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NOVEMBERŽupnijska obvestila

BIBLIČNI SEMINAR – od petka, 24. do nedel-

je, 26 novembra 2006 v Haus Schönenberg, sa-

mostan Elwangen (Tel: 07961-91930).

Tema seminarja: SVETO PISMO-KNJIGA ZA 

ŽIVLJENJE. Predavatelj nas bo uvedel v bogati 

svet Svetega pisma, v katerega se bomo po-

glabljali predvsem prihodnje leto, leta 2007, ko 

je LETO SVETEGA PISMA. 

Predavatelj: Dr. RUDI KONCILIJA, voditelj slo-

venskega bibličnega gibanja in medškofijski 

animator slovenskih izobražencev. Že vrsto 

let vodi slovensko biblično gibanje, ima veliko 

izkušenj z vodenjem bibličnih skupin in z orga-

nizacijo bibličnih seminarjev.

Navodila udeležencem: prijave sprejemamo 

do 15. novembra. Število je omejeno na 45, se-

minarju se bodo pridružili tudi rojaki iz ulmske 

in augsburške skupnosti. Prispevek na osebo je 

80 evrov. S seboj je obvezno vzeti izvod Svetega 

pisma (celotno sveto pismo), kdor ga še nima, 

naj se oglasi, da mu ga preskrbimo. Odhod  v 

petek, 24. novembra izpred cerkve sv. Konrada 

v Stuttgartu je 17.00. Odšli bomo točno! Vrne-

mo se v nedeljo, 26. novembra proti večeru.

Zakaj 80 evrov? Škofija ne prispeva ničesar 

več za naše seminarje. Celotna cena bivanja 

(brez potnih stroškov in brez honorarja pre-

davatelju, kateremu krijemo tudi potne stroške) 

bi znašala okrog 120 evrov na osebo. Za kritje 

razlike nam bo priskočila na pomoč Zveza slo-

venskih izseljenskih duhovnikov in pastoralnih 

sodelavcev v Evropi, za kar se gospodu Puclju in 

Zvezi iskreno zahvaljujemo. Upamo, da se nam 

bo pridružil še kdo iz drugih slovenskih župnij.

MIKLAVŽEVANJE

V Böblingenu v nedeljo, 3. decembra ob 9.45 in 

v Stuttgartu v nedeljo, 3. decembra ob 15.00. 

V Pfullingenu bo Miklavževanje v soboto, 9. 

decembra ob 16.45.

SLOVENSKI VRTEC IN SOBOTNA ŠOLA

Novembra: v soboto, 9. in 13. , decembra 2. in 

3 (miklavževanje) in 16. od 10. do 12. ure v Slo-

venskem domu.

KONZULARNI DNEVI v Stuttgartu: novembra 

ob četrtkih, 10. in 24 novembra 06.

VABILA DRUŠTEV

SKUD TRIGLAV iz Stuttgarta vabi na MARTI-

NOVANJE v soboto, 11. novembra v Degerloch 

(Turn-und Versammlungshalle) ob 18.30. Za 

ples in zabavo bo igrala skupina Show Band 

Klobuk. Vabljeni!

SKPD MURA BÖNNIGHEIM vabi v soboto, 25. 

novembra ob 19. uri na Martinovanje. Kultur-

ni in zabavni program bo v Turn-und Festhalle 

Bönnigheim, za zabavo bo poskrbel ansambel 

Veseljaki iz Dobja. Vabljeni!

ROMANJE K AVE MARIJA  V sredo, 1. 

novembra, na PRAZNIK VSEH SVETIH, bomo 

tako kot vsako leto poromali v Deggingen, 

k AVE MARIJI. Od 14. ure  spovedovanje, 

ob 15. uri zahvalna maša, nato pete lita-

nije. Kdor nima prevoza, naj se oglasi v 

Slovenskem domu: tel 0711-232891. Na 

razpolago bomo imeli dva kombija.

Apostol Pavel je v pismu Efežanom povedal globoko resnico: 
ljudje smo izvoljeni, izbrani za življenje! »Pred stvarjenjem 
sveta nas je izvolil v Njem ... v ljubezni nas je vnaprej določil, 
naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci« 
(Ef 1, 4-5). Izvoljeni in izbrani smo z ljubeznijo in za ljubezen. 
Z vsakim rojstvom pride na svet nekdo, ki je od Boga zaželjen 
in ljubljen. Rojen je za življenje, še več, za polnost življenja: 
za srečo, ki jo le po drobtinicah lahko uživamo na tem svetu, 
a v polnosti jo bomo uživali v občestvu z Bogom. Ta privilegij 
sreče ni namenjen le nam, kristjanom. Ta »blagohoten Božji 
načrt«, kot mu reče Pavel, ima dolgoročen domet: »v polnosti 
časov osrediniti v Kristusu kot glavi vse, kar je v nebesih in kar 
je na zemlji« (Ef 1, 10). Kakšna vizija! Dejal bi kar, Božja sinteza 
zgodovine vseh verstev in vsega človeštva.  Z.Š.
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STUTTGART 

1., 2. IN 3. NEDELJA SV. KONRAD

OB 16.30 URI STAFFLENBERGSTR. 64

01.11. | VSI SVETI: ROMARSKA
IN ZAHVALNA MAŠA PRI AVE MARIJI  
(DEGGINGEN) OB 15.00; 
od 14. ure dalje bo spovedovanje.

02.11 | VERNE DUŠE; vabljeni k 
večerni sv. maši k sv. Konradu ob 19. uri.

05.11 | ZAHVALNA NEDELJA 
++ Janez in starši Vajda in Leben; 
++ Ida Šlamberger;obl ++ Dragica in 
IgorOlševski , ++sorodniki in znanci.

12.11. | 32. NAVADNA NEDELJA 
++ starši Kolbl, sestra Amalija; ++mama 
Fanika  Račečič; ++Petrič in Mažič.

19.11. | 33. NAVADNA NEDELJA  ++ 
Stanko Bukovšek, obl; ++Angela Kojzek; 
++bratje in sestre Onišak.

BAD URACH

1. SOBOTA  SV. JOŽEF

OB 17.00 URI MÜNSINGERSTR.

04.11. | ZAHVALNA NEDELJA 
++Alojzija Adamič, +družine Adamič.
02.12. | 1. ADVENTNA NEDELJA
(mašni namen je še prost)

BÖBLINGEN

1. NEDELJA SV. BONIFACIJ

OB 9.45 URI KOPERNIKUSSTR. 1

05.11 | 31. NAVADNA NEDELJA 
++Jože in Karolina Vogrin; ++Janez Povše

03.12 | 1. ADVENTNA NEDELJA  
Miklavževanje in nastop okteta Jurij 
 Dalmatin; ++Franc Božič, Fanika Voglar 
in starši Juričič

PFULLINGEN

2. SOBOTA SV. WOLFGANG

OB 16.45 URI MARKTSTR. 26

11.11. | 32.NAVADNANEDELJA
++družine Čuš in Črtalič.
09.12. | 2. ADVENTNA NEDELJA 

++družine Gruden. Miklavževanje.

SCHWÄBISCH GM    ÜND

2. NEDELJA KAPELA SV. JOŽEFA

OB 9.30 URI UFERSTR.

12.11. | 32. NAVADNA NEDELJA 
(mašni namen je še prost). 
Maša v Neue Welt.
10.12. | 2.ADVENTNA  NEDELJA 
(mašni namen je še prost); Maša v 
Neue Welt, adventna priprava.

SCHORNDORF

3. NEDELJA KAPELA SV. MARTINA

OB 9.00 URI KÜNKELINSTR. 34

19.11. | 33. NAVADNA NEDELJA
++Otilija, Štefan Grabar, ++Stanko,
Ivana Senjor; Johan Komar, Pavel Kos.
16.12. | 3. ADVENTNA NEDELJA
(mašni namen je še prost) Maša je v 
soboto ob 17h, nato adventni večer.

AALEN

3. NEDELJA SV. AUGUŠTIN

OB 11.00 URI LANGERSTR. 116

19.11. | 33. NAVADNA NEDELJA 
++Štefan in Verona Kouter.
17.12. | 3. ADVENTNA NEDELJA
Maša in priprava na božič!

Spored slovenskih maš HEILBRONN-BÖCKINGEN

4. SOBOTA SV. KILIAN

OB 17.00 URI LUDWIGSBURGSTR. 66

25.11.     KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 
(mašni namen je še prost). Mašuje g. 
Janez Modic, oba duhovnika sva na 
bibličnem seminarju.
16.12.  4. ADVENTNA NEDELJA 
(mašni namen je še prost). Maša ob 
17h, nato adventni večer. 

OBERSTENFELD

4. NEDELJA SRCE  JEZUSOVO

OB 9.00 URI GEHRNSTR. 3

26.11.  NEDELJA KRISTUSA KRALJA
 + Zaradi bibličnega seminarja ni maše.
24.12.  4. ADVNTNA NEDELJA
++ iz družine Tomšič.

ESSLINGEN

4. NEDELJA SV. ELIZABETA

OB 17.00 URI HAUSERHALDENWEG 38

26.11. KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
Biblični seminar – maša odpade.
26.12 SV. ŠTEFAN, DIAKON IN PRVI 
MUČENEC ++ Janez, starši Vajda in 
Leben. Tombola.

ROJENI ZA VEČNOST

Misel ob prazniku vseh svetih
 Svetovno znana filozofinja judovskega ro-

du, Hannah Arendt, bi bila letos v oktobru sta-

ra 100 let. Umrla je leta 1975 v New Yorku. Na 

številnih krajih sveta, tudi v Sloveniji, so se je 

spomnili in počastili njen spomin. Judovska iz-

gnanka iz nacistične Nemčije, najljubša učenka 

filozofa Martina Heideggerja, je svetu zapusti-

la dragoceno pričevanje. Ljudje nismo vrženi v 

svet kot bitja, ki so zapisana smrti, kakor je učil 

njen učitelj Heidegger: ljudje smo predvsem 

bitja rojstva. Z vsakim rojstvom pride na svet 

nekdo, ki bo lahko začel nekaj novega, nekaj 

plemenitega.

 Apostol Pavel je v pismu Efežanom povedal 

še globljo resnico: ljudje smo izvoljeni, izbrani 

za življenje! »Pred stvarjenjem sveta nas je iz-

volil v Njem ... v ljubezni nas je vnaprej določil, 

naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinov-

ljeni otroci« (Ef 1, 4-5). Izvoljeni in izbrani smo 

z ljubeznijo in za ljubezen. Z vsakim rojstvom 

pride na svet nekdo, ki je od Boga zaželjen in 

ljubljen. Rojen je za življenje, še več, za polnost 

življenja: za srečo, ki jo le po drobtinicah lah-

ko uživamo na tem svetu, a v polnosti jo bomo 

uživali v občestvu z Bogom. Ta privilegij sreče ni 

namenjen le nam, kristjanom. Ta »blagohoten 

Božji načrt«, kot mu reče Pavel, ima dolgoročen 

domet: »v polnosti časov osrediniti v Kristusu 

kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji« 

(Ef 1, 10). Kakšna vizija! Dejal bi kar, Božja sinte-

za zgodovine vseh verstev in vsega človeštva.

 V čem smo kristjani posebni, če smo vsi ro-

jeni za Boga in za večnost? Kaj je specifično za 

krščanstvo? Dano nam je spoznanje, dana nam 

je pot do cilja. Zaupano nam je pričevanje, na-

jprej Kristusa samega in  nato vseh tistih, ki so 

hodili za njim. Slepi berač Bartimaj, ki je ob poti 

v Jeruzalem srečal Jezusa, je odvrgel svoj plašč, 

skočil pokonci in pohitel k Jezusu. V Markovem 

evangeliju je to zadnje srečanje pred vhodom v 

Jeruzalem; za njim je šel na pot križa! Bolj kot 

Jezusovi apostoli, je tako razumel in sprejel Je-

zusovo ponižanje do smrti na križu. Ni daleč 

čas, ko bo tudi krščanstvo moralo odvreči plašč 

preveč zemeljskega in zgolj človeškega, ko bo 

moralo skočiti na bolj evangeljske in svete noge 

in pohiteti za Jezusom, spregledati z očmi vere: 

hoditi po poti za Kristusom, križanim in vstalim.

 ZVONE ŠTRUBELJ

NOVEMBERDECEMBER  2006


