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Župnikova duhovna misel

BOG GOVORI TUDI DANES
»V puščavi je Janezu, Zaharijevemu sinu prišla Božja beseda« (Lk 3, 2)

 S temi besedami vstopa v adventni čas Janez Krstnik. V no-
vem slovenskem prevodu Svetega pisma je zapisano, da se je 
»Janezu zgodila Božja beseda.« Z istimi besedami je opisan tudi 
vpoklic preroka Izaije in Jeremije. S tem hoče evangelist Luka 
povedati, da gre za velikega in pravega preroka. Janez je bil sin 
duhovnika Zaharije. Normalno bi bilo, da bi svoj poklic opravljal 
v jeruzalemskem templju, tako kot njegov oče. Toda Duh ga je 
klical drugam: v puščavo, tako kot velike preroke stare zaveze. 
V puščavi je slišal Božji nagovor, prisluhnil je sebi in v sebi od-
kril obdarovanost jasnovidnosti, branje resničnosti, ne le s člo-
veškimi očmi in sodbami, ampak tudi z Božjimi očmi in z Božjo 
presojo. Samega sebe je dal na razpolago Bogu, ki ga je odpeljal 
tja, kamor je On hotel: najprej k reki Jordanu, kjer je krščeval in 
pridigal krst pokore, nato pred Heroda, ki mu je na željo ženine 
hčerke, dal odsekati glavo in jo na krožniku razkazoval gostom 
na eni od svojih številnih veselic.
 Tako se prepletata človeška in Božja kronika. Evangelist Luka 
uvede pripoved o liku Janeza Krstnika s svetovno znanimi ime-
ni; srečamo jih tudi v zgodovinskih knjigah: rimski cesar Tiberij, 
Poncij Pilat, upravitelj Judeje, Herod Antipa, njegov brat Filip, Li-
zanija, velika duhvnika Hana in Kajfa. Takrat so ti ljudje v imenu 
rimskega imperija in judovstva vladali svetu. Toda zares odločil-
ne stvari so se dogajale čisto nekje drugje: na samem, v puščavi, 
ob tihi reki Jordan, v srcu in življenju pokončnega preroka Ja-
neza Krstnika, ki je napovedoval polnost časov in pripravljal pot 
Jezusu, ki je še nepoznan živel v Nazaretu. Danes so od cesarja 
Tiberija, Poncija Pilata, Heroda in drugih velikašev ostali  le še kipi 
v kakšem zaprašenem muzeju, Janez Krstnik pa živi s tistim, ki ga 
je napovedoval, z Jezusom Kristusom, v živi sedanjosti Cerkve in 
vesoljnega krščanstva. Človeška in Božja kronika! Victor Hugo je 
zapisal: »Prihodnost ne pripada nobenemu človeku, prihodnost pri-
pada le Bogu.« Dopolnil bi ga: in tistim, ki popolnoma pripadajo 
Bogu! V adventnem času imamo priložnost, da svojo človeško 
kroniko oplemenitimo z Božjo. Naj se tudi nam »zgodi Božja be-
seda,« kot se je Janezu Krstniku. Poiščimo kraj naše puščave, kjer 
Bog ne neha govoriti ...

Vaš župnik, dr. Zvone Štrubelj

V soboto, 5. decembra bo z veseljem prišel v Pfullingen, kjer bo ob 15. uri sveta maša, nato Mi-
klavžev večer v župnijski dvorani. Skupnost v Böblingenu bo obiskal v nedeljo, 6. decembra po 
maši ob 9.45. V Stuttgart bo prišel v nedeljo, 6. decembra: ob 15.00 uri bo praznična, otroška in 
družinska maša, nato Miklavžev večer v dvorani. Pridite v velikem številu, sveti Miklavž vas bo vesel! 
Otroci župnijskega vrtca in slovenske sobotne šole bodo zaigrali igrico »V nebesih smo doma«.

Z župnikom 
sodelavcem 
Igorjem Krašno 
in župnikom v 
pokoju, Cirilom 
Turkom, vam 
 želimo milosti 
poln adventni čas, 
blagoslovljene 
božične in 
novoletne 
praznike!

Praznovanje bo v nedeljo, 13. decembra 
2009 ob 15. uri v cerkvi sv. Konrada. 
Najprej bo slovesna maša na 3. adventno 
nedeljo, pel bo domači cerkveni pevski 
zbor Obzorje, sodelovali bodo tudi naši 
otroci. Vabljeni ste vsi, ki ste obhajali 
okroglo življenjsko obletnico (20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90 let) ali zakonski jubilej, 
od 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ali več 
let zakonske zvestobe. Seznam slavljen-
cev je letos velik: vse pričakujemo na 
slavju in pri posebnem blagoslovu. Po 
maši se bomo skupaj poveselili v dvora-
ni pod cerkvijo; kot je 
navada, slavjenci 
prinesejo s seboj 
kaj za pod zob in 
žlahtno kapljico. 

PRAZNOVANJE OSEBNIH  
IN  ZAKONSKIH  JUBILEJEV

OBISKAL NAS BO SVETI MIKLAVŽ!

Priporočamo knjižni dar  
     za božič in novo leto 2010
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MUT ZUM WORT

Knjigo Mut zum Wort, Primož Trubar v nemšči-
ni in v drugi, dopolnjeni slovenski izdaji (Pogum 
besede, Primož Trubar) lahko naročite v slovenski 
župniji. Za božični in novoletni knjižni dar dobite 
popust: namesto 39,80 evrov samo 30,– evrov!
Tel: 0711/232891 ali mobilni: 0178/441 76 75
E-mail: zvones@gmx.de
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Kam bomo hodili k slovenski maši po ve-
liki noči 2010 (po 4. aprilu) vse do cvetne 
nedelje 2011?  Ne več v cerkev sv. Konrada, 
ker jo bodo temeljito restavrirali, ampak v 
cerkev sv. Duha, v Helig Geist, Stuttgart 
Ost. Po Esslingenu, kjer so se začele sloven-
ske maše pred 49 leti, je slovenska skupnost 
začasno dobila svoj prostor prav v stari cerkvi 
Helig Geist, šele nato smo prišli k sv. Konradu. 
Nič novega torej pod soncem. Vračamo se tja, 
kjer smo že bili. V velikonočni številki MNP 
boste dobili opis lokacije in poti. Že sedaj pa 
se pripravljajmo na spremembo.

SPORED SLOVENSKIH MAŠ DEcEMBER ‘09 – jANuAR ‘10

SPORED SLOVENSKIH MAŠ DEcEMBER ‘09 – jANuAR ‘10

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

DECEMBER 2009

29.11. 1. ADVENTNA NEDELjA – maša ob 16.30 uri

06.12. 2. ADVENTNA NEDELjA – ob 15.00 uri  OTROŠKA IN DRužINSKA MAŠA, nato 
 MIKLVAžEV VEčER v dvorani pod cerkvijo sv. Konrada, igrica V nebesih smo doma. 
++ Janez, starši Vajda in Leben – Anica Belar, + Antonija Gomzi – Elikan,  
+ mama Angela Šket

13.12. 3. ADVENTNA NEDELjA – maša ob 15. uri – PRAZNIK juBILANTOV
+ Stanko Bukovšek, + Luka Tutič 

20.12. 4. ADVENTNA NEDELjA (sveta maša in spovedovanje) – mašni namen je še prost

24.12. POLNOčNIcA – maša ob 22.00 uri, ob 21.30 h petje slovenskih božičnih pesmi

25.12. BOžIč – slovesno Bogoslužje – GOSPODOVO ROjSTVO – mašni namen je še prost

27.12. NEDELjA SV. DRužINE – mašni namen je še prost

JANUAR 2010

01.01. petek:  SKuPNA MAŠA Z NEMŠKO žuPNIjO ob 17. uri  – mašni namen je še prost

03.01. 2. NEDELjA PO BOžIcu + Kristina Jereb

10.01. jEZuSOV KRST – mašni namen je še prost

17.01. 2. NAVADNA NEDELjA – mašni namen je še prost

24.01. 3. NAVADNA NEDELjA – mašni namen je še prost

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

06.12. 2. ADVENTNA NEDELjA – MIKLAVžEVANjE

06.01. sreda, 9.30 – GOSPODOVO RAZGLAŠENjE 

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

13.12. 3. ADVENTNA NEDELjA ob 10.30 sv. maša in priprava na božič – mašni namen je še prost

10.01. jEZuSOV KRST – mašni namen je še prost

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

05.12. 2. ADVENTNA NEDELjA – ob 17.00 uri – MAŠA IN ADVENTNI VEčER

17.01. 2. NAVADNA NEDELjA – mašni namen je še prost

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

20.12. 3. ADVENTNA NEDELjA – priprava na božič – mašni namen je še prost

17.01. 2. NAVADNA NEDELjA – mašni namen je še prost

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

19.12. 4. ADVENTNA NED. – priprava na božič, nato adventni večer. – mašni namen je še prost

23.01. 3. NAVADNA NEDELjA – mašni namen je še prost

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

20.12. 4. ADVENTNA NEDELjA  + Štefan Turnšek;  priprava na božič in skupno kosilo

24.01. 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 –  ++ Janez, starši Vajda in Leben

24.01. 3. NAVADNA NEDELjA – mašni namen je še prost

BAD uRAcH  (Sv. Jožef, Münsingerstr.) 1. sobota v mesecu ob 17.00

05.12. zaradi miklavževanja v Stuttgartu maša odpade,  
vabljeni v Pfullingen v soboto, 5.12. ob 15. uri

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

05.12. 2. ADVENTNA NEDELjA – MIKLAVžEVANjE ob 15. uri – mašni namen je še prost

09.01. jEZuSOV KRST – mašni namen je še prost

GÖPPINGEN – VABLJENI K SVETIM MAŠAM V ESSLINGEN IN V STuTTGART 

med nami 
 povedano
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1960 - 2010
50 let Slovenska župnija  Stuttgart

  Jubilejno srečanje za mlade
Petek, 30. aprila 2010. Ob 20. uri mladinska glasbena maša 
Pesem tisočerih zvonov v cerkvi sv. Eberharda na Königstraße, 
nato praznovanje v Haus der katholischen Kirche. Od srede 
28. do petka 30. aprila, bo potekal pevski seminar za mlade.

  Jubilejno romanje
Od 11. do 14. junija 2010 na Ptujsko goro in na evharistični kongres v Ce-
lje. Od petka, 11. do ponedeljka, 14. junija župnija prireja jubilejno roma-
nje. V soboto, 12. junija bo romarski shod na Ptujski gori, ki letos praznuje 
visoki jubilej: 850-letnico obstoja romarske poti. V nedeljo bo na stadionu 
v Celju slovenski evharistični kongres, ki se ga bomo udeležili. Med enim in 
drugim dogodkom bo čas, da obiščemo zanimive kraje v okolici Celja.

  Osrednje jubilejno srečanje 
Sobota, 10. julija 2010 v cerkvi in dvorani sv. Elizabete v Esslingenu. 
Ob 17. uri bo zahvalna sveta maša, ki jo bo vodil mariborski pomožni 
škof dr. Peter Štumpf, ki je pri slovenski škofovski konferenci odgo-
voren za pastoralo Slovencev po svetu. Po maši bo jubilejni program 
potekal v dvorani pod cerkvijo. Osrednje jubilejno srečanje bo pote-
kalo v sodelovanju s številnimi povabljenimi gosti in skupinami.
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KOLEDAR ZA JUBILEJNO LETO 2010 SREČANJA V ADVENTNEM 
IN BOŽIČNEM ČASU

SLOVENSKI KuLTuRNI PRAZNIK bomo v organi-
zaciji SKD Slovenija-Stuttgart obhajali v nedeljo, 
7.  februarja 2010 po nedeljski maši ob 16. uri v cer-
kvi sv. Elizabete v Esslingenu. Kulturni program bodo 
s petjem oblikovali dijaki slovenske verske srednje 
šole iz Vipave.

VOLITVE NOVEGA žuPNIjSKEGA PASTORALNEGA 
SVETA bodo v nedeljo, 14. marca 2010.  Po posame-
znih skupnostih boste lahko volili že v mesecu febru-
arju in v začetku marca po slovenski maši: 
Schorndorf–21.2.; Aalen–21.2.; Heilbronn–27.2.; 
Oberstenfeld–28.2.; Bad Urach–6.3.; Pfullingen–13.3.; 
Schw. Gmünd–14.3.; Stuttgart–14.3.2010. Pri decem-
berskih mašah morejo biti imenovani kandidati – naj 
vsaka skupnost poskrbi za primerne kandidate. 

SEMINAR ZA cERKVENE PEVcE IN PEVSKE ZBORE 
načrtujemo od petka, 19. do nedelje, 21. marca 
2010. Potekal bo v Nonnenhornu pri Bodenskem je-
zeru. Vodil ga bo prof. Ivan Florjanc s sodelavci. 

50-letnica župnije: juBILEjNO SREčANjE ZA 
MLADE, v petek, 30. aprila 2010
Ob 20. uri mladinska glasbena maša Pesem tisočerih 
zvonov v cerkvi sv. Eberharda na Königstraße, nato 
praznovanje v Haus der katholischen Kirche. Od sre-
de 28. do petka 30. aprila, bo potekal pevski seminar 
za mlade.

50-letnica župnije: juBILEjNO ROMANjE od petka 
11. do ponedeljka 14. junija 2010 na Ptujsko goro 
in na evharistični kongres v Celje. V soboto, 12. juni-
ja bo romarski shod na Ptujski gori, ki letos praznuje 
visoki jubilej: 850-letnico obstoja romarske poti. V 
nedeljo bo na stadionu v Celju slovenski evharistični 
kongres, ki se ga bomo udeležili. Med enim in drugim 
dogodkom bo čas, da obiščemo zanimive kraje v oko-
lici Celja.

50-letnica župnije: OSREDNjE juBILEjNO SRE-
čANjE v soboto, 10. julija 2010 v cerkvi in dvorani sv. 
Elizabete v Esslingenu. Ob 17. uri bo zahvalna sveta 
maša, ki jo bo vodil mariborski pomožni škof dr. Peter 
Štumpf, po maši jubilejni program v dvorani pod cer-
kvijo. Srečanje bo potekalo v sodelovanju s številnimi 
povabljenimi gosti in skupinami.

PRVOMAjSKI ROMARSKI SHOD bo na Michaels-
bergu pri Bönnigheimu (sobota, 1. maj 2010): ob 10. 
uri romarska maša in šmarnice, nato skupno kosilo v 
prostorih društva Mura.

MATERINSKI DAN bo v nedeljo, 9. maja: ob 16.30 
sveta maša v cerkvi Heilig Geist, nato družabnost v 
dvorani. Praznik bodo pripravili otroci župnijskega 
vrtca in sobotne šole.

DRužINSKI SEMINAR ZA MLAjŠE DRužINE bo od 
četrtka, 13. do nedelje, 16. maja 2010 v Nonnenhor-
nu pri Bodenskem jezeru. Vabljene so družine otrok 
slovenskega župnijskega vrtca in slovenske sobotne 
šole. Alternativni datum: od četrtka, 3., do nedelje, 
6. junija 2010 (za prvi termin so zaenkrat težave z 
rezervacijo prostora).

MAŠA V NARAVI IN KRESOVANjE bo v nedeljo, 27. 
junija ob 11. uri v bližini Stuttgarta, na Biberkopfu, 
na najvišji točki Stuttgarta, ki je nastala na ruševinah 
v drugi svetovni vojni porušenega mesta. Prireditelji 
so slovenske župnije iz Stuttgarta, Ulma in Augsbur-
ga (vključno z Ravensburgom in Kemptnom) in SKD 
Slovenija-Stuttgart, ki vsako leto prireja kresovanje v 
Esslingenu. Tokrat bomo obe prireditvi združili. 

PIKNIK OB SKLEPu ŠOLSKEGA LETA bo za otroke 
in starše župnijskega vrtca in slovenske sobotne šole 
v soboto, 17. julija 2010 popoldne v Slovenskem 
domu! Prireditev bo del širšega srečanja, 3. Posveta 
mladih, ki bo potekalo v soboto, 17. in v nedeljo, 18. 
julija v sodelovanju s SKUD Triglav iz Stuttgarta.

SREčANjE V MOjI DOMOVINI - ROMANjE NA SVE-
TE VIŠARjE bo prvo nedeljo v mesecu avgustu, to je, 
1. avgusta 2010. Načrtujte tako, da boste lahko prišli 
vsi tisti, ki ste takrat v Sloveniji in vsi, ki bi želeli priti 
iz Stuttgarta.

ROMANjE V EINSIEDELN bo v nedeljo, 26. septem-
bra 2010. Načrtujemo romanje z avtobusom, če bo 
do 15. septembra dovolj prijav, v nasprotnem prime-
ru odpade.

KOSTANjEV PIKNIK v organizaciji SKD Slovenija 
Stuttgart in slovenske župnije bo v prvi polovici me-
seca oktobra 2010, točen datum še sporočimo.

VINSKA TRGATEV bo v soboto, 16. oktobra 2010, 
ob 17. uri maša v cerkvi sv. Elizabete, nato prireditev 
v dvorani.

BIBLIčNI SEMINAR bo od petka, 19. do nedelje, 21. 
novembra 2010 v Nonnenhornu pri Bodenskem je-
zeru. Vodil ga bo eden od specialistov za sveto pismo 
iz Slovenije.

1. ADVENTNA NEDELJA
29.11.09

STuTTGART, maša ob 16.30. 

2. ADVENTNA NEDELJA
6.12.09

PFuLLINGEN, sobota, 5. decembra sv. maša 
ob 15.uri, nato Miklavžev večer v dvorani.

ScHORNDORF, sobota, 5. decembra: sv. 
maša ob 17. uri, nato adventni večer za  sku-
pnost iz Schorndorfa.

BÖBLINGEN, nedelja, 6. decembra, maša  ob 
9.45, nato obisk sv. Miklavža.

STuTTGART: ob 15. uri otroška in družinska 
maša, nato Miklvažev večer v dvorani pod 
cerkvijo sv. Konrada, igrica »V nebesih smo 
doma«.

3. ADVENTNA NEDELJA
13.12.09 – PRAZNIK juBILEjEV

ScHW. GMÜND, ob 10.30 sv. maša in pripra-
va na božič.

STuTTGART: nedeljska maša ob 15.uri, slav-
je osebnih in zakonskih okroglih jubilejev. Po 
maši praznovanje v dvorani pod cerkvijo.

4. ADVENTNA NEDELJA
20.12.09

HEILBRONN: sobota, 19.12., maša ob 17. uri, 
nato adventni večer. 

OBERSTENFELD: maša ob 9. uri, priprava na 
božič in skupno kosilo.

AALEN:  maša ob 11. uri in priprava na božič.

POLNOčNIcA – 24.12.09 

STuTTGART – POLNOČNICA ob 22.00 uri 
skupaj z nemško župnijo; pol ure pred mašo 
(ob 21.30) bomo na koru peli slovenske bo-
žične pesmi.

BOžIč – 25.12.09

STuTTGART 16.30: Slovesno bogoslužje – 
praznik Gospodovega rojstva. 

SVETI ŠTEFAN – 26.12.09

ESSLINGEN 17.00: štefanovanje z božično 
tombolo.

NEDELjA SVETE DRužINE – 27.12.09

STuTTGART 16.30: redna nedeljska maša in 
zahvala za staro leto, sv. Konrad.

SILVESTROVANjE – 31.12.09

organizria ansambel PANNONIA, v dvorani sv. 
Konrada v STuTTGARTu (Stafflenbergstr. 52, 
70184 Stuttgart).  Cena: 40 evrov. Rezervacije 
(Rudolf ): 0711-317401. Vstop ob 19. uri.

NOVO LETO – 1.1.2010

STuTTGART 17.00: maša skupaj z nemško 
skupnostjo

SOBOTNA ŠOLA IN žuPNIjSKI VRTEc 

v decembru: STuTTGART, 5. in 6. decem-
ber (sv. Miklavž v nedeljo, 6. ob 15. uri) in 
19.12.09; 13. decembra sodelovanje pri slavju 
jubilantov, v januarju 2010 pa 16. in 30. 01. od 
10. do 12. ure. 
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Po 35 letih, ko smo bili kot slovenska župnija v 
najemu v stari vili na Stafflenbergstraße 64, ki 
je do pred kratkim bila lastnina škofije Rotten-
burg-Stuttgart, se je le zgodilo: odkupili smo 
Slovenski dom! 

BEžEN POGLED NAZAj. Novembra leta 1974, 
torej natančno pred 35. leti, je škofija Rotten-
burg Stuttgart dodelila hišo na Stafflenbergstr. 
64 slovenski župniji, do pred kratkim Slovenski 
katoliški misiji. Od 2. februarja 2006 naprej smo 
se preimenovali v Slovensko katoliško župnijo 
sv. Cirila in Metoda (Slowenische katholische 
Gemeinde sv. Ciril in Metod). Takrat smo tudi iz-
gubili pravico do lastnega pastoralnega centra, 
saj smo postali del nove pastoralne enote, t.i. 
Seelsorgeeinheit sv. Eberharda in sv. Konrada, 
v strogem centru mesta Stuttgarta. Potrebne 
prostore naj bi nam nudila župnija sv. Konrada. 
Vemo pa, da so župnijski prostori sv. Konra-
da majhni. V primeru, da bi izgubili Slovenski 
dom, bi bili prisiljeni biti gostje pri sv. Konradu 
in imeti v souporabi le nekaj kvadratnih metrov 
prostora ob dvorani (t.i. Bauernstüble) in maj-
hen, stisnjen župnijski urad. Dvorano bi lahko 
še naprej uporabljali pod istimi pogoji kot do 
sedaj. Bili bi zares ob svojo samostojnost in pri-
siljeni v “španovijo”, v kateri, po starem sloven-
skem pregovoru, še konj crkne. Takoj ko so se 
napovedale spremembe, - že leta 2005 je bilo to 
povsem jasno -, ki so nekatere druge skupnosti 
tujcev v Stuttgartu in okolici do danes, to je, v 
pičlih štirih letih, zelo prizadele in jih potisnile v 
nemogoče bivalne pogoje, smo stopili v akcijo 
za odkup Slovenskega doma. Najprej je bilo mi-
šljeno, da bi nam pri tem pomagala slovenska 
država. Zgledalo je, da ima zato določen interes 
in zares, stekla so pogajanja za odkup, ki naj bi 
se zgodil v letu 2008, ko je v prvi polovici leta, 
od januarja do konca junija, Slovenija predse-
dovala Svetu EU. Obenem je slovenska vlada 
leto 2008 razglasila za Trubarjevo leto, kar je 
bil še dodaten razlog, da bi se Slovenija lahko 

POGLED NAPREj IN PROŠNjA ZA SOLIDAR-
NOST. Kot ste lahko videli v letnem programu 
za leto 2010, so pred nami kar zahtevni projekti. 
50-letnico naše slovenske župnije želimo dobro 
in slovesno praznovati. Ne bomo več v skrbeh 
za naše prostore. Obhajala nas bo lahko le sreč-
na misel, da smo na svojem in da s svojim lahko 
sedaj načrtujemo, kar pač hočemo. Smo v fazi 
priprave za preureditev Slovenskega doma v 
večnamenski slovenski pastoralni in kulturni 
center. Obnove seveda ne moremo začeti s pra-
znim mošničkom, saj bo potrebno zbrati kar za-
jeten kup denarcev, ki ga bodo poleg različnih 
slovenskih, nemških in evropskih ustanov zago-
tovili tudi vaši darovi. Vsem, ki ste že darovali za 
Slovenski dom se iskreno zahvaljujemo. V jubi-
lejnem letu 2010 bomo izdali tudi seznam vseh 
darovalcev, prijateljev Slovenskega doma. Polo-
žnica, ki je priložena, je namenjena v sklad 
za Slovenski dom. Vabljeni torej k sodelova-
nju in skupni solidarnosti! Za plačilo Naše luči 
za leto 2010 boste dobili položnico v januarski 
številki Naše luči. Hvala za vaše zaupanje in vašo 
pomoč, Bog vam povrni!

V imenu slovenske župnije
Župnik, dr. Zvone Štrubelj

V imenu Zveze Rafael e.V.
Predsednik, mgsr. Janez Pucelj

škofija krvavo potrebovala pri kritju dolgov za 
nekatere, na novo odprte šole in na novo pozi-
dane cerkve in župnišča.  Končno smo s svojimi 
argumenti le pridobili ljubljanskega nadškofa 
in metropolita Alojza Urana in odbornike go-
spodarskega sveta. Zelo smo jim hvaležni za 
njihovo razumevanje in pomoč. Pogajanja so se 
sklenila s podpisom kupoprodajne pogodbe v 
sredo, 13. avgusta 2009 pri notarju v Stuttgartu. 
Polovica zneska, 400.000 evrov je bilo plačanih 
takoj, druga polovica bo poravnana do konca 
leta 2009. V prvih dneh meseca januarja 2010 
bomo vpisani v zemljiško knjigo.

juBILEjNO LETO 2010 IN MARIjIN PRISPE-
VEK. V življenju ni nič naključnega. Točno v ju-
bilejnem letu 2010, ko prazunujemo 50-letnico 
slovenske župnije, smo postali tudi lastniki in 
upravniki Slovenskega doma. Lastnik je lju-
bljanska nadškofija, Slovenski dom upravlja 
Zveza Rafael e.V., ki je v Nemčiji registrirano dru-
štvo slovenskih izseljenskih duhovnikov s sede-
žem v Münchnu, predsednik društva je msgr. 
Janez Pucelj. Neposredno odgovorni upravnik 
je slovenski duhovnik, ki opravlja vlogo župni-
ka slovenske župnije v Stuttgartu in je tudi član 
Zveze Rafael. Zveza Rafael daje slovenski župniji 
na razpolago prostore Slovenskega doma in jo 
obvezuje za redno poslovanje in vzdrževanje 
doma. Kot je bilo večkrat rečeno v letih od 2005 
naprej, smo se z zaupanjem obračali na Marijo 
in na njeno priprošnjo. Kot župnik sem večkrat 
ob lurški votlini na vrtu Slovenskega doma de-
jal: Marija, zdaj si pa ti na delu! Če nočeš, da te 
prestavimo, potem nam pomagaj! Marija, po-
močnica kristjanov, h kateri se Slovenci tako 
radi zatekamo, nam je dejansko pomagala. Dva 
dni pred njenim praznikom, velikim šmarnom 
2009, je bila podpisana kupoprodajna pogod-
ba. Na mali šmaren, 8. septembra, smo po ve-
černi maši, polni zaupanja, stali pred kipom Lur-
ške Matere Božje, peli in molili v zahvalo. V znak 
zahvale smo v nedeljo, 27. septembra 2009 ro-
mali k Mariji v Einsiedeln, v Švico, kjer smo pred 
vsemi romarji pri slovesni romarski maši pove-
dali za razlog našega romanja in naše zahvale. 
Zakaj smo zahvalno romanje usmerili v Švico? 
Malo za šalo, malo za res, sem pri maši rekel, da 
zato, ker imajo v Švici dobre banke in za obnovo 
Slovenskega doma bomo potrebovali še veliko 
denarja.

SLOVENSKI DOM 
JE KONČNO NAŠ: 
BOGU HVALA!

zavzela za Slovenski dom in z njim postavila 
trajen spomenik naše slovenske navzočnosti v 
Stuttgartu. Pred dobrim letom, ko so se že bliža-
le državnozborske volitve, je upanje, da bo Slo-
venija, - ali bolje, slovenska politika - , zmožna 
tega koraka, dokončno propadlo. A našla se je 
druga rešitev.

V POGAjANjA jE VSTOPIL DRuGI AKTER. 
Od sredine leta 2008 naprej, ko je bilo že jasno, 
da bodo od države Slovenije ostale le obljube, 
smo šli aktivno v pogajanja s slovenskimi ško-
fijami. Prvotno je bilo mišljeno, da bi vsaka od 
slovenskih škofij za odkup Slovenskega doma 
prispevala svoj delež, toda kmalu se je videlo, 
da ta načrt ni bil izvedljiv, zato smo se obrnili na 
vodstvo ljubljanske nadškofije in jih zaprosili, da 
nam pomagajo. Kar trda bitka je bila pred nami, 
saj je šlo za lepo vsoto, ki bi jo ljubljanska nad-
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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

       Rajske strune zadonite,
od nebes odmevajte!
              Zbori angelski, hitite 
        na zemljo in pevajte!

      »Slava bodi na višavah, 
                 slava Bogu naj doni,
mir ljudem pa po nižavah
          naj nocojšnja noč rosi.«


