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Kolikor ljudi je na svetu, toliko poti je do 
Boga. Vsak človek si želi biti srečen, vsak-
do hrepeni po mirnem in harmoničnem 
življenju. Vsakdo je v tem smislu nemirni 
iskalec Boga. Vse vere na svetu želijo odgo-
voriti na to temeljno človekovo hrepenenje 
po dokončni in večni sreči. 

Obstaja pa tudi pot Boga do ljudi. Kristjani 
verujemo, da je Bog postal človek v Jezusu 
Kristusu in v vsem postal podoben nam lju-
dem, razen v grehu. To je naredil iz ljubezni. 

Francoska Judinja Simone Weil, ki jo je ge-
stapo artetiral leta 1940, kmalu nato pa iz-
pustil, se je s svojo družino istega leta prese-
lila v New York. Že naslednje leto, leta 1941 
je prostovoljno prišla nazaj v Evropo, v An-

glijo, v Francijo ji ni bilo dovoljeno priti. Hotela je biti blizu tolikim sestram in bratom, ki 
so umirali po taboriščih smrti. Jedla je samo toliko, kolikor je bilo predpisano francoskim 
pribežnikom. Zbolela je za tuberkulozo. Na njenem mrliškem listu je bilo napisano: od-
povedalo ji je srce zaradi podhranjenosti in tuberkuloze. Simone de Beauvoir je o njej 
dejala: imela je srce, ki je utripalo za cel planet. Charles de Gaulle pa na kratko: bila je 
nora! Lahko bi ostala na varnem, v Ameriki!

Bog bi lahko ostal sam v sebi in v nebesih. Norost njegove ljubezni se je pokazala v 
učlovečenju. Njegovo Božje srce je začelo utripati po človeško, za vsakega človeka in za 
ves  planet. Vojne, lakota, potresi in preganjanja, ki se v Bibliji napovedujejo za konec 
časov, ne morejo ugasiti požara nore Ljubezni, ki ga je zanetil Jezus iz Nazareta. Ko bo vse 
prešlo, pravi evangelist Marko, že vemo, da bo prišel »Sin človekov«, ta isti Jezus kot so 
ga pred dva tisoč leti poznali v sveti deželi in ga poznamo mi danes, v Cerkvi. Ne bo nez-
nanec, ampak prijatelj, vstali in poveličani Gospod. Vse kar je materialnega, vse kar je zgolj 
človeškega, bo minilo. Ljubezen, ki pa plameni zanj in v njegovem imenu,  se bo lesketala v 
soncu dokončnega odrešenja. Ne bo srečnejše ure kot bo tista, ki nam je obljubljena!

V adventnem času pričakujemo Jezussovo zemeljsko rojstvo v Betlehemu. Vemo, da se 
je Jezus fizično le enkrat rodil. Ob vsakem božiču se lahko rodi le v nas, v naših srcih. 
Obenem pa v adventu pričakujemo tudi njegov dokončni prihod. „Tedaj bomo videli 
Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo“. Tako prvič kot drugič Jezus 
prihaja kot prijatelj vsakega izmed nas. Veselimo se torej njegovega zemeljskega priho-
da in upajmo na njegov dokončni prihod v slavi!

Blagoslovljen adventni čas in blagoslovljen Božič vam želi:
Vaš župnik     Dr. Zvone Štrubelj2 11

 Do konca leta 2006 so skoraj vse katoliške skupnosti drugih na-
rodnosti zapustile svoje centre in se integrirale v strukture nemških 
župnij. Težek korak, ki je prinesel čisto nove razmere. Skoraj povsod so 
bile skupnosti drugih narodnosti krepko prikrajšane, predvsem pa so iz-
gubile pravno in finančno samostojnost. Mi smo za sedaj ostali v Slovens-
kem domu, na Stafflenbergstr. 64.  Do konca decembra 2006 teče vse po 
starem Škofija Rottenburg-Stuttgart pa od 1. januarja 2007 ne več odgo-
vorna za hišo in stroške, ki so z njo povezani. Skrb zanjo prevzame druga 
„cerkvena firma“, t.i. Gesamkirchenpflege, se pravi, cerkvena skupnost 
iz Stuttgarta. Za najemnino zahtevajo 21.500 evrov na leto. Sredstva, ki 
jih škofija nakazuje tej ustanovi v Stuttgartu za našo skupnost, so le za 
kak evro večja od najemnine. Torej nam za redno delovanje ostane malo 
ali skoraj nič. Če pomislite, da mesečna pošiljka Naše luči in oznanilne-
ga lističa MNP stane mesečno od 900 do 1000 evrov (znamke, tiskanje, 
kuverte itn...), porabimo za 10. številk Naše luči letno približno 10.000 
evrov. Do sedaj so bili v glavnem pokriti s strani škofije, od zdaj naprej si 
ne znam predstavljati od kje bomo dobili ta denar.  
 Računamo tudi na velikodušni prispevek, ki nam ga boste name-
nili s položnico, ki je priložena v božični številki MNP. S to položnico 
nakažite le svoj dar. V letu 2006 so vaši prispevki znašali: december 05 
- 675 evr ; januar 06 - 1.020 evr.; februar 06 - 210 evr; marec 06 - 150 evr; 
april 06 - 80,90 evr; maj 06 - 100 evr. Skupaj: 2.235 evrov. Verjemite, da so 
nam ti vaši darovi pošteno pomagali pri rednem delovanju. Hvala, imena 
darovalcev niso zapisana le v župnijski, ampak tudi v nebeški kroniki!
 TA POLOŽNICA NI NAMENJENA PLAČILU NAŠE LUČI, 
AMPAK IZKLJUČNO ZA PROSTOVOLJNI DAR, KI GA NAMENITE 
NAŠE SKUPNOSTI. POLOŽNICA ZA NAŠO LUČ BO PRILOŽENA 
JANUARSKI ŠTEVILNI NAŠE LUČI!
V naslednji, februarski številki MNP bo objavljena statistika koliko 
naročnikov Naše luči in Ognjišča je poravnalo svoj prspevek. Za leto 2005 
je bilo zelo slabo; polovica naročnikov ni poravnalo svojih obveznosti. Za 
leto 2006 se je stanje nekoliko popravilo, a ne bistveno. NAROČNINA 
NAŠE LUČI ZA LETO 2007 JE 27,- EVROV! Cena posameznega izvoda 
pa 2,50 evra.

Hvala za vaše razumevanje in dobroto!  Vaš župnik  Dr. Zvone Štrubelj

LETO PREISKUŠNJE - JO 
BOMO DOBRO PRESTALI?ČAKAMO NA 

PRIJATELJA 

ŽUPNIKOVA BESEDA
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Praznovanje 
osebnih in zakonskih jubilejev 

bo v nedeljo, 17. decembra 2006

„To, kar je Bog dejal vrtnici, da se je zasmejala v razcvet 
lepote, je dejal tudi meni in bilo je še stokrat lepše“ (Rumi)

Vsi, ki ste v letu 2006 praznovali okrogle obletnice (20,30,40,50,60,70,80 
ali več let) ali zakonske jubileje (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ali več 
let poroke) ste v nedeljo, 17. decembra vabljeni v cerkev sv. Konrada k 
sveti maši in blagoslovu ob 16.30. Po maši skupno praznovanje v Slo-
venskem domu. Prijavite se čimprej na tel: 0711-232891. Dobrodošli!

SREČANJA V ADVENTNEM IN BOŽIČNEM ČASU

1. ADVENTNA NEDELJA (3.12.06)
 BÖBLINGEN. ob 9.45 maša nato Miklvževanje; nastop okteta  
 Jurij Dalmatin iz Slovenije.
 STUTTGART: ob 15. uri v cerkvi sv. Konrada nato srečanje z  
 Miklavžem v dvorani pod cerkvijo. Z igrico nastopajo otroci   
slovenske sobotne šole in župnijskega vrtca. Vabljeni!
V torek, 5. decembra po maši ob 19. uri SREČANJE ŽPS iz Stuttgarta!

2. ADVENTNA NEDELJA (10.12.06)
 PFULLINGEN: sobota, 9.12., ob 16.45 maša nato Miklavževanje.
 STUTTGART: nedeljska maša ob 16.30 in spovedovanje.
V torek, 12. decembra po maši ob 19.uri SREČANJE liturgične skupine!

3. ADVENTNA NEDELJA-PRAZNIK OSEBNIH IN ZAKONSKIH  
 JUBILEJEV  (17.12.06)
 HEILBRONN: sobota, 16.12., maša ob 17. uri, adventni večer.
 SCHORNDORF: sobota, 16.12., maša v kapeli sester ob 17. uri  
 nato adventni večer..
 STUTTGART: nedeljska maša ob 16.30, slavje osebnih in zakons 
 kih okroglih jubilejev. Po maši praznovanje v Slovenskem domu.
V torek, 19. decembra po maši ob 19.uri SREČANJE liturgične skupine!

4. ADVENTNA NEDELJA IN POLNOČNICA (24.12.06)
OBERSTEFELD: maša na 4. advento nedeljo ob 9. uri, priprava na božič.
STUTTGART: POLNOČNICA ob 22.00 uri skupaj z nemško župnijo; pol 

ure pred mašo (ob 21.30) bomo na koru peli slovenske božične pesmi

BOŽIČ  (25.12.06)
16.30: Stuttgart-slovesno bogoslužje - praznik Gospodovega rojstva. 

SVETI ŠTEFAN (26.12.06) - ESSLINGEN
 17.00: štefanovanje z božično tombolo.

SILVESTER (31.12.06)
18.00: zahvalna maša v Slovenskem domu.

NOVO LETO (1.1.2006)
 17.00: Stuttgart-maša skupaj z nemško skupnostjo

SOBOTNA ŠOLA v decembru: Stuttgart - 2 in 3. (sv. Miklavž-glej zgoraj) 
in 16.12.06,  v januarju 2007 pa 13. in 27. 01 do 10. do 12. ure. 

KONZULARNI DNEVI: (Sophienstr. 25/II, Stuttgart):  
7. in 14. decembra 2006; v januarju 2006 še ne vemo. 
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Zatonila luč je dneva,
zvezd nebroj in luna seva -
božjo slavo razodeva, božjo moč.

Ne en dih! Ne en list ne zatrepeče,
mirno v srebru se leskeče;
ziblje stvarstvo sladko speče, pokoj tih...

Čuj, pa z višin
divni nakrat zadonijo glasovi -
to pač skrivnostni zvonovi
rajskih so lin.

Angeli tam
z zvezdami vsemi ubrano zvonijo
jasnih svetov harmonijo
javljajo nam.

IZLET OTROK SLOVENSKE ŠOLE IN ŽUPNIJSKEGA VRTCA 
TER STARŠEV V ITALIJO: MIRABILANDIALAND. Skupni izlet 
načrtujemo za Vnebohod, od četrtka 17 do nedelje, 20 maja 2007. Mirabi-
landialand je čudovit park razvedrila blizu Riminija; obiskali bomo tudi 
znamenito Ravenno (svetovno znane freske) in Ancono. Podrobnejši 
spored bo objavljen v februarski številki MNP. .
BERLIN: OBISK SLOVENSKE SKUPNOSTI V BERLINU, NOGO-
METNA TEKMA, MLADINSKA MAŠA. Izlet v Berlin  načrtujemo za 
praznik Rešnjega telesa, od četrtka, 7. do nedelje, 10. junija 2007. Potovali 
bomo z avtobusom, prijave sprejemamo takoj v župniji in pri članici ŽPS Fanči 
Forjan (Tel: 07181-21561). Februarja bo izšel program.

LETNO ROMANJE PO POTEH UČENCEV SV. CIRILA IN METO-
DA (Gorazd, Kliment, Naum) V MAKEDONIJO. Izlet in romanje 
pripravljamo od petka, 28. aprila, do ponedeljka, 2. maja 2006. Potovali 
bomo z letalom iz Stuttgarta preko Züricha v Ohrid; nazaj iz Skopja v Stuttgart 
(v ponedeljek, 2. maja dopoldne). Ogledali si bomo znemenite cerkve v Ohridu, 
najstarejši muzej ikon, izkopanine duhovnega centra sv. Klimenta, cerkev sv. 
Nauma, Strugo (patriaršija v skalah), znameniti samostan Bigorski (izdelovanje 
ikon) ter znamenitosti mesta Skopje. Prijave najkasneje do 15. januarja-zaradi 
letala! Cena v kratkem: računati moramo na 600 do 800 evrov (vse vključeno).
SEMINAR ZA CERKVENE PEVCE IN PEVSKE ZBORE načrtujemo 
od petka 23. do nedelje, 25 marca 2007 v Nonnenhornu pri Bodenskem 

DIVNA NOČ
( 0b 100-letnici smrti Simona Gregočiča )

KOLEDAR ZA LETO 2007

 c

BIBLIČNI SEMINAR bo od petka, 23. do nedelje, 25. novembra 2007. 
V letu svetega pisma ga bo v Nonnenhornu pri Bodenskem jezeru vodil mladi 
slovenski biblist, prof. Maksimilijan Matjaž.

SREBRNA MAŠA ŽUPNIKA ZVONETA ŠTRUBLJA bo v nedeljo, 
8. julija 2007 v cerkvi sv. Konrada ob 16. uri. Po maši še pogostitev in 
prireditev v dvorani pod cerkvijo. Na zahvalno srebrno mašo ste vab-
ljeni v čimvečjem številu!
PIKNIK OB SKLEPU ŠOSLKEGA LETA bo za otroke in starše 
župnijskega vrtca in slovenske šove v soboto, 14. junija 2007.
ŠMUČARSKA MAŠA V OBERSTDORFU bo v nedeljo, 4. marca 
2007. Kot lani, bomo odšli z enim kombije, Prijave čimprej!.
MAŠA V NARAVI bo v nedeljo, 24. junija 2007 ob 11.uri. Kraj še ni 
določen, znan bo do velike noči.
ROMANJE V EINSIEDELN bo v nedeljo, 23. sepembra 2007. Morda 
bomo romali dva dni, tudi v soboto, 22. septembra. Po dogovoru.

Polno srce
svete noči razume harmonijo,
srčne solze se v očeh mi bleščijo,
v solzah - zvezde‘.

Borni jaz stvor
blažen sem tu na čarobni samoti;
vendar  srca domotožje se loti;
„Vzplavam naj gor!“

Božja moč!
Ko da sem na neba pragi,
čuti vnemajo me blagi:
vsem vam, dragi in nedragi
lahko noč! 

SIMON GREGORČIČ
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SCHW. GMÜND: (Kapela sv. Jožefa, Uferstr.) 2. NEDELJA V MESECU OB 9.30
10.12. 2.ADVENTNA  NEDELJA (mašni namen je še prost); Maša v Neue Welt, 

adventna priprava. + starši Travner; Primo Lettig. 
14.01. 2. NAVADNA NEDELJA (mašni namen je še prost); Maša v Neue Welt.

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

16.12. 3. ADVENTNA NEDELJA  +Johan Komar, st. Veternik; +družine Ocvirk, 
Zidar, Franc Antolin; Angela Dajč in starši Antolin. Maša je v soboto ob 
17h, nato adventni večer.

21.01. 3. NAVADNA NEDELJA mašni namen j

AALEN: (Sv. Avguštin, Langerstr. 116) 3. NEDELJA V MESECU OB 11.00
17.12. 3.ADVENTNA NEDELJA- Maša in priprava na božič!
21.01. 3. NAVADNA NEDELJA mašni namen je še prost.

HEILBRONN-Böckingen: (Sv. Kilian, Ludwigsb. Str. 66) 4. SOB. V MESECU OB 17.00
16.12.  4. ADVENTNA NEDELJA Maša ob 17h, nato adventni večer. Ferdi Anclin, 

obl; Lojze Klinar, Franc in Angela Povše;+Koprivnik Viktor, Vinko, Johana
27.01. 4. NAVADNA NEDELJA  mašni namen še prost

OBERSTENFELD: (Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3) 4. NEDELJA V MESECU OB 9.00
24.12. 4. ADVENTNA NEDELJA+ iz družine Tomšič; družina Strašek, Štefan 

Turnšek.
28.01. 4. NAVADNA NEDELJA mašni namen še prost

ESSLINGEN: (Sv. Elizabeta, Hauserhaldenweg 38) 4. NED. V MESECU OB 17.00
26.12. SV. ŠTEFAN, DIAKON IN PRVI MUČENEC ++ Janez, starši Vajda in Leben; 

+Frančiška Štuehec. Tombola.
28.01. 4. NAVADNA NEDELJA mašni namen je še prost

BAD URACH: (Sv. Jožef, Münsingerstr.),  1. SOBOTA V MESECU OB 17.00
  DECEMBRA IN JANUARJA NI MAŠE-VABLJENI V PFULLINGEN!

PFULLINGEN: (Sv. Wolfgang, Marktstr. 26), 2. SOBOTA V MESECU OB 16.45
09.12.  2. ADVENTNA NEDELJA + +družine Gruden; Peter Golob, obl, starši Čeh.. 

Miklavževanje.
13.01.  2. NAVADNA NEDELJA mašni namen je še prost

GÖPPINGEN – VABLJENIK K SVETIM MAŠAM V ESSLINGEN IN V STUTTGART 

STUTTGART: (Sv. Konrad, Stafflenbergstr. 64)  NEDELJA OB 16.30
DECEMBER 2006

03.12. 1. ADVENTNA NEDELJA- MIKLAVŽEVANJE + Janez, st. Vajda in Leben; + st.   
 Vračko; st. Hajdinjak; + st. Franc in Jožefa Arh; + st. Ana in Janez Žičkar, sestra Anica   
 in Vinko Kerin; + Stanko Bukovšek, obl. + Drago Brunec. MIKLAVŽEVANJE ob 15  h  
 s pričetkom sv. maše v cerkvi.
10.12. 2. ADVENTNA NEDELJA + Franc Butolen, Ludvik Vavpotič; + Pavel, Štefan,   
 Ana Stržiščar; + starši Vrbnjak in brat Janko.
17.12. 3. ADVENTNA NEDELJA-NEDELJA OSEBNIH IN ZAKONSKIH JUBILEJEV
 + Drago Brunec; ‚+st. Anica in Lojze Štebe, Kordeš Vili in Lucija;Mojca Nemec, Zefka  
 Brijavec.
24.12.     SVETI VEČER IN POLNOČNICA: OB 22.00 SKUPAJ Z ŽUPNIJO SV. KONRADA 
25.12.     BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO 
31.12.     SILVESTROVO - zahvalna sveta maša v Slovenskem domu ob 18. uri.

JANUAR 2006
01.01. MARIJA, BOŽJA MATI - sveta maša skupaj z nemško župnijo ob 17.00
06.01. GOSPODOVO RAZGLAŠENJE mašni namen je še prost
07.01 JEZUSOV KRST mašni namen je še prost
14.01. 2. NAVADNA NEDELJA mašni namen je še prost 
22.01. 3. NAVADNA NEDELJA mašni namen je še prost
29.01. 4. NAVADNA NEDELJA - peta nedelja v mesecu, slovenska maša odpade 

med nami povedano

BÖBLINGEN: (Sv. Bonifacij, Kopernikusstr. 1) PRVA NEDELJA V MESECU OB 9.45
03.12.  1.ADVENTNA NEDELJA  Miklavževanje in nastop okteta Jurij Dalmatin;  
  ++Franc Božič, Fanika Voglar in starši Juričič
06.01.  GOSPODOVO RAZGLAŠENJE  mašni namen je še prost 
 

SPORED SLOVENSKIH MAŠ: december 06 – januar 0712 20
06

DECEMBER  

SPORED SLOVENSKIH MAŠ: december 06 – januar 07
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V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v 
začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej 
je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. 
 
V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala 
moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne 
iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. 

In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, 
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. 

(Janezov evangelij)

GOSPOD, NAŠ ODREŠENIK PRIHAJA
IN DVIGA NAŠA SRCA 
K VESELEMU UPANJU. 
NAJ BO GOSPOD MED NAMI SPREJET,
SLAVLJEN IN POVELIČEVAN
IN IZ SRCA ZAHVALJEN.
NAŠE PRAZNOVANJE 
NAJ GA OZNANJA SVETU!

Na razpolago imamo nove BOŽIČNE VOŠČILNICE Z LEPIMI  
SLOVENSKIMI MOTIVI. Oblikoval in izdelal jih je naš sodelavec 
Franci Arh. Priporočamo! Vsaj eno ali bolje dve voščilnici naj  
vsakdo pošlje tistemu, ki bo voščila najbolj vesel, morda osebi,  
ki smo jo v prejšnjih letih prezrli, kakemu bolniku ali ostarelemu.

MILOST BOŽIČA JE V NAS

BLAGOSLOVLJENO 
IN SRECNO 
NOVO LETO 2007


