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ŽUPNIKOVA MISEL
Spoštovani in dragi rojakinje in rojaki! Za nami je lep župnijski praznik, ki je bil združen
s praznikom prvega svetega obhajila in praznikom svete birme. O tem sem napisal obširnejše
poročilo tudi za slovenski verski tednik Družina, za nedeljo, 6. julija, ko slovenska Cerkev
obhaja izseljensko nedeljo, nedeljo Slovencev po svetu. Podčrtal sem značilnosti našega pastoralnega dela, saj je prav da o nas berejo tudi drugi, po celi Sloveniji in po celem svetu.
Prijetno branje Vam želim.

Pastoralno delo
v duhu in stilu svetega Pavla
Pri našem delu nimamo množic. Ko se
kdaj srečamo s sobrati duhovniki iz domovine, radi vprašajo: koliko imate prvoobhajancev in koliko birmancev? Težko nam je
izreči majhne številke. Pred kratkim, v soboto, 14. junija smo v Stuttgartu imeli župnijski
praznik, praznik prvega svetega obhajila in
svete birme. Imeli smo tri prvoobhajance in
10 birmancev, med njimi dve odrasli osebi.
Vendar, kaj vse je za tem majhnim številom?
Pastorala na poti. Kako daleč so starši vozili otroke na pripravo za obhajilo in birmo,
tudi do 70 kilometrov vsako drugo soboto in
to vsaj pet let. Koliko je bilo srečanj tudi po
družinah! Kako smo uspeli povezati skupino
staršev, da so po birmi bili na praznični večerji
vsi skupaj, v dvorani, ki so jo zato najeli . Škof
birmovalec, narodni delegat za Slovence po
svetu, dr. Peter Štumpf je to opazil in po birmi tudi sam želel obiskati otroke, starše in
sorodnike na tem prazničnem večeru.
Vsak obraz je za nas pomemben in k vsakemu posameznemu človeku pristopamo s
spoštovanjem in z veliko pastoralno odgo2

vornostjo. Od 2.500 službenih kilometrov, ki
jih naredimo nekateri duhovniki v izseljenstvu na mesec, jih je veliko takih, ki so namenjeni eni sami družini, ki se pripravlja na krst
ali ki je izgubila družinskega člana in se pripravlja na slovo. Škofa birmovalca sem poprosil, da smo v sobotnem jutru, pred birmo,
odšli na 60 kilimetrov dolgo pot do bolnika,
ki mu je podelil zakrament bolniškega maziljenja in sveto obhajilo. Na poti smo obiskali
tudi slovensko družino, ki vsako drugo soboto vozi tri otroke po 60 kilometrov v župnijski
otroški vrtec. Zahvaljujem se škofu Petru,
da si je vzel čas in tudi sam stopil na naše
neskončne pastoralne poti do slovenskih rojakov.
Prav zdajle ko to pišem, že pogledujem
na uro, saj se mudi na pogreb Slovenca v 50
kilometrov oddaljeni Oberstefeld. Ne bom
odšel sam, z mano gre tudi nekaj pevcev,
ki so pripravljeni žrtvovati pol dneva, da na
pogrebu slovensko zapojemo in slovensko
molimo. Nikoli ni preveč poti, ko gre za pot
do človeka!

Miroljubno sobivanje
z drugimi in drugačnimi
Tudi to je značilnost naše pastorale. Ostal
bom pri našem župnijskem prazniku, ki je potekal od petka, 13. do nedelje, 15. junija 2008
v Stuttgartu. V petek popoldne se je škof Peter srečal z obhajanci, birmanci, botri in njihovimi starši. Zelo prijetno in koristno srečanje,
ki bo vsem ostalo v lepem spominu. Sledilo
je srečanje s člani Župnijskega pastoralnega sveta, ki so za to priložnost pripotovali iz
različnih koncev slovenske župnije, tudi po
sto kilometrov daleč. Lepo smo se imeli tudi
na skupni večerji. Ponovno smo se srečali
naslednji dan, kjer so člani ŽPS bili vključeni v
potek praznika svete birme in v praznovanje,
ki je nato sledilo v župnijski dvorani sv. Konrada.
Župnijski praznik je potekal še v nedeljo,
15. junija, ko smo ob 10. uri imeli skupno nedeljsko bogoslužje z nemško skupnostjo sv.
Konrada. Po maši je sledilo odprtje razstave
slovenske umetnice Jane Vizjak. V cerkvi sv.
Konrada je razstavljen njen križev pot, do
vključno 6. julija. Na odprtju je spregovoril
nemški župnik Anton Seeberger, umetnica
sama in jaz osebno kot slovenski župnik. S
petjem so nedeljsko bogoslužje in odprtje
razstave Moje slikanje Križanega obogatile
pevke skupine Bel Canto iz Murske Sobote.
Razstava je moderni cerkvi sv. Konrada dala
dobesedno slovensko dušo in je izredno všeč
vsem obiskovalcem, še posebej nemškim.

	Nedeljsko dopoldne smo sklenili v dvorani sv. Konrada, kjer smo skupaj odprli še eno
razstavo, potujočo razstavo Vsem Slovencem,
ki opisuje življenje in delo Primoža Trubarja.
Tudi tu je zapel zbor Bel Canto, povedali smo
nekaj o nas Slovencih in še posebej o Primožu
Trubarju v Trubarjevem letu 2008. V nedeljo, 6. julija 2008 se bomo po slovenski maši
ob 16.30 spet dobili v dvorani, kjer bo sklep
potujoče razstave Vsem Slovencem in krajši
kultruni program. Občinstvo bomo razširili ne
le na slovensko in nemško katoliško župnijo,
ampak tudi na sosedno evangeličansko
župnijo, ki je povabljena na ta dogodek. O
Trubarju bo spregovoril član evangeličanske
skupnosti dr. Hermann Ehmer, dober Trubarjev poznavalec in slovenski župnik, ki vam
piše te vrstice. Prvič se bomo srečali v takem
okviru verniki in ljudje, ki sobivamo v lepem
kulturnem in verskem sožitju. Taka bo naša
“izseljenska nedelja”. Čutim, da bo nekaj zares
posebnega. Naj bo taka tudi vaša, moji dragi
bratje in Slovenci!


Župnik, dr. Zvone Štrubelj
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med nami
povedano

SPORED SLOVENSKIH MAŠ
STUTTGART

(Sv. Konrad, Stafflenbergstr. 64)

JULIJ – AVGUST ‘08
1., 2. in 3. nedelja ob 16.30

JULIJ 2008
06.07.

14. NAVADNA NEDELJA – nedelja Slovencev po svetu; ++ Janez Vajda,
Zdenka Leben, Anica Belec; ++ Angela Kojzek; Gomzi Tončka; osmi dan
Peter Klemen iz Oberstenfelda.

13.07.

15. NAVADNA NEDELJA – mašni namen je še prost

20.07.

16. NAVADNA NEDELJA – starši Vrbnjak - brat Janko

27.07.

17. NAVADNA NEDELJA – ++ starši Bukovšek, Gabriela Bračko,
Kojzek Angela; ++ družina Geissler

AVGUST 2008
03.08.

18. NAVADNA NEDELJA – ROMANJE TREH SLOVENIJ NA SVETE višarje
starši Šlamberger; sestre Ivanka, Ida, brat Jože – mala Martina in svak Branko

10.08.

19. navadna nedelja – mašni namen je še prost
15.08. PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA. Mašni namen je še prost

17.08

20. NAVADNA NEDELJA – + Ludvik Čevdek

24.08.

21. navadna nedelja – mašni namen je še prost

31.08.

22. NAVADNA NEDELJA – mašni namen je še prost

BÖBLINGEN

(Sv. Bonifacij, Kopernikusstr. 1)

06.07.

14. NAVADNA NEDELJA – Osmi dan za + Cveto Funkelj; + Helena Spreitzer; starši Zalokar, Amalija Zalokar, Maks in Ivanka, Marjan Jerčin

03.08.

avgusta maša odpade

SCHW. GMÜND
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1. nedelja v mesecu ob 9.45

(Kapela sv. Jožefa, Uferstr.)

2. nedelja v mesecu ob 9.30

13.07.

15. NAVADNA NEDELJA – mašni namen je še prost

10.08.

avgusta maša odpade

med nami povedano
SPORED SLOVENSKIH MAŠ

JULIJ – AVGUST ‘08

SCHORNDORF (Kapela sv. Martina pri sestrah, Künkelinstr. 34)

3. nedelja v mesecu ob 9.00

20.07.

16. Navadna nedelja – mašni namen je še prost

17.08.

avgusta maša odpade

AALEN

(Sv. Avguštin, Langerstr. 116)

20.07.

julija maša v Aalnu odpade.

17.08.

avgusta maša odpade

HEILBRONN-Böckingen
26.07.

julija maša odpade

23.08.

avgusta maša odpade

OBERSTENFELD

(Sv. Kilian, Ludwigsb. Str. 66) 4. sobota v mesecu ob 17.00

(Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3)

27.07.

17. navadna nedelja
Trideseti dan za + Peter Klemen.

24.08.

avgusta maša odpade

ESSLINGEN

(Sv. Elizabeta, Hauserhaldenweg 38)

27.07.

Nedeljska maša je v Stuttgartu

24.08.

Nedeljska maša je v Stuttgartu

BAD URACH

(Sv. Jožef, Münsingerstr.)

05.07.

CIRIL in metod – mašni namen je še prost

02.08.

v avgustu ni maše

PFULLINGEN

3. nedelja v mesecu ob 11.00

(Sv. Wolfgang, Marktstr. 26)

4. nedelja v mesecu ob 9.00

4. nedelja v mesecu ob 17.00

1. sobota v mesecu ob 17.00

2. sobota v mesecu ob 16.45

12.07.

15. NAVADNA NEDELJA– mašni namen je še prost

09.08.

avgusta maša odpade

GÖPPINGEN – VABLJENI k SVETIM MAŠAM V ESSLINGEN IN V STUTTGART
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NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU
IN SKLEP RAZSTAVE VSEM SLOVENCEM

Na nedeljo Slovencev po svetu,
6. julija bomo imeli nedeljsko
mašo ob 16.30 v cerkvi
sv. Konrada. Po maši se
bomo ob 18. uri zbrali v
dvorani sv. Konrada, kjer
bo sklep potujoče razstave Vsem Slovencem, ki
prikazuje življenje in delo
Primoža Trubarja.
Na kratkem kulturnem programu,
ki se ga bodo udeležili tudi verniki
nemške župnije sv. Konrada in
evengeličanski bratje iz Christus
Gemeinde bo spregovoril
Dr. H ermann Ehmer in
Dr. Zvone Štrubelj.
Iskreno vabljeni!
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ŽUPNIJSKA OBVESTILA
Vabilo na praznik MOJCE SEKNE
ob sklepu izobraževanja za pastoralno referentko
Mojca Aleksandra Sekne je končala triletni uspešni študij kot pastoralna referentka. Škof Dr. Johannes Kreidler jo bo 12. julija 2008 ob 14.30 v cerkvi St. Franziskus v
Schwenningenu slovesno imenoval za pastoralno referentko in ji izročil novo službo.
Veselimo se z njo in molimo zanjo. Kdor more se lahko slovesnosti tudi udeleži. Mojca,
srečno in korajžno naprej!

Srečanje v moji domovini
V petek, 11. julija bomo ob 14. uri odpotovali v Slovenija na tradicionalno Srečanje
v moji domovini. Letos bo potekalo v soboto, 12. julija na Rašici v župniji Velike
Lašče, Trubarjevem rojstnem kraju. V soboto bo bogat kulturni program s slovesnim
bogoslužjem, ki ga bo vodil ljubljanski pomožni škof in generalni vikar, dr. Anton Jamnik. Obiskali bomo Trubarjevo domačijo in sklenili dan na Turjaškem gradu s predavanjem o Trubarju in s skupno družabnostjo. Če bi se še kdo želel prijaviti, naj se čimprej
oglasi. Vabljeni tudi vsi, ki ste takrat doma. Nedeljsko dopoldne bomo preživeli na
avstrijskem Koroškem, vrnili se bomo v nedeljo, 13. julija zvečer.

ROMANJE TREH SLOVENIJ NA SVETE VIŠARJE
3. avgusta 2008
V nedeljo, 3. avgusta se bomo udeležili romanja na Svete Višarje. Zbirno mesto je pod
žičnico v Žabnicah ob 9. uri (blizu italijanskega mesta Tarvisio – ki je, za tiste, ki pridejo
iz Slovenije na drugi strani Kranjske gore, dostop pa tudi iz Beljaka – Villacha po avtocesti za Udine). Z žičnico se bomo povzpeli do romarske cerkve, Marija kraljica Evrope.
Ob 10.30 je predavanje (Cerkev na zatožni klopi), ob 12. uri slovesna sveta maša, ki
jo bo daroval koprski škof msgr. Metod Pirih, po maši blagoslov Erlichovega doma in
kratek kulturni program. Sledilo bo družabno srečanje. Vabljeni v čimvečjem številu!
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BOGU HVALA,
SLOVENSKI DOM
BO OSTAL SLOVENSKI!

Kot je bilo sporočeno na praznik svete birme,
14. junija 2008, bomo v mesecu septembru od škofije
Rottenburg-Stuttgart odkupili Slovenski dom. Cena
znaša 850.000,00 evrov. Zahvaljujemo se tistim, ki
so razumeli naše potrebe in nam zagotovili potrebno vsoto vsaj v obliki daljnoročnega posojila. Sami
bomo prispevali kolikor bomo zmožni, za drugo se
bomo obrnili na tiste, ki so nam še naprej pripavljeni
pomagati. Akcija zbiranja sredstev se je torej začela.
Kolikor morete jo podprite. Za večje vsote Vam lahko
Zveza Rafael zagotovi potrdilo za davčno olajšavo.
Bog povrni vsakomur, ki nas bo podprl! Seznam
darovalcev bo mesečno objavljen v župnijskem listu
Med nami povedano. Hvala in skupaj naprej! Z.Š.

