornih skupin. Nastopili
bodo: Folklorna skupina Drava iz Augsburga, mala folklora in odrasla skupina folklore SKUD Triglav
iz Stuttgarta ter Kmečki muzikanti iz Ulma. V primeru slabega vremena, bo nastop v dvorani.
Ob 18.15:
nadaljevanje praznika z družabnim programom v dvorani sv. Konrada in na dvorišču
ob dvorani. Skupna večerja in nastop ljudskih godcev. Petje in rajanje po slovensko.

Vaš župnik, dr. Zvone Štrubelj
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Misel ob prazniku svete birme
»Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju.

Sveti duh –
vir božjega življenja

Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar,
in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim
jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je
obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so
govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati«

(Apd 2, 1-4).

V teh stavkih so trije simboli, tri znamenja Svetega Duha: vihar, ogenj, razumljiv jezik.
VIHAR
Nastal je šum, kot bi se bližal silovit vihar. Apostoli so bili po Jezusovi smrti in vstajenju zaprti v
hiši, še polni strahu. Sveti Duh je kot vihar, ki premika stvari, posegel v njihovo zaprto skupnost in
jih odprl ljudem. Zapustili so hišo in šli med ljudi
oznanjat Jezusa in njegovo kraljestvo. To je delovanje Svetega Duha v življenju kristjana: premakniti se iz mrtve točke, zbrati pogum in se odpreti,
stopiti na plano. To želimo našim birmancem!

OGNJENI JEZIK
Začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh
dajal izgovarjati. Apostoli so prejeli dar jezikov.
Govorili so ne le v »tujih« jezikih. Govorili so
predvsem jezik ki je segel v srce; jezik, ki je vsakega v množici nagovoril osebno, mu prišel do
živega. To je jezik Svetega Duha v Cerkvi. Sveti
Duh tudi tebi podarja novo govorico, navdihnjeno
govorico Božjega kraljestva, tako, ki je kot poezija
tvojega življenja. Odpri se mu in videl boš koliko
lepih, žlahtnih in milostnih besed nosiš v sebi.
Odpri se tej govorici tudi ti, daj se voditi Svetemu
Duhu in ostrmel boš od lepote in veličine tvojega
duhovnega poslanstva.

OGENJ
Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom. Ko
gledamo v oči otroka, se zavemo, da smo odrasli
zgubili čistost našega notranjega svetišča. Tudi v
odraščajočih je tega ognja še veliko. Kaj vse ne sanjajo
in ne vidijo oči mladostnikov! Ogenj v očeh. To je Sveti
Duh. Oživlja našo notranjost, daje nam, da zaplamtimo od navdušenja za lepo, za dobro in za resnično.
To naj ponesejo naši birmanci s seboj v življenje!

Ponesite, dragi birmanci, to poezijo Duha v svoje
življenje! Bodite srečni! V imenu nadškofa birmovalca in celotne slovenske župnije in Cerkve vam
to iz srca želi in izreka vaš župnik Zvone Štrubelj.
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Ti, ki vir življenja si za me,
Ti, po komer hrepeni srce,
daj mi žive vode,
pravo daj MODROST,
da našel bom v življenju pravo pot.
Ti, ki v dvomih razsvetljuješ me,
Ti, ki plemenitiš mi želje,
vero mi pomnoži,
VODI MOJ RAZUM,
da v bojih ne omaga moj pogum.
Ti, ki si kraljevski dar neba,
Ti, navzočnost živega Boga,
kadar bom v življenju na križpotju sam,
SVETUJ MI, da bo jasen
vsak moj dan.
Ti, ki rojen iz ljubezni si,
Ti, ki zvesto te srce želi,
prosim Te iskreno,
MOČ krepostim daj,
utrdi voljo k dobremu vsak čas.

Sveti Duh, apostolom pomoč,
bodi tudi meni kot nekoč,
da živel bom SVETO,
čisto in lepo,
Tvoj tabernakelj moje bo telo.

Sveti Duh, trpečim tolažnik,
varen kažipot si in vodnik,
Uči nas SPOZNATI
pravega Boga in
vso ljubezen božjega srca.

Sveti Duh, darove nam razlij,
z milostjo napolni naše dni,
da živeli V STRAHU BI NAJVIŠJEGA,
po smrti srečni gledali Boga.
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Predstavitev prvoobhajanke in birmancev

nadškof in slov. metropolit Alojz Uran

Slovenska sobotna šola in vrtec so sami izdelali velikonočne sveče.

Prvo obhajilo bo v soboto, 11. junija 2005 prejela TAMARA VUDLER (r. 3.9.1995). Na ta dogodek se je pripravljala v skupini mlajših otrok slovenske sobotne veroučne šole, ki jo je do lanskega
leta vodila sestra Mateja Rezar, v letošnjem
šolskem letu pa pastoralna sodelavka Mojca A.
Sekne. Želimo ji lep praznik in globoko doživetje
ob prvem svetem obhajilu.

birmanski skupini sobotne veroučne šole. Pripravljal jih je župnik. Denis Šibila je prejel sveto
birmo v rojstnem kraju svojih staršev v Sloveniji,
v nedeljo, 8. maja letos. Nadškofu birmovalcu se
bo predstavil že kot »birman« birmanec. Melanie
Koprivnik se je pripravljala v nemški župniji v Heilbronnu. Simon Habič je prejel zakrament sv. birme
4.12.2004 v župniji sv. Barbare v Bad Friedrichshallu, tudi on se bo nadškofu Uranu predstavil že
kot „potrjen v veri“, torej že „birman“ birmanec.

Mlajšo skupino birmancev sestavljajo: brata
MIHAEL in PETER ČRNČEC iz Böblingena, brat
in sestra, ALEKSANDER in TATJANA POVHE
iz Stuttgarta, TOMMY ZELENIK prav tako iz
Stuttgarta, SVEN SKUTNIK in DENIS ŠIBILA,
oba iz Leinfelden-Echterdingena ter MELANIE
KOPRIVNIK in SIMON HABIČ, oba iz Heilbronna.
Dekleta in fantje so stari od 13. do 17. let. Na praznik svete birme so se tri leta pripravljali v posebni,

Starejšo skupino birmancev sestavljajo trije
odrasli: sestri ANDREJA SEHER (23. let) in
ANITA SEHER (26. let in mati dveh malih otrok)
ter ANDREJ VUDLER, oče letošnje prvoobhajanke Tamare Vudler. Čestitamo jim za pogum in
krščansko pričevanje. Na ta korak jih je posamično,
torej osebno, pripravljal župnik.
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Srečanje v moji domovini:
6.–7. avgust 2005

samostan Stično. Zvečer bo kulturni program v
Jakličevem Domu na Vidmu in družabno srečanje.
Možnost prenočitve bo v verski gimnaziji Želimlje.
V nedeljo, 7. avgusta bo romarska maša v cerkvi
sv. Križa na Vidmu ob 10. uri. Nato skupno kosilo pri zanimivi kraški jami v Podpeči, popoldne
ob treh pa obisk romarske cerkve sv. Antona na
Zdenski rebri, kjer bomo zapeli litanije in končali
program z večernicami. Lepo vabljeni!

Tudi letos vas SKD Slovenija iz Stuttgarta in slovenska župnija vabita na SREČANJE V MOJI DOMOVINI. Potekalo bo v soboto, 6. in v nedeljo,
7. avgusta v Videm-Dobrepolju na Dolenjskem. Iz Ljubljane greste proti Škoﬂjici, od tam
v smer Ribnice in Kočevja, pridete do Turjaka, in
v vasi Rašica zavijete levo, še 5 kilometrov in ste
na Vidmu. V soboto bo iz štajerske smeri pripeljal avtobus. Iz Maribora bo odhod ob 6. uri, ob
7. uri bo pobral rojake v Celju, ob 8. uri pa tiste,
ki bodo pristopili v Ljubljani. Ob 9. uri se bomo
zbrali pri župnijski cerkvi na Vidmu in odšli na
ogled okoliških krajev: Rašice, rojstne vasi Primoža
Trubarja, Velikih Lašč, rojstnega kraja Frana Levstika in Josipa Stritarja, izvir Krke in bližnjo Muljavo, rojstni kraj Josipa Jurčiča ter cistercijanski

Za podrobnejše informacije lahko pokličete
v Slovenski dom (0049 711-232891) ali pa predsednico KD Slovenija Stuttgart, Marjeto Urbanič,
na prenosni telefon: 0049 (0) 173-3123633.
Telefonska številka župnije Dobrepolje in župnika,
gospoda Franca Škulja, je: 00386 -1-7807207.
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Spored slovenskih maš
STUTTGART

BAD URACH

1., 2. in 3. NEDELJA
SV. KONRAD
OB 16.30 URI
STAFFLENBERGSTR. 64

1. SOBOTA
OB 17.00 URI

JUNIJ 2005
10. navadna nedelja
5.6.
+Marija Domanjko; +starši Vrbnjak, brat Janko;
+iz družine Geissler.
11.6.
11. navadna nedelja
SOBOTA OB 15. URI: slovesna sveta maša –
birma in 45 let slovenske župnije Stuttgart.
12.6. 11. navadna nedelja
Maša odpade – vabljeni k maši v soboto 11.6.
19.6.
12. navadna nedelja
Maša odpade – vabljeni k maši v naravi ob 11.
uri v Bönnigheim. Prevoz ob 9.30 izpred Sl.doma
25.6. 13. navadna nedelja
SOBOTA, 25. junija – Kresovanje: sveta maša ob
18. uri, nato koncert zbora Obzorje. + družina
Humar; + Janez, starši Vajda in Leben.
26.6. 13. navadna nedelja
Maša v naravi v Oberdischingenu pri Ulmu ob
11.00 uri. Odhod z avtobusom ob 8.00.

AVGUST 2005
19. navadna nedelja
7.8.
Mašni namen je še prost.
14.8. 20. navadna nedelja
+Ludvik Čevdek.
15.8. Marijino vnebovzetje
Mašni namen je še prost.
21.8.
21. navadna nedelja
Mašni namen je še prost.
28.8. 22. navadna nedelja
Mašni namen je še prost.
SEPTEMBER 2005
Angelska nedelja
4.9.
Mašni namen je še prost.
11.9.
24. navadna nedelja
Mašni namen je še prost.
18.9.
25. navadna nedelja
Maša v naravi v Magstadtu – Piknik.
25.9.
26. navadna nedelja
Romanje v Einsiedeln?

JULIJ 2005
14. navadna nedelja
3.7.
+ starši Sosič in brat Paolo; + bratje Onišak;
+Johan Drobnič.
10.7.
15. navadna nedelja
+Zdenka Leben, Janez Vajda, +Štefanija in Peter
Domanjko, +Ciril in Frančiška Štuhec.
17.7.
16. navadna nedelja
+Stanko Bukovšek; +družina Geissler.
31.7.
18. navadna nedelja
Mašni namen je še prost.

OKTOBER 2005
Rožnovenska nedelja
2.10.
Mašni namen je še prost.
9.10.
28. navadna nedelja
Mašni namen je še prost.
16.10. Misijonska nedelja
Mašni namen je še prost.
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PFULLINGEN
SV. JOŽEF
MÜNSINGERSTR.

2. SOBOTA
OB 16.45 URI

SV. WOLFGANG
MARKTSTR. 26

4.6.
10. navadna nedelja
Bogoslužje božje besede vodi M.A. Sekne.
2.7.
14. navadna nedelja
Za mašo se bomo še dogovorili.
6.8.
19. navadna nedelja
Maša odpade – Srečanje v moji domovini.
3.9.
Angelska nedelja
Maša odpade.
1.10.
Rožnovenska nedelja
Mašni namen je še prost.

11.6.
12. navadna nedelja
Vabljeni k maši v Stuttgart; birma in 45 let
Slovenskega katoliškega misijona.
9.7.
28. navadna nedelja
+družina Wieczorek; +Franc Brodnik.
13.8. 20. navadna nedelja
Maša odpade. Vabljeni k maši v Stuttgart.
10.9.
24. navadna nedelja
+Jože Zakrajšek obl.; +Franc, Alojz Zabukovec;
+Anton Mihelič, 4. obl.
8.10.
28. navadna nedelja
+Ana in Ivan Žerovnik obl.; +Jože Zakrajšek;
+Franc, Alojz Zabukovec.

BÖBLINGEN

SCHWÄBISCH GMÜND

1. NEDELJA
OB 9.45 URI

SV. BONIFACIJ
KOPERNIKUSSTR. 1

2. NEDELJA
OB 9.30 URI

5.6.
10. navadna nedelja
+starši in brat Vinko Widerwoll; +Ciril Rotar;
+starši Medved; +Štefan Šerc; +Frančiška Polig.
3.7.
14. navadna nedelja
Maša za domovino.
7.8.
19. navadna nedelja
Maša odpade. Vabljeni ste k maši v Stuttgart.
4.9.
Angelska nedelja
Maša odpade – vabljeni k maši v Stuttgart.
2.10.
Rožnovenska nedelja
Erntedankfest – zahvalna nedelja – maša skupaj
z nemško skupnostjo ob 10.00 uri.

KAPELA SV. JOŽEFA
UFERSTR.

12.6. 12. navadna nedelja
Vabljeni k maši v Stuttgart; birma in 45. let
Slovenskega katoliškega misijona.
10.7.
15. navadna nedelja
Maša odpade. Vabljeni k maši v Stuttgart.
14.8. 20. navadna nedelja
Maša odpade. Vabljeni k maši v Stuttgart.
11.9.
24. navadna nedelja
Mašni namen je še prost.
9.10.
28. navadna nedelja
Mašni namen je še prost.
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Spored slovenskih maš

Župnijski pastoralni svet

SCHORNDORF
3. NEDELJA
OB 9.00 URI

HEILBRONNBÖCKINGEN
KAPELA SV. MARTINA
KÜNKELINSTR. 34

4. SOBOTA
OB 17.00 URI

SV. KILIAN
LUDWIGSBURGSTR. 66

15.6.
SREDA 11. navadnega tedna
Maša ob 19. uri. +Ciril Malgay ob 30. dnevu.
17.7.
16. navadna nedelja
Maša odpade. Vabljeni k maši v Stuttgart.
21.8.
21. navadna nedelja
Maša odpade. Vabljeni k maši v Stuttgart.
18.9.
25. navadna nedelja
Maša odpade. Vabljeni k maši v Esslingen in na
vinsko trgatev v soboto, 17. sept.
16.10. Misijonska nedelja
+Johann Komar; +starši Veternik.

25.6. 13. navadna nedelja
Vabljeni na Kresovanje v Stuttgart ob 18.00 uri
ali v nedeljo k maši v naravi v Oberdischingen
– ob 11.00 uri.
23.7.
17. navadna nedelja
Maša odpade.
27.8.
22. navadna nedelja
Maša odpade.
24.9. 26. navadna nedelja
+ Stane Movrin, 2. obl. in ob rojstnem dnevu.
22.10. 30. navadna nedelja
Mašni namen je še prost.

AALEN

OBERSTENFELD

3. NEDELJA
OB 11.00 URI

SV. AUGUŠTIN
LANGERSTR. 116

4. NEDELJA
OB 9.00 URI

19.6.
12. navadna nedelja
Maša odpade – vabljeni k maši naravi
v Bönnigheim.
17.7.
16. navadna nedelja
Maša odpade.
21.8.
21. navadna nedelja
Maša odpade.
18.9.
25. navadna nedelja
Maša odpade. Vabljeni k maši v Esslingen in na
vinsko trgatev v soboto, 17. sept.
16.10. Misijonska nedelja
+ Terezija Schwarz; +Rozalija, Ernest Kocijan;
+Anica, Vili Buršič.

SRCE JEZUSOVO
GEHRNSTR. 3

26.6. 13. navadna nedelja
Vabljeni k maši v naravi v Oberdischingen pri
Ulmu ob 11.00 uri.
24.7.
17. navadna nedelja
Maša odpade.
28.8. 22. navadna nedelja
Maša odpade.
25.9.
26. navadna nedelja
Romanje v Einsiedeln?
23.10. 30. navadna nedelja
+družina Tomšič.
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Še nekaj časa je do 13. novembra, ko bomo
volili novi župnijski pastoralni svet. Priprave za volitve so se že začele. Napomembnejša
naloga za vse župljane je iskati in najti može in
žene, ki bodo kandidirali. Ta naloga mora postati skupna celotni župniji. Premislite, če bi tudi vi

sodelovali kot kandidati na volitvah. Nagovorite
ljudi, od katerih si želite, da bi delovali v župnijskem
pastoralnem svetu. Lahko daste namig g. župniku
ali komu iz župnijskega pastoralnega sveta. Seveda je članstvo v ŽPS povezano z delom in pripravljenostjo nekaj časa vložiti v skupno načrtovanje
in delovanje. Toda o delu v ŽPS lahko rečemo:
je pregledno in mora biti vestno; je mnogovrstno – od otroškega vrtca do bogoslužja, od jedilnega lista do potrebnih obnovitvenih del. Delo je
tudi komunikativno: negujemo odprte in zaupne pogovore. Delovati v ŽPS je tudi navdušujoče – ker je povezano z uspehi in prinaša
sadove. Lahko – če si krepko povemo – gre tudi na
živce, toda take stvari lahko skupaj premagamo.
Ustvarja skupnost in je družabno. Navdihuje – ker
pride do izraza veliko cerkvenih tem. Služi evangeliju, kar nam je kot župniji zaupano. Torej, kaj se
še premišljujete? Premislite in kandidirajte tudi vi.
Če boste v naslednjih tednih ali mesecih nagovorjeni, premislite dobrohotno in dobronamerno, da
bo naša župnija šla z zaupanjem v prihodnost.

ESSLINGEN
4. NEDELJA
OB 17.00 URI

SV. ELIZABETA
HAUSERHALDENWEG 38

25.6. 13. navadna nedelja
V soboto, 25. junija je Kresovanje v Stuttgartu.
26.6. 13. navadna nedelja
Maša v naravi v Oberdischingenu ob 11. uri.
24.7.
17. navadna nedelja
+Viktor Škoﬁč.
28.8. 22. navadna nedelja
Vabljeni k maši v Stuttgart.
25.9.
26. navadna nedelja
Romanje v Einsiedeln?
23.10. 30. navadna nedelja
Mašni namen je še prost.
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Obvestila
Srečanje župnijskega pastoralnega
sveta za Stuttgart in okolico

Kresovanje
BO LETOS V STUTTGARTU, v soboto 25. junija.
Ob 18.00 uri sveta maša za domovino, med
katero bo pel domači mešani pevski zbor
Obzorje, po maši bo v cerkvi tudi krajši koncert,
nato se bo slavje nadaljevalo v dvorani sv.
Konrada. Lepo vabljeni.

Vinska trgatev v Esslingenu

Konzularni dnevi

V soboto, 17. septembra bo VINSKA TRGATEV v
Esslingenu. Ob 17. uri sveta maša, nato družabno
srečanje v dvorani. V nedeljo 18. septembra PIKNIK V NARAVI V MAGSTADTU. Pri obeh srečanjih
bo pel mešani pevski zbor Mavrica iz Kamnika.
Lepo vabljeni.

v Stuttgartu, Sophienstr. 25/II so 9. in 23. junija,
ter 7., 21. in 28. julija. Avgusta uradnih ur ni.
8. in 22. septembra ter 13. in 27. oktobra
od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00 ure.
Tel: 089-543 89 19.

Maša v naravi v Bönnigheimu

Maša v naravi (blizu Ulma)

Romanje v Einsiedeln?

Slovenski dom

bo letos v nedeljo, 19. junija ob 11. uri. Izpred
Slovenskega domu bo odpeljal kombi ob 8.30 uri.
Prosimo Vas, če se prijavite. V Stuttgartu to nedeljo ne bo maše. Vabljeni!

V nedeljo, 26. junija 2005 bomo z avtobusom
odšli K MAŠI V NARAVI V OBERDISCHINGEN
BLIZU ULMA. Kot dve leti poprej, se bomo pridružili verskim skupnostim iz Ulma, Augsburga,
Kemptna in Ravensburga ter Inngolstadta in ob
11. uri imeli nedeljsko mašo na prostem. Po maši
kosilo iz popotne torbe in skupna družabnost.
Odhod ob 8. uri izpred cerkve sv. Konrada. Prihod
v večernih urah. Cena prevoza 17 evrov.
Prijavite se v Slovenskem domu.

V nedeljo 25. septembra je vsakoletno tradicionalno ROMANJE V EINSIEDELN. Podbrobnosti
bodo objavljene kasneje. Na romanje bomo šli le
v primeru, če bo do 15. septembra dovolj prijavljenih, vsaj 45.

Župnijska pisarna je odprta vsak torek in petek od
9.00 do 12.00 ure. Vsak torek, sredo in petek od
16.00 do 19.00 ure ter ob nedeljah po maši.

Maša za domovino

Uradni prevajalec dokumentov

V nedeljo, 3. julija 2005 ob prazniku državnosti
bo MAŠA ZA DOMOVINO v Böblingenu ob 9.45 uri.
Kdor želi se nam lahko pridruži, izpred Slovenskega doma bomo ob 8.45 odšli proti Böblingenu.

Roman Trateški
Montessoristr. 11, 71272 Renningen
Tel: 07159-479166, Fax: 07159-17827
e-Mail: webmaster@trateschki-translation.de

V petek 18. junija 2005 se bomo srečali člani
ŽPS za Stuttgart in okolico ob 18. uri v Slovenskem domu. Prosimo Vas, da se srečanja udeležite
v čimvečjem številu, ker se moramo pogovoriti o
zelo pomembnih spremembah, ki nas čakajo v
jeseni.

Srečanje liturgične skupine
bo v torek 28. junija. Ob 19.00 uri sv. maša
in nato srečanje v Slovenskem domu.

Žiro račun
Seelsorgeamt für die Slowenen
Konto: 2173533, BLZ: 60050101
Landesbank Baden-Württenberg

Zahvalna nedelja
v Böblingenu bo v nedeljo, 2. oktobra 2005
skupaj z nemško skupnostjo ob 10. uri. Po maši
družabno srečanje v dvorani.

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
eMail: ZvoneS@gmx.de
eMail: alexandra.sekne@t-online.de
Spletna stran: www.skm-stuttgart.de
Oblikovanje: Franci Arh, franc.arh@web.de

Slovenska sobotna šola in vrtec
v soboto 4. in 18. junija in 2. julija. V soboto
16. julija bo zaključek s piknikom v okolici Sindelﬁngna.
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Župnijski izlet mladih družin iz Stuttgarta
in Verono
v
V četrtek 5. maja ob 5. uri zjutraj smo se ne še
vsi čisto budni, saj so tokrat bili med nami res
čisto majhni otroci (najmlajši z 4 meseci), odpeljali iz Stuttgarta proti Švici. Nekateri smo imeli srečo, da smo tudi točno ob petih in pet minut
(05:05 - dne 5.5.2005) pogledali na uro in si ob tej
magični številki, kot pravijo Nemci „Schnapszahl“,
zaželeli predvsem mirno vožnjo, lepo vreme in lepih
doživetij. Vse to se nam je zares izpolnilo.
Že po prestopu švicarske meje, se je pred nami
razgrnila naravna panorama s čudovitimi jezeri
in planinami. Peljali smo se mimo Züricha in se
zaustavili v Luzernu. Čeprav je malo deževalo, smo
korajžno zakorakali preko lepega lesenega mostu
(Kapellbrücke iz 14. in 17. stol.) preko reke Reuß,
ob katerem stoji vodni stolp in si ogledali jezuitsko
cerkev, se sprehodili do starega mlina s slikovitim
lesenim mostom in se zaustavili na kavi in malici.
Naša naslednja postaja naj bi bila Lugano. Vendar
smo to zanimivo točko morali zaradi tri urnega zastoja pred Gotthard-tunelom, ki je najdaljši v Evropi
(16,3 km) izpustiti.
Na poti proti Italiji so nas navduševale švicarske
Alpe s svojimi številnimi vodnimi izviri in slapovi.
Ugotovili smo tudi, da ima Švica zanimivo razdelitev
po kantonih in nekatere od teh smo tudi mi prevozili. Tako sta se Peter Črnčec in Mike Babšek v kratkem
času naučila vseh 23 kantonov na pamet in dobila
1. in 2. nagrado v tej igri. Vsi smo jima zaploskali. Ob nadalnji vožnji mimo Milana, Bergama in
Brescie do Gardskega jezera, kjer smo se nastanili v
hotelu, nas je spremljalo petje, igranje
na frajtonarico in
dobra volja otrok. Po
večerji smo se neka-

teri še sprehodili ob čudovitem Gardskem jezeru.
V petek smo se po zajtrku takoj odpeljali v Gardaland – največji zabaviščni park v Italiji.
Uživali smo v atraktivnih in vrtoglavih vožnjah,
si ogledali zanimive predstave, zgodovinske vasi,
skratka, potovali smo skozi čas. Dan je bil poln veselja, presenečenj, možnosti za nakup spominkov
in fotograﬁranja. Zvečer smo se nastanili v novem
hotelu in povečerjali. Po večerji smo se zbrali pred
hotelom na terasi, kjer sta Mike in Sven z igranjem
na frajtonarico pritegnila še druge hotelske goste.
Odrasli smo prepevali pozno v noč, naši otroci pa so
našli zabavo v disku, ki je bil organiziran za njih.
V soboto smo se odpeljali v mesto Verona. S
slovensko vodičko
Tino smo si ogledali bogato kulturno mesto, ki se
razteza na obeh
straneh reke Adiže.
Ogledali smo si
rojstno hišo Julije
Capuleti z znamenitim balkonom,
pod katerim ji je Romeo izpovedal svojo ljubezen.
Ogledali smo si tudi znamenito katedralo, ki je
posvečena sv. Mariji Assunti (Vnebovzeti). Sprehodili smo se po osrednjem trgu, ki se imenuje
Brá, kjer se nahaja arena, ki je eden od največjih
preostalih rimskih amﬁteatrov. To gledališče lahko
sprejme do 22.000 gledalcev in ga danes uporabljajo za predvajanje oper. Potem smo se odpravili
vsak po svoje in si še kaj ogledali. Popoldan smo
odšli v Safari park, ki je urejen po afriškem vzoru.
Z avtobusom smo se peljali po obširnem področju
parka, kjer domujejo živali, ki jih ne srečamo prav
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pogosto (šimpanzi, žirafe, levi...). Prisrčno smo se
nasmejali mladi zvedavi žiraﬁ, ki nas je zaustavila
in nas zvedavo opazovala v avtobus.
V vrtu je tudi prava
tropska oaza s svojimi
rastinskimi in živalskimi
prebivalci in zanimiv
park dinozavrov. Po
večerji smo spet veselo
prepevali.
V nedeljo zjutraj smo
pospravili stvari v kovčke
in se po zajtrku odpravili
proti domu. Zaustavili
smo se v mestu Trento,
kjer smo imeli nedeljsko
mašo. Ob materinskem dnevu so nam
mamicam otroci skupaj
z g. župnikom pripravili
kratek program in zapeli
Jaz pa pojdem na zeleno
travco. Ogledali smo si
tudi tamkajšnjo cerkev.

Sledila je vožnja po Tirolski proti Innsbrucku, kjer
smo doživeli lepo igro vremena, saj se je temperatura iz 25°C naenkrat spustila na 5°C in začelo je
snežiti. Zato smo namesto napovedanega piknika
v naravi pomalicali kar v avtobusu. Uživali smo ob
lepotah narave, si ogledali Europa-Brücke in videli
tudi znamenito smučarsko skakalnico v Innsbrucku.
Tako smo se okrog 20. ure vrnili v Stuttgart srečni,
zadovoljni in polni nepopisno lepih vtisov.
Valerija Črnčec
Udeleženka izleta in mati dveh birmancev

Če ne boste
kakor otroci,
ne pridete v
nebeško
kraljestvo.
(Jezus iz Nazareta)

Z zaupanjem
Z zaupanjem
in
nasmehom
in nasmehom
v
nove
v nove
case!čase!

Lepo
je biti
mlad!

Duh veje,
kjer hoče!
Tudi med
nami in
v naših
mladih!
Prihodnost
naj vas ne
straši, ohranite
nasmeh in
prepevajte
pesem življenja!

