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MED NAMI POVEDANO JUNIJ 2007
Posebna izdaja
PRIDITE Z NAMI V BERLIN!
Od srede, 6.junija (odhod ob20.
uri pred Slovenskim domom)
do nedelje, 10. junija zvečer.
Mladi za samo 100, odrasli za
samo 130 evrov. Sestavljamo
nogometno ekipo – rabimo še
kakšnih 6 nogometašev, pa tudi
nekaj navijačev. Naši nogometaši
ne morejo vsi priti - škoda, a z
novo ekipo bomo premagali
Berlinčane. Dobrodošli
harmonikaši – naredili bomo
veliko fešto!
Pokliči na: 0178 4417675!

JUBILEJ SREBRNE MAŠE
bo vaš župnik, dr. Zvone
Štrubelj, obhajal v nedeljo,
1. julija 2007 ob 16. uri
v cerkvi sv. Konrada. Po
maši bo pogostitev v
dvorani, rajanje, petje in
veselje! Ne zamudite!
„Da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi,
da bi bili tudi oni v naju” (Jn 17, 21)

MAŠE V MESECU JUNIJU 2007
STUTTGART, sv. Konrad: 3 (++Marija Domajnko; starši Sosič, brat Paolo;
Angela Kojzek),.10 (zardi izleta v Berlin maša odpade)., 17 (++Stanko Bukovšek;
Venta Franc, Marica in Antonija, starši Venta),. ob 16.30.
BÖBLINGEN, sv. Bonifacij: 3. junij (+Marija Mihelič, Ivan Zobec), ob 9.45.
Praznovali bomo tudi DAN DRŽAVNOSTI.
SCH. GMÜND, kapela sv, Jožefa: 10.junij (zaradi izleta v Berlin odpade).
SCHORNDORF, kapela pri sestrah: 17. juni (namen je še prost)j, ob 9.00.
AALEN, sv. Avguštin: v nedeljo, 24. junija ob 11. uri: MAŠA V NARAVI!
HB-BÖCKINGEN, sv. Kilian: v soboto, 30. junija ob 17.uri.
OBERSTENFELD, Srce Jezusovo: nedelja, 24. junija ob 11. uri v Bönnigheimu ob
PRAZNIKU DRŽAVNOSTI.
ESSLINGEN, sv. Elizabeta: 23. junija ob 17. uri (++ iz družine Geissler): maša za
domovino in kresovanje. Glej spodaj!
BAD URACH, sv. Jožef: v soboto, 2. junija ob 16.45 v Pfullingenu.
PFULLINGEN, sv. Wolfgang: v soboto, 2. junija ob 16.45.
SOBOTNA ŠOLA IN ŽUPNIJSKI VRTEC: Stuttgart: v soboto, 16. in 30. junija
od 10.00 do 12.00,
Konzularni dnevi-Stuttgart, Sophienstr. 25/II so 1. in 3. četrtek v mesecu od 9.00
do 12.30 in od 13.00 do 16. ure. V juniju 14., in 21. Tel v Münchnu: 089/543-98-19.
KRESOVANJE. SKD Slovenija-Stuttgart vabi v soboto, 23. junija 07 na
prireditev ob dnevu slovenske državnosti. Ob 17. uri bo sv. maša za domovino.
V dvorani bo nato krajši kultutni program z govorom predsednika društva, g. Franca
Cerovška, s himno z muzikanti iz Slovenije. Za ples bo poskrbel ansambel Štrk iz
Ljutomera. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
MAŠA V NARAVI bo v nedeljo, 24. junija ob 11. uri v Aalenu, na vrtu
Kolpingshütte, nedaleč stran ob cerkve sv. Avguština, kjer je vsak mesec slovenska
maša. Pri cerkvi bo zbirališče. Odidemo z avtobusom: ob 9. odpelje izpred
Slovenskega doma v Stuttgartu, ob 9.30 pobiramo v Schorndorfu (za krožnim
krišiščem, pred bencinsko črpalko), ob 10. uri v Schw. Gmündu, na železniški
postaji. Po maši skupni piknik. Prijavite se čimprej!
ČESTITKA. Gospod Ciril Turk je v sredo, 23. maja 2007 praznoval svoj 80življenjski jubilej. Čestitamo in želimo veliko zdravja in božjega blagoslova. To
okroglo obletnico bomo slovesno prosalvili na 4. adventno nedeljo, prazniku
jubilantov, to je, 23. decembra letos. Slavljenca priporočamo v molitev!
SREČANJE CELOTNEGA ŽPS bo v torek, 12. junija ob 17. uri. Udeležba je
pomembna, saj bo do takrat jasna usoda Slovenskega doma. Zagotovo pridite!

KALVARIJSKA MOLITEV
„Da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju” (Jn 17, 21)

Jezusova velikoduhovniška molitev se konča z gorečo prošnjo za edinost med Jezusovimi učenci.
To je zadnja Jezusova misel pred odhodom na Oljsko goro in na Kalvarijo. Zagotovo je bila
zanj to tudi boleča misel, nesel jo je na križ. Dobro je poznal človekovo srce in njegovo
nagnjenje k delitvi in razcepitvi, zato je učencem zaupal poslanstvo edinosti. Tretje tisočletje,
v to sem prepričan, bo tisočletje krščanske edinosti in sprave, ali pa ne bo več krščansko
tisočletje. Tisočletje edinosti in sprave bo postalo ne le v imenu strahu in
ogroženosti pred pohodom islama,
še veliko bolj bo to postalo
v imenu notranjega zakona
krščanstva,
Jezusove nenehne
prošnje in molitve
:
“Da bi bili vsi eno ...”

V versko mešanem okolju je zelo pomemben praktični ekumenizem, ekumenizem vsakdanjika, ki
je večji motor združevanja kot pa teoretični, teološki diskurz med visokimi predstavniki in
teološkimi izvedenci različnih krščanskih cerkva. Še bolj pomemben je t.i. duhovni ekumenizem.
Jezusova zadnja in goreča molitev za edinost Jezusovih učencev ima svoj najgloblji vir v Jezusovem
intimnem in živetem občestvu z Očetom.
Cerkev je zato že ena, v naročju svete Trojice, v Jezusovem združenju z Očetom: Vse, kar se dobrega in
plemenitega dogaja v Jezusovem imenu v katerikoli krščanski cerkvi ali celo izven nje, se dogaja v imenu
te že dosežene edinosti, ki jo ustvarja Kristus sam. Vse, kar so naše meje, meje posameznih krščanskih
cerkva, so razpoke v suhi zemlji človeškega, omejenega, grešnega. Ta suha zemlja čaka in vpije po dežju
Duha, ki izhaja iz ljubezni, za katero je Jezus živel in pričeval do svojega zadnjega diha. Tudi njegova
smrt na križu ni bila drugo kot en sam izdih ljubezni. Zato je zadnja Jezusova molitev prošnja za ljubezen:
»Da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih« (Jn 17, 26). Jezusova molitev za edinost
med učenci, je bila in ostaja »kalvarijska molitev«. Sam Jezus jo je ponesel na križ in jo vpletel v svoj
zadnji izdih, izdih ljubezni. Tudi za vsakega izmed nas je delo in molitev za edinost kristjanov »kalvarijsko
dejanje«, dejanje popolne izročitve načrtom in skrivnosti Svete Trojice, čisto dejanje ljubezni.
ZVONE ŠTRUBELJ

Spoštovani in dragi rojak in rojakinja. Vabim te, da se v nedeljo,
1. julija ob 16. uri pridružiš mojemu veselju in zahvali ob 25-letnem
duhovniškem jubileju, srebrni maši! Zelo te bom vesel! Po zahvalni maši se bomo skupaj
poveselili v dvorani in na dvorišču za cerkvijo.

