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SVETI 
MIKLAVŽ 
PRIHAJA!
Letos bo v Stuttgartu prihod sv. Miklav-
ža na njegov godovni dan, v soboto, 6. 
decembra ob 15. uri. V cerkvi sv. Ko-
nrada bo maša, nato pa pričakovanje sv. 
Miklavža z igrico, ki jo bodo predstavili 
otroci in mladi gledališke skupine Naš 
oder iz Trsta. Igrico je režirala profeso-
rica Lučka Susič, ki bo na prireditvi pri-
sotna, predstavila bo tudi svojo knjigo, 
zbirko Miklavževih igric. Otroci župnij-
skega vrtca in sobotne slovenske šole 
bodo v programu nastopili s posebnim 
recitalom z naslovom: Slovenija, ti si ka-
kro sonce! Ne zamudite enkratne pred-
stave, pridite v čimvečjem številu. Igrico 
bodo gostje ponovili na miklavževanju 
v pfullingenu, v nedeljo, 7. decembra 
ob 15. uri.

Advent je čas pričakovanja. Pričakujemo dogodek Jezusovega 
rojstva, ki ga praznujemo za božič. Obenem pa pričakujemo tudi 
Gospodov dokončni prihod. Ta dva prihoda se prepletata v litur-
giji adventnega časa. Kako ju lahko povežemo? Zakaj je pomemb-
no, da ne pozabimo dokončnega prihoda Sina človekovega?

Biti na desni ali na levi strani Sina človekovega
V veličastnem prizoru sodbe ob koncu časov bo Sin človekov 
ločil pravične od krivičnih kakor pastir loči ovce od kozlov. Pred 
njim bodo zbrani vsi narodi. »Vsi angeli bodo z njim«, prvi evange-
list, kar pomeni, da je Bog po svojih poslancih ljudem izrekel vse, 
kar je imel za povedat. Gre zares za konec časov. V besedi narod, 
je skrita beseda roditi se: ljudje vseh narodov in ljudstev so bili 
razporejeni (rojeni) na različnih koncih sveta. Zdaj bo nastopi-
la drugačna ločitev, šlo bo za novo preoblikovanje celotnega 
človeštva: tisti, ki pripadajo Sinu človekovemu bodo na njegovi 
desnici, imenovali se bodo »blagoslovljeni Očetovega kraljestva«, 
tisti, ki bodo na njegovi levici bodo »prekleti, izročeni večnemu 
ognju, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom.«

kaj pomeni ovce na desni in kozli na levi?
Gre tu res za ločitev konkretnih ljudi ali je v tej podobi skrito ne-
kaj globljega? V dveh vzporednih slikah je izrečena sodba. Na 
kraljevi desnici so »mali«, tisti, ki so Sina človekovega prepoznali 
v lačnem, žejnem, tujem, nagem, bolnem, v ječo zaprtem sočlo-
veku. Ali ni presenetljivo, da se kralj in sodnik enači s človekovimi 
telesnimi tegobami: z lakoto, žejo, nagoto, boleznijo, s pregnan-
stvom, odvzemom svobode? Ne enači se z dobrodelnimi ljudmi, 
ki te tegobe odpravljajo, ampak dobesedno s slabostmi človeko-
vega telesa in duha. Tisti, ki so ga v tem prepoznali, so kakor ovce 
na njegovi desnici. Tisti, ki ga niso prepoznali ali ga niso mogli 
prepoznati, so podobni kozlom. Kozel je za razliko od ovce mo-
škega spola. Za podobo kozla je skrita moč, virilnost, predstava 
obvladovanja sveta, iluzija vsemogočnosti. Takim so telesne te-
gobe le nevšečnost, primankljaj, izguba moči. Tak pogled na svet 
zanika krhkost človekovega telesa, ki je kraj njegove besede in 
kraj, kjer se izreka resnica.

V bratski in 
 Kristusovi  navezi 
z župnikom 
 sodelavcem, 
Igorjem  Krašno 
vam želiva 
 milosti poln 
adventni čas  
in  blagoslovljene 
božične in 
 novoletne 
 praznike. PRAZNOVANJE  

OSEBNIH  
IN ZAKONSKIH  
JUBILEJEV 
bo v nedeljo, 14. decembra ob 15. uri 
v cerkvi sv. konrada. Vsi, ki ste (ali še 
boste) letos obhajali okrogle življenjske 
jubileje (od 20., 30., ... do 60, 70, 80 ali več 
let) in zakonske jubileje (od 10, 15, 20, 25 
... do 40, 45, 50 ali več let poroke), pridite 
k slovesni maši na 3. adventno nedeljo 
(14.12) in k blagoslovu. Pri maši bo 
pel cerkveni pevski zbor Obzorje. 
Skupno praznovanje se bo po maši 
nadaljevalo v dvorani pod cerkvijo.

Božič je začetek novega sveta  
in novega človeštva
Sin človekov, Beseda, ki je meso postala – le 
tako je Bog mogel izreči vso svojo resnico – bo 
ob koncu časov prišel iskat, kar je njegovega. 
Prizorišče sodbe bo vsak človek kot posame-
znik. Na desno bo postavil to, kar je bilo v meni 
»blagoslovljenega«, kar mi je zares pomagalo 
biti človek, na levo pa vse, kar je bil le privid in 
prevara, laž in »kozlarija«. Šele tako razumljena 

prilika o dokončnem prihodu Sina človekove-
ga je zares »vesela novica«, osvobajajoča novi-
ca, vredna evangelija. Božič je praznik novega 
začetka, praznik človečnosti in človeka. Po-
stanimo bolj ljudje z vsemi slabostmi našega 
telesa in duha: saj se prav v njih rojeva Kristus, 
ki je notranja luč vsakega človeka in luč sveta. 
Skupaj in pogumno stopimo k luči življenja!

Vaš župnik, dr. Zvone Štrubelj

Župnikova beseda
MED DVEMA PRIHODOMA
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SporeD SlovenSkiH MaŠ DeceMBer ‘08 – januar ‘09

med nami 
     povedano

SporeD SlovenSkiH MaŠ DeceMBer ‘08 – januar ‘09

Stuttgart  (Sv. Konrad, Stafflenbergstr. 64) nedelja ob 16.30

DECEMBER 2008

06.12. 2. aDventna neDelja – Miklavževanje ob 15.00 uri
++ starši Franc in Jožefa Arh; ++ starši Janez in Ana Žičkar; 
+ Stanko Bukošek; ++ Janez, starši Vajda in Leben

14.12. 3. aDventna neDelja – mašni namen je še prost

21.12. 4. aDventan neDelja (sveta maša in spovedovanje)
+ Angelca Kojzek; + Frančiška Štuhec, 20. obletnica;  
+ Tone Strojan; ++ Komotarjevi

24.12. polnoČnica – ob 22.00 uri

25.12. BožiČ – goSpoDovo rojStvo

28.12. neDelja Sv. Družine – mašni namen je še prost

JANUAR 2009

04.01. 2. neDelja po BožiČu – mašni namen je še prost

11.01. jezuSov krSt – mašni namen je še prost

18.01 2. navaDna neDelja – mašni namen je še prost

BÖBlingen  (Sv. Bonifacij, Kopernikusstr. 1) 1. nedelja v mesecu ob 9.45

07.12. 2. aDventna neDelja – Miklavževanje
+ Alojz Zakrajšek; +Anonija Semel; +Štrukelj Franc

04.01. 2. neDelja po BožiČu – mašni namen je še prost

ScHW. gMÜnD  (Kapela sv. Jožefa, Uferstr.) 2. nedelja v mesecu ob 9.30

14.12. 3. aDventna neDelja – mašni namen je še prost

11.01. jezuSov krSt – mašni namen je še prost

ScHornDorF  (Kapela sv. Martina pri sestrah, Künkelinstr. 34) 3. nedelja v mesecu ob 9.00

13.12. 3. aDventna neDelja – ob 17.00 uri – MaŠa in aDventni veČer;  
++starši Hajdinjak in Tomec; ++ Ocvirk in Zidar

18.01. 2. navaDna neDelja – mašni namen je še prost

aalen  (Sv. Avguštin, Langerstr. 116) 3. nedelja v mesecu ob 11.00

13.12. 3. aDventna neDelja, Miklavževanje in aDventni veČer; 
++ slovenski rojaki iz Aalena

18.01. 2. navaDna neDelja – mašni namen je še prost

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

20.12. 3. aDventna neDelja – Maša ob 17. uri, nato adventni večer. 
+ Lojze Klinar, Franc in Angela Povše.

24.01. 3. navaDna neDelja – mašni namen je še prost

oBerStenFelD  (Srce Jezusovo, Gehrnstr. 3) 4. nedelja v mesecu ob 9.00

21.12. 4. aDventna neDelja – mašni namen je še prost

25.01. 3. navaDna neDelja – mašni namen je še prost

eSSlingen  (Sv. Elizabeta, Hauserhaldenweg 38) 4. nedelja v mesecu ob 17.00

26.12. ŠteFanovanje oB 17.00 uri – mašni namen je še prost

25.01. 3. navaDna neDelja – mašni namen je še prost

BaD uracH  (Sv. Jožef, Münsingerstr.) 1. sobota v mesecu ob 17.00

06.12. zaradi miklavževanja v Stuttgartu maša odpade,  
vabljeni v Pfullingen v nedeljo, 7.12. ob 15. uri

03.01. 2. neDelja po BožiČu – mašni namen je še prost

pFullingen  (Sv. Wolfgang, Marktstr. 26) 2. sobota v mesecu ob 16.45

07.12. 2. aDventna neDelja ob 15. uri – Miklavževanje – Pečovnik;  
++ starši Marija in Jože Klajšek; v dober namen, + Peter Golob in starši Čeh,  
+ Jože Lazar, 10. obl., ++ iz družine Srebrnak

10.01. jezuSov krSt – mašni namen je še prost

gÖppingen – VABLJENI K SVETIM MAŠAM V eSSlingen IN V Stuttgart 
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SLOVENSKI DOM: ZIBELKA VERSKE IN NARODNE ZAVESTI

Čakali smo in dočakali ... 2005–2008!
Slovenski dom je ostal v slovenskih rokah ...
Do konca letošnjega leta bomo prevzeli ključe Slovenskega doma.
Naj ostane zibelka slovenske verske in narodne zavesti!
Stopimo skupaj in izkažimo se solidarni!
Vaši darovi bodo prve opeke prenovljenega Doma.
Več si preberite na predzadnji strani.
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 ena od značilnih potez trubarjeve osebnosti 
in njegove življenjske poti je svetovljanstvo. prav 
to dimenzijo njegovega razgibanega življenja sem 
doživljal že v pripravi na trubarjevo leto 2008, še 
bolj pa v samem letu njegove 500-letnice rojstva. 
 Že od januarja naprej so začele v Trubarjeve kraje 
v Nemčijo prihajati različne skupine Slovencev, ki se jih 
spremljal. Zelo tesno sem se povezal z evangeličanskimi 
skupnosti na vseh nemških Trubarjevih postojankah, 
predvsem z odgovornimi evangeličanskimi pastorji, s 
katerimi sem sedaj v dobrih prijateljskih odnosih. Ena 
največjih slovenskih skupin je na pomladansko roma-
nje po poteh Primoža Trubarja pripotovala v začetku 
meseca marca 2008. Spomladansko romanje slo-
venskih katoličanov pod pokroviteljstvom nadškofa 
in ljubljanskega metropolita Alojza Urana, zastopal ga 
je mariborski pomožni škof, dr. Peter Štumpf, ki je pri 
slovenski škofovski konferenci zadolžen za pastoralno 
oskrbo slovenskih katoličanov po svetu, se je udeležilo 
sedem polnih avtobusov. 350 romarjem iz Slovenije se 
je pridružilo še 150 slovenskih rojakov iz Stuttgarta in 
okolice, tako da nas je bilo vseh skupaj petsto, simbol-
no število ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja. Ro-
marji so globoko doživeli Trubarjeve življenjske sledi 
in se mu poklonili na njegovem grobu v cerkvi sv. Gala 
v Derendingenu. Marsikdo od njih ima zato danes dru-
gačen, bolj pozitiven odnost in bolj celovit pogled na 
njegovo življenje in delo.
 Bad urach, od 11. do 13. aprila 2008. Že v na-
sled njem mesecu se je zgodil še en velik dogodek. V 
Bad Urachu so se zbrali predstavniki slovenskih dru-
štev, katoliških župnij, slovenskih učiteljev in socialnih 
delavcev iz celotne Nemčije na tradicionalnem, vsako-
letnem Posvetu. Ob številni udeležbi predavateljev, ani-
matorjev folklore, retorike, gledališča, glasbe in petja 
ter predstavnikov slovenske države, je letošnji posvet 
potekal v Trubarjevem kraju, Bad Urachu in z močnim 
kulturnim poudarkom na življenju in delu Primoža 
Trubarja. Poleg skupnega obiska cerkve sv. Gallusa, 
kjer je Trubar pokopan in dveh predavanj v evangeli-
čanskem Domu Primoža Trubarja, je bil na sporedu 
tudi obisk veličasnte cerkve sv. Amanda in kraja, kjer 
je Trubar s sodelavci postavil slovensko, glagolsko in 
cirilsko tiskarno v Amandenhofu v Bad Urachu. Ta 
močno poudarjena kulturna komponenta Posveta je 
bila nova in nam jo je praktično daroval Trubar sam.
 Ne bom veliko pisal o naslednjem množičnem 
romanju po trubarjevih poteh v nemčiji, ki so ga 
izvedli člani SPD PT skupaj s slovensko evangeličan-

sko skupnostjo in škofom Gezo Ernišom. od 29. maja 
do 1. junija 2008 sem bil tudi sam na tej romarski 
poti. Vesel sem, da je vse tako dobro potekalo, nekaj 
romarskih utrinkov sem objavil v knjigi Pogum besede, 
Primož Trubar 1508-2008. Spremljala nas je tudi ekipa 
televizije Slovenija, kar je zagotovo nekaj dobrega, saj 
so bili dogodki posneti in arhivirani. Upajmo, da bodo 
v prihodnje prišli kaj bolj v javnost. Dve novi obeležji, 
trg Primoža Trubarja v Rothenburgu nad Taubero in 
bronasta reliefa sv. Manga in Trubarja v Kemptnu, bo-
sta trajni spomin tega romarskega podviga. 
 Omeniti velja še dve skupini od tolikih, ki sem jih 
letos spremljal po Trubarjevih poteh v Nemčiji: sku-
pina trst 85, tržaški Slovenci, so bili tu od 3. do 6. 
julija. Koliko navdušenega slovenstva so prinesli na to 
pot, je težko povedati. Prav tako je bil zanimiv in napol-
njen s pozitivnim nabojem slovenstva obisk koroških 
Slovencev, od 16. do 19. oktobra letos. Poleg navdu-
šenega romanja po Trubarjevih poteh, so tudi našim slo-
venskim rojakom dali svoj prispevek, recital »A ino U« 
koroškega duhovnika Janka Krištofa, ki je v Trubarjevem 
letu pripravil recital besedil iz Dalmatinove Biblije. 
 Slovenski dom v Stuttgartu, ki smo ga v leto-
šnjem letu pridobili in ga odkupili, je v trubarje-
vem letu postal pravo slovensko kulturno križišče. 
Teden za tednom so ga obiskovale slovenske skupine: 
eden od njih je bil pomemben obisk slovenskih učite-
ljev in profesorjev, nekaterih ravnateljev osnovnih šol v 
mesecu februarju, na podlagi katerega se je kasneje ro-
dila civilna pobuda »Lubi Slovenci«, dobrodelna akcija 
za odkup Slovenskega doma v Stuttgartu. Naj omenim 
še obisk koprskih učiteljev osnovnih šol v torek, 28. 
oktobra, obisk članov Slovenskega svetovnega kongre-
sa od 7. do 9. novembra in obisk petdesetih študentov 
slavistike, ki ga še pričakujemo na koncu letošnjega 
meseca novembra. Koledar napovedanih skupin je že 
skoraj poln za prvo polovico naslednjega leta. 
 Poleg že omenjenih predavanj, ki so se letos vrstila 
na zelo različnih ravneh, od sodelovanja na akadem-
skem področju (pomembno predavanje na med-
narodnem znanstvenem simpoziju o primožu 
trubarju v tübingenu od 5. do 6. junija 2008, pre-
davanje na teološkem simpoziju v rimu od 15. do 
19. septembra 2008) kot tudi na različnih verskih 
in kulturnih forumih (za evangeličane v Rothenburgu 
nad Taubero, v Bad Urachu, Lauffenu, Tübingenu, za 
katoličane in evangeličane v Stuttgartu, Pforndorfu; 
na slovenskem kulturnem prazniku v Stuttgartu, na 
Posvetu slovenskih kulturnih društev v Bad Urachu, 

KOLEDAR  
ZA LETO 
2009

KRONIKA DOGAJANJA  
V LETU PRIMOŽA TRUBARJA 2008
S TRUBARJEM V ŠIRNI SVET

SlovenSki kulturni praznik bomo 
v organizaciji SKD Slovenija-Stuttgart in 
ob podpori slovenske župnije obhajali 
v nedeljo, 8. februarja 2009. Ob 15. uri 
sveta maša v cerkvi sv. Konrada, nato v 
dvorani kulturna prireditev.

SeMinar za cerkvene pevce in pev-
Ske zBore bo od petka, 27. do nedel-
je, 29. marca 2009 v Nonnenhornu pri 
Bodenskem jezeru. Vodila ga bosta prof. 
Ivan Florjanc in prof. Elka Bratina.

MaterinSki Dan bo v nedeljo, 10. 
maja 2009, ob 16.30 maša v cerkvi sv. 
Kon rada v Stuttgartu, nato prireditev ob 
materinskem dnevu v dvorani pod cerkvi-
jo. Praznik bodo pripravili otroci sloven-
skega vrtca in slovenske sobotne šole.

prvoMajSki roMarSki SHoD bo 
na Michaelsbergu pri Bönnigheimu: ob 
10.30 romarska maša in šmarnice, nato 
skupno kosilo v prostorih društva Mura v 
Bönnigheimu.

DružinSki SeMinar za MlajŠe Dru-
žine bo od petka, 12. do nedelje, 14. 
junija 2009 v Nonnenhornu ob Boden-
skem jezeru; vabljene so družine otrok 
slovenskega otroškega vrtca in slovenske 
sobotne šole. Vse podrobnosti skupnega 
bivanja, program in čas odhoda bomo 
določili na skupnem sestanku.

kreSovanje in slavje ob dnevu slo-
venske državnosti bo v soboto, 20 ju-
nija 2008 v Esslingenu: ob 17. uri maša 
za domovino, nato kulturni in družabni 
program v dvorani sv. Elizabete v Esslin-
genu (SKD Slovenija-Stuttgart).

MaŠa v naravi bo v nedeljo, 28. ju-
nija 2008. Kraj bo še določen. Na mašo 
v naravi bomo odšli z avtobusom.

piknik oB Sklepu ŠolSkega leta 
bo v soboto, 11. julija 2009 na vrtu 
Slovenskega doma.

SreČanje v Moji DoMovini bo 
v nedeljo, 9. avgusta 2009. Kraj in 
podrob nosti srečanja bomo objavili za 
veliko noč. 

roManje v einSieDeln bo v nede-
ljo, 27. septembra 2009. Na romanje 
bomo odšli z avtobusom.

vinSka trgatev bo v soboto, 17. 
 oktobra 2009 v Esslingenu: ob 17. uri 
sveta maša, nato program in praznovan-
je v dvorani sv. Elizabete v Esslingenu.

BiBliČni SeMinar bo od petka, 20. 
do nedelje, 22. novembra 2009 v eni 
od že poznanih postojank naših semi-
narjev ob  Bodenskem jezeru.
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Priporočamo knjižni dar  
              za božič in novo leto 2009
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Dragi rojakinje in rojaki,

če so goreča polena razmetana, bodo  kmalu 
vsaka zase ugasnila. Če jih damo skupaj, bodo 
zagorela v visok plamen. To je prava podoba 
za čas, ki je pred nami. Z velikimi napori smo 
dosegli, da je nekdo v Sloveniji razumel in 
podprl naša prizadevanja za ohranitev Slo-
venskega doma v Stuttgartu in nam finanč-
no zagotovil odkup. Slovenski dom je sedaj 
v naši lasti, kar pomeni, da ga moramo sedaj 
še bolj ceniti in podpirati. Od januarja 2009 
naprej je tudi uprava samo naša, kar pomeni 
redno vzdrževanje, ki je povezano s stroški.
 Iskrena zahvala vsem, ki ste v ta namen 
že darovali v prejšnjih letih. Le tako smo 
lahko izvedli akcijo za odkup našega skup-
nega doma. Zaupam v vaše razumevanje in 
v vašo dobrodelno solidarnost. Letošnje leto 
2009 je izredno pomembno, saj bo stekla 
organizacija za preureditev Slovenskega 
doma v pastoralni in večnamenski sloven-
ski kulturni center. Iskali bomo spozorje in 
druge vire finačne podpore, da bi dosedanji 
Slovenski dom mogli preurediti in na tleh 
sedanjega postaviti večji in bolj funkcionalni 
slovenski center. O tem, kako bo načrtovani 

projekt stekel, se prav v tem času intenzivno 
pogovarjamo. Nosilec programa in načrto-
vanih dejavnosti je zveza rafael, v Nemčiji 
uradno registrirano društvo slovenskih izsel-
jenskih duhovnikov s sedežem v Münchnu. 
Iskalo bo partnerje, ki bodo pripravljeni vsto-
piti v projekt slovenskega centra, se udeležiti 
načrto vane obnove in snovanja koncepta za 
delovanje takega večnamenskega slovenske-
ga pastoralnega in kulturnega centra. Nihče 
ne bo izključen, če bo le želel delovati v skup-
no dobro za ohranjanje slovenske kulturne 
identitete.
 Položnica, ki je priložena tej strani je 
 namenjena v sklad Slovenskega doma. Zveza 
Rafael bo posrkrbela za potrdilo, ki bo veljalo 
za davčno olajšavo. Seznam in vsote daroval-
cev bomo sproti objavljali v glasilu Prijatelji 
Slovenskega doma, ki bo začelo izhajati v 
prvi polovici leta 2009. 
 Kdor čuti znamenje časa, namreč to, da 
je prišel čas za vzajemnost pri delu za utrje-
vanje slovenske verske in narodne zavesti, je 
povabljen k odprtemu sodelovanju in k sku-
pni solidar nosti. 

Hvala že vnaprej za vaše zaupanje in vašo 
 pomoč. Bog lonaj!

V imenu slovenske župnije
župnik, dr. Zvone Štrubelj

V imenu Zveze Rafael, 
predsednik msgr. Janez Pucelj

OGENJ ZAGORI,  
KO SO GOREČA  
PLAMENA SKUPAJ

na prvem posetu mladih v 
Nemčiji v Stuttgartu), sem bil 
s Trubarjem na več turnejah 
po Sloveniji, Italiji in Avstriji. 
Množile so se predvsem po 
izdaji knjige Pogum besede, 
Primož Trubar: 1508-2008, ki 
je v sozaložništvu vseh treh 
Mohorjevih družb (Celovške, 
Celjske in Goriške) zagledala 
luč sveta 9. septembra 2008. 
Izvirno in lepo jo je oblikoval 
sodelavec Franci Arh. Tako 
sem s knjigo in s predsta-
vitjijo Trubarja nastopil v 
knjižnici v Domžalah, v po-
krajinski in mestni knjižnici 

v Murski Soboti, v Društvu slovenskih izobražencev v 
Trstu, na klasičnem liceju France Prešern v Trstu, na 
ekumenskem dnevu v Tinjah na avstrijskem Koro-
škem, v Lutrovi kleti v Sevnici, na šoli v Šentrupertu. 
Prav kmalu je prišla naslednja turneja (od 25 do 29. 
novembra 2008), ki je vključevala predstavitev Trubar-
ja in njegovega »poguma besede« v občinski dvorani 
na Škofljici (25.11.),  na slovenskem knjižnem sejmu v 
Cankarjevem domu v Ljubljani (26.11.), na Trubarjevi 
domačiji na Rašici (26.11.), na gimnaziji v Želimljem 
(27.11.) in na konferenci avstrijskih evangeličanov 
v Tinjah na Koroškem (27.-28.11.). Ker bo do konca 
Trubarjevega leta izšla tudi knjiga pogum besede 
v nemščini (Mut zum Wort), je predstavitev nemške 
knjige že napovedana v Celovcu, na Dunaju, v Tübin-
genu in še v drugih nemških krajih.

 Omenim naj še, da sem veliko prepotoval tudi s 
potujočo razstavo vsem Slovencem, ki smo jo z 
avtorji razstave postavili domala po vseh nemških po-
stojankah Trubarjeve življenjske poti. Še posebej raz-
veseljivo je bilo odprtje v Lauffenu pri Heilbronnu, kjer 
je Trubar živel dobro leto, od 1565 do konca leta 1566, 
kjer mu je tudi umrla žena Barbara. Ta postojanka, ki je 
največkrat pozabljena, je v letošnjem letu zaživela prav 
s Trubarjevo razstavo in z ekumenskim srečanjem med 
evangeličani mesta Lauffen in slovenkimi katoliškimi 
rojaki, ki so na dan reformacije, 31. oktobra 2008, na-
stopili s pesmijo in besedo ter s slovenskimi dobrotami. 
Omenjati velja tudi potujočo razstavo v Augsburgu, ki 
je potekala od ponedeljka, 6. oktobra do sobote, 25. 
oktobra 2008. Odprtje je bil velik ekumenski dogo-
dek: sodelovanje pevskega zbora slovenske župnije v 
Augsburgu, navzočnost generalnega konzula Alfreda 
Killerja in konzulke Marjane Bokal-Prvinšek, moje 
predavanje o Trubarju, nagovori predstavnikov mesta 
Augsburga in augsburške evangeličanske skupnosti. 
Razstava se je simbolično zaključila z obiskom Tru-
barjevih domačinov, rojakov iz Rašice, ki so tiste dni 
potovali po Trubarjevih poteh.
 Takih zanimivih in srečnih naključij je bilo v Tru-
barjevem letu 2008 kar veliko. Imel sem vtis, da so se 
poti med Slovenijo in Nemčijo, ki jih je tolikokrat pre-
hodil Trubar sam, kar nekam čudežno prepletale med 
seboj. tri dimenzije slovenstva pa prav tako: sloven-
stvo, ki raste iz domačih korenin in oblikuje deblo na-
šega narodnega telesa, slovenstvo, ki ga živijo tržaški, 
goriški, beneški in koroški Slovenci in slovenstvo, ki ga 
živijo slovenski rojaki po svetu kot široko krošnjo naše-
ga narodnega drevesa, je v Trubarjevem letu pridobilo 
novih in svežih življenjskih sokov. Moje popotovanje 
s Trubarjem v njegovem jubilejnem letu, popotovanje 
skozi tri pomembne razsežnosti slovenske identitete, je 
bilo vznemirljivo in izredno bogato. Ni mi žal naporov 
in žrtev, ki jih je zahtevalo. Preko njih sem mogel vsaj 
malo dojeti kako razgibano in pestro je bilo Trubarje-
vo življenjsko popotovanje. izskustveno sem mogel 
doživeti kako pomembna so križišča človečnosti, 
križišča odprte dialoškosti, tudi kako pomembno 
je iskati to, kar nas združuje, kar nas zavezuje k 
strpnemu sobivanju na naši enkratni življenjski 
poti skozi prostor in čas. V tem smislu ostaja Trubar 
za vse Slovence pa tudi za dnašnjo Evropo še neodkrita 
zgodba, naša skupna naloga prihodnosti.

 Zvone Štrubelj

Knjigo lahko naročite v slovenski župniji:
Slovenski Dom, Stafflenbergstr. 64, 70184 Stuttgart, 
Tel.: 0711 / 23 28 91, Mobil: 0178 / 4 41 76 75, 
E-mail: ZvoneS@gmx.de
Nemška izdaja „Mut zum Wort“ je v pripravi.  
Sprejemamo prednaročila.
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1. aDventna neDelja (30.12.08)
 Stuttgart – maša ob 16.30

2. aDventna neDelja (7.12.08)
 Stuttgart – sobota, 6.12.08 ob 15. uri 
sveta maša in nato miklavževanje v dvora-
ni sv. Konrada. Z Miklavževo igrico gostuje 
dramska skupina otrok in mladih iz Trsta. Na-
stop otrok slovenskega župnijksega vrtca in 
sobotne šole. Prihod sv. Miklvaža.
 BÖBlingen – nedelja, 7.12.08 ob 9.45 
maša in nato obisk sv. Miklavža
 pFullingen – nedelja, 7.12.08 ob 15. uri 
sveta maša, nato igrica gostujoče skupine iz 
Trsta in prihod sv. Miklavža.

3. aDventna neDelja (14.12.08)
 ScHornDorF – sobota, 13.12.08. Ob 
17. uri sveta maša v kapeli pri sestrah, nato 
 skupni adventni večer.
 aalen – sobota, 13.12. 08. Ob 17. uri sve-
ta maša v cerkvi sv. Nihaela (Pelzwasen), nato 
miklavževanje in adventni večer v prostorih 
hrvaškega misijona.
 Stuttgart – nedelja, 14. 12. 08. Nedel-
ja slavljencev. Sveta maša ob 15. uri v cerkvi 
sv. Konrada, nato praznovanje v dvorani pod 
cerkvijo. 

4. aDventna neDelja (21.12.08)
 HeilBronn – sobota, 20. 12. 08. Ob 17. 
uri sveta maša, nato skupni adventni večer.
 oBerStenFelD – nedelja, 21.12.08. Ob 
9. uri sveta maša in priprava na božič.
 Stuttgart – nedelja, 21.12.08. Ob 
16.30 sveta maša in spovedovanje.

polnoČnica – sreda, 24.12.08
 Stuttgart, 24. 12. 08. Ob 21.30 bomo na 
koru peli slovenske božične pesmi, skupna 
polnočnica z nemško skupnostjo sv. Konrada 
ob 22. uri.

BožiČ in ŠteFanovo
 Stuttgart, 25.12.08. Slovesna božična 
maša ob 16.30
 ESSlingEn, 26.12.08. Ob 17. uri sveta 
maša, nato štefanovanje in božična tombola 
v dvorani sv. Elizabete v Esslingenu.

novo leto (1.1.2009)
 Stuttgart, ob 17. uri skupna sveta maša 
z nemško skupnostjo v cerkvi sv. Konrada.

SoBotna Šola 
in župnijSki vrtec
Stuttgart, Slovenski dom, 
od 10. do 12. ure
 December 2008: 6. in 13.12.08
 Januar 2009: 17. in 31.1.09

SREČANJA 
V ADVENTNEM  
IN BOŽIČNEM ČASU

Slovenski Dom
Stafflenbergstr. 64
70184 Stuttgart
Tel.: 0711 / 23 28 91
Mobil: 0178 / 4 41 76 75
E-mail: slozup@gmx.de
www.skm-stuttgart.de

Za vsebino odgovarja: 
župnik dr. Zvone Štrubelj
E-mail: ZvoneS@gmx.de


