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DuHovna MiSel

SINOVI IN  
HČERE NEBA IN  
OTROCI ZEMLJE
So trenutki v življenju, ko se počutimo bolj 
sinovi neba kakor pa otroci zemlje. Kadar se 
zazremo v zvezdnato nebo, ko ležimo v travi 
in radovedno opazujemo oblake, ki plavajo 
po nebu, ko se povzpemo na grič ali goro in 
se pred nami razprostre pokrajina z gozdom, 
cestami, potmi, vasmi in naselji, ko letimo z le-
talaom in pod sabo zremo miniaturna veleme-
sta, polja, travnike, planine… Večinoma pa le 
živimo kot da bi bili le otroci zemlje. Privezani 
smo na delovno mesto, ujeti v stene stanovan-
ja, prevažamo se v zaprtih avtomobilih, drvi-
mo v vlakih, tramvajih in avtobusih. Hodimo s 
pogledom uprtim v tla.

Apostol Pavel nam v pismu Filipljanom odpira 
pogled v nebo, ko pravi: Kristus je bil v Božji po-
dobi, v nebesni lahkotnosti bivanja, v Božji slavi, 
v Očetovem naročju. Pa je po Božjem načrtu 
odrešenja želel sprejeti težnost zemlje, utelesil 
se je v materijo, postal je človek, še več, privzel 
si je »podobo hlapca«, se uvrstil med zad nje, 

najbolj preiskušane; sam sebe je ponižal in 
spejel usodo obsojeneca in izobčenca. njegova 
smrt na križu je bila najnižja točka njegovega 
sestopa iz višin Božje slave. na križu je bil pri-
bit in nemočen. Zemlja je v tistem trenutku bila 
»najtežja«. Teža križa, kot pripovedujejo evan-
geliji, je bila tako velika in neznosna, da se je 
sredi belega dneva stemnilo, zapihal je močen 
veter, silovito je zagrmelo, tempeljsko pregrin-
jalo se je pretrgalo na dvoje. Zemlja take ure 
še ni doživela. In takrat, ko je na križu izdihnil, 
je vsa zemlja in vse vesolje vdihnilo njegovo 
izročitev: »Oče, v tvoje roke izročam svojega 
duha!«. novo rojstvo zemlje; novo stvarjenje 
sveta in človeka!

Cerkveni očetje prvih stoletij krščanstva so 
umr lega Kristusa pospremili še v »podzemlje«, 
v kraljestvo mrtvih. Tudi notranjost zemlje, tudi 
najtrša tema osrčja zemlje, je doživela luč stva-
riteljske Besede, tudi tam je zagorel božji ogenj. 
Svoboda, luč in mir tudi izgubljenim, tudi po-
gubljenim! Take močne sile lahkotnosti bivan-
ja zemlja še ni doživela. Bila je odrešena. Tretji 
dan, v zarji velikonočnega jutra je slavila zmago 
upanja. 

»Bog ga je povzdignil nad vse, da se v Jezuso-
vem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so 
v nebesih, na zemlji in pod zemljo…«  S tem 
je apostol Pavel pokazal že daleč naprej, v tisti 
srečni trenutek, ko bo vse v Bogu in Bog v vsem. 
Kristjani trdno verujemo, smo srečni in se ve-
selimo, da gremu temu trenutku naproti. Zato 
nas »težnost zemlje« in materije ne straši. V njo 
se je utelesil Božji sin, odrešil jo je s križem in 
vstajenjem, dal ji je novo kvalitativno vrednost.

Pierre Teilhard de Chardin, od Cerkve pregan-
jani francoski jezuit, ki se ni bal usklajati od-
prtega znanstvenega razmišljanja in odprte ter 
kritične teologije ter globoke krščanske vere, 
je v kratkem mističnem spisu »La messe sur 
le monde« (Maša na oltarju sveta) leta 1923 v 

 azij ski stepi maševal brez kruha in vina. Za oltar 
je določil svet, ki ga je gledal v prostrani stepi, 
za kruh vse, kar raste in se razvija v vseh možnih 
oblikah življenja, za vino pa vse trpljenje, vse 
umiranje, vse kapljice gorja, ki so na svetu. 
Široko je razprostrl roke in nad svetom izrekel 
Kristusove besede: »To je moje telo« in ko se je 
sklonil in pokleknil na gola tla zemlje, je rekel: 
»To je moja kri.« Začutil je kako je ves svet in vse 

vesolje skrivnostno Kristusovo telo in kako na 
dnu vseh stvari plameni ogenj Božje ljubezni. 
Še nikoli ni bil tako blizu Božjemu srcu, izviru 
vsega bivajočega, kot prav v tistem trenutku. 
Še nikoli ni tako močno začutil harmonijo med 
duhom in materijo, med nebom in zemljo. Spo-
znal je, kako lepo in čudovito je biti hkrati sin 
neba in otrok zemlje.
 Zvone Štrubelj
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SPORED SREČANJ
V VELIKEM  
TEDNU

Cvetna neDelja (28.3.10)
 Heilbronn ob 17. uri (sobota 27.3.10)
 Oberstenfeld ob 9. uri
 Stuttgart ob 16.30

veliki Četrtek (1.4.10)
 Stuttgart: slavje Gospodove večerje
v Slovenskem domu ob 19.00

veliki petek (2.4.10)
 Stuttgart: pasijon in obredi skupaj
z nemško skupnostjo v cerkvi sv. Konrada 
ob 15. uri

velika SoBota (3.4.10)
Blagoslovi velikonočnih jedil
 Pfullingen: 11.00
 Böblingen: 14.00
 Esslingen: 16.00
 Stuttgart: 18.00

velikonočna vigilija skupaj z nemško
skupnostjo v cerkvi sv. Konrada ob 21. uri

velika noČ (4.4.10)
Slovesna praznična maša
 Stuttgart ob 16.30

Bela neDelja (11.4.10)
Slovenska maša prvič na  
novi lokaciji: 
 v cerkvi sv. Duha 
(Heilig Geist) ob 16.30

Cerkev sv. Duha – Heilig Geist v Stuttgart Ost
Od bele nedelje naprej, to je od 11.4.2010 se bomo ob nedeljah redno dobivali v cerkvi sv. 
Duha, Stuttgart Ost ob 16.30. Cerkev sv. Konrada bodo temeljito renovirali, za kar je potrebno 
celo leto. Zato na novi lokaciji ostanemo vse do cvetne nedelje leta 2011. Spodaj najdete opis 
poti, kako k Heilig Geist-u priti s sredstvi javnega prevoza, z avtom ali peš.

NOVA LOKACIJA  
SLOVENSKIH MAŠ  
V STUTTGARTU

Boslerstraße

cerkev sv. Duha
Hl. geist kirche

Boslerstr. 1
70188 Stuttgart

Od postaje Schlahthof (U9) pridete peš do cerkve sv. Duha v 4 minutah, 
od Raitelsberga (U9) v 5 minutah, od Ostendplatza (U4) v 10 minutah. 
10 do 15 minut rabite iz avtobusnih postaj linije 56: 
Leo-Vetter-Bad ali Tal-/Landhausstraße. 
Parkirišč je v malih ulicah okrog cerkve dovolj.
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1. dan: petek, 11. junija
Odhod izpred Slovenskega doma v Stuttgartu ob 13. Uri. Pozno 
zvečer  (okrog 23. ure) prihod v Celje. nastanitev v Jožefovem domu 
in nočitev. Za večerjo, ki bo v lastni režiji, se bomo ustavili med potjo.

2. dan: sobota 12. junija
ptujSka gora – ponikva – SloM – uniŠe – oliMje

Zajtrk. Vožnja na ptujsko goro, kjer za obzidjem kraljuje romars-
ka Marijina cerkev, ki sodi med največje spomenike gotske um-
etnosti na Slovenskem. Poleg bogato razgibane arhitekture bomo 
občudovali tudi freske, kipe in reliefe, med njimi tudi čudoviti relief 
Marije Zavetnice s plaščem, pod katerega se je v njeno varstvo zatekla množica klečečih in v mo-
litev zatopljenih oseb. Sveti oče Benedikt XVI. je cerkev 8. decembra 2009 razglasil za baziliko, le-
tos pa obhajamo tudi 600-letnico posvetitve cerkve. Maša in ogled. nato vrnitev v Jožefov dom na 

kosilo. Popoldne se bomo podali v kraje Slomškovega življenja in 
delovanja. Vožnja na Ponikvo. Iz ponkovske fare so doma mno-
gi pomembni slovenski možje: Mihael Zagajšek – Jurij Zelenko, 
duhovnik in jezikoslovec, Blaž Kocen, svetovno znani kartograf in 
geograf, ter najznamenitejši med njimi anton Martin Slomšek, 
prvi mariborski škof, pesnik, pisatelj, vzgojitelj in narodni 
buditelj. Prafarna cerkev sv. Martina je najpomembnejši kulturni 
spomenik v vasi. Današnja zgradba je iz 18. stol. in je lep primer 
slovenještajerske baročne cerkvene arhitekture. Še posebej pa je 

zanimiva zaradi razkošne notranjščine, ki jo je leta 1890 v celoti poslikal furlanski slikar Jakob Brollo 
iz Humina, zlati oltarji in prižnica pa sodijo v sam vrh slovenskega baroka. V prezbiteriju je Slomškova 
spominska plošča. nato si bomo ogledali še nekaj zanimivosti povezanih s škofom Slomškom. Obis-
kali bomo tudi podružnično cerkvico sv. Ožbalta v unišah, kamor je mladi Slomšek silno rad za-
hajal, in pa njegovo domačijo na Slomu. Umetnine izredne vrednosti pa nas bodo navdušile tudi 
v olimju. na majhnem prostoru so združeni starodavna božjepotna cerkev Marijinega vnebov-
zetja s prekrasno baročno oltarno opremo in freskami, s čudovitimi stenskimi slikarijami okrašena 
kapela sv. Frančiška Ksaverija in pa grad, kasnejši pavlinski samostan, v katerem si bomo ogledali 
eno najstarejših lekarn v Evropi. Tudi tukaj se bomo spomnili škofa Slomška, saj je tu prebil krajši čas 
svojega življenja in zapel tudi novo mašo. Po obisku Olimja se bomo odpeljali na Tinsko, kjer si bomo 
ogledali božjepotno cerkev Marije Vnebovzete in sv. Ane. Sledila bo pogostitev pri cerkvi - pogostili 
nas bodo naša rojakinja in tamkajšna domačinka Slavica Tutič s prijatelji in znanci.  Zvečer bo možna 
tudi udeležba na bdenju v cerkvi Sv. Duha, kjer bo tudi polnočnica.

3. dan: nedelja, 13. junija
Celje – evHariStiČni kongreS

Zajtrk. Odhod na stadion Arena Petrol, kjer bodo slovesno-
sti evharističnega kongresa: pripravljalni program, maša s 
procesijo z najsvetejšim … Popoldne vrnitev v Jožefov dom, 
prosto za počitek ali pa po želji izlet v Mozirski gaj - park 
cvetja. Večerja in nočitev.

4. dan: ponedeljek, 14. junija
MariBor - SelniCa oB Dravi - Št. anDraž

Zajtrk. Vožnja v Maribor. Obisk stolnice s Slomškovim gro-
bom. Maša. Ogled. nadaljevanje poti po slikoviti Dravski do-
lini proti avstrijski meji. Spotoma kosilo na turistični kmetiji 
v Selnici ob Dravi. nato vožnja v Št. Andraž, kjer je bil sedež 
lavantinske škofije. Leta 1856 je škof Anton Martin Slomšek 
prenesel sedež škofije v Maribor - sama selitev je bila tri leta 
kasneje. Ogled mogočne župnijske cerkve, nekdanje stolni-
ce, katere začetki segajo v 10. stol. In še vrnitev proti domu. 
Vožnja mimo Münchna v Stuttgart.

Cena: 215 eur 
Doplačilo za enoposteljno sobo: 18 EUR. 
Vstopnine niso vračunane.
rok prijave in plačila: prijave sprejemamo do binkošti, to 
je do 23. maja 2010 
Slovenski dom: 0711/232891 ali po e-mailu: slozup@gmx.de. 
Ob prijavi je potrebno na župnijski račun vplačati 100 evrov, 
ostalo pa do 6. junija 2010. Številka tekočega računa:

JUBILEJNO ROMANJE 
NA PTUJSKO GORO, PO POTEH BL. ANTONA MARTINA 
SLOMŠKA IN EVHARISTIČNI KONGRES V CELJU
OD 11. DO 14. JUNIJA 2010

Seelsorgeamt für die Slowenen,  
Konto: 2173533, BLZ: 60050101,  
Landesbank Baden-Württenberg.

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

18.04. 3. VELIKOnOčnA nEDELJA, mašni namen je še prost

16.05. 7. VELIKOnOčnA nEDELJA, mašni namen je še prost

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

18.04. 3. VELIKOnOčnA nEDELJA, mašni namen je še prost

16.05. 7. VELIKOnOčnA nEDELJA, mašni namen je še prost

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

24.04. 4. VELIKOnOčnA nEDELJA, mašni namen je še prost

22.05. BInKOŠTI, mašni namen je še prost

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

25.04. 4. VELIKOnOčnA nEDELJA, mašni namen je še prost

23.05. BInKOŠTI, mašni namen je še prost

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

03.04. blagoslov velikonočnih jedi ob 16. uri

25.04. zaradi srečanja ŽPS maša v Heilig Geist ob 16.30

23.05. BInKOŠTI, + Gabrijela Bračko

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

03.04. VELIKA SOBOTA, blagoslov velikonočnih jedi v Pfullingenu ob 11. uri

15.05. 7. VELIKOnOčnA nEDELJA, mašni namen je še prost

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

03.04. VELIKA SOBOTA, blagoslov velikonočnih jedi ob 11. uri

10.04. 2. VELIKOnOčnA, BELA nEDELJA, mašni namen je še prost

gÖppingen – VABLJEnI K SVETIM MAŠAM V eSSlingen In V Stuttgart

SporeD SlovenSkiH MaŠ april – Maj ‘10

Stuttgart  (Sv. Konrad, Stafflenbergstr. 64) 1., 2. in 3. nedelja ob 16.30

APRIL 2010

03.04. VELIKA SOBOTA: blagoslov velikonočnih jedi ob 18. uri

04.04. VELIKA nOč

11.04. 2. VELIKOnOčnA, BELA nEDELJA, + Stanko Bukovšek  (maša je prvič pri Heilig Geist)

18.04. 3. VELIKOnOčnA nEDELJA, mašni namen je še prost  (maša je pri Heilig Geist)

25.04. 4. VELIKOnOčnA nEDELJA, srečanje ŽPS v Slovenskem domu in maša pri Heilig Geist

MAJ 2010

01.05. Michaelsberg, romarska maša ob 10. uri

02.05 5. VELIKOnOčnA nEDELJA, mašni namen je še prost

09.05. 6. VELIKOnOčnA nEDELJA, + Jakob in Angela Sosič, ++ Janez, starši Vajda in Leben

16.05. 7. VELIKOnOčnA nEDELJA, mašni namen je še prost

30.05. nEDELJSKA MAŠA in koncert Marijinih pesmi, sklep šmarnic

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

03.04. VELIKA SOBOTA, ob 14. uri blagoslov velikonočnih jedi

02.05. 5. VELIKOnOčnA nEDELJA, ++ starši Alojzija in Feliks Štrebal

SCHW. gMÜnD  (Margaretenheim-Kapelle) 2. nedelja v mesecu ob 10.30

11.04. 2. VELIKOnOčnA nEDELJA, mašni namen je še prost

09.05. 6. VELIKOnOčnA nEDELJA, mašni namen je še prost

SporeD SlovenSkiH MaŠ april – Maj ‘10
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IZIDI VOLITEV 
V NOVI ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

jubilejno srečanje za mlade ob 50-letnici 
slovenske župnije je prestavljeno iz aprils-
kega termina na konec oktobra. Tako bo 
mladinska glasbena maša Pesem tisočerih 
zvonov v cerkvi sv. Eberharda v petek, 29. 
 oktobra 2010, pevski seminar pa od srede, 
27. do petka, 29.10.2010 v nonnenhornu ob 
 Bodenskem jezeru.

Spomladanska pastoralna konferenca 
 slovenskih izseljenskih duhovnikov in pasto-
ralni sodelavcev iz Evrope bo od ponedeljka, 
12. do petka 16. aprila 2010 na Mirenskem 
gradu pri novi gorici. Udeležila se jo bova 
oba vaša duhovnika. 

romarska maša na Michaelsbergu bo v so-
boto, 1. maja 2010 ob 10. uri. Cerkev obha-
ja praznik sv. Jožefa, delavca. Pri maši bomo 
opravili tudi šmarnično pobožnost in zapeli 
litanije Matere Božje. Po maši skupno kosi-
lo v Bönnigheimu s prvomajsko ponudbo 
društva Mura. Vabljeni!

OBVESTILA

Materinski dan bomo obhajali v nedeljo 
9. maja 2010 pri nedeljski maši v cerkvi sv. 
Duha ob 16.30  (Heilig geist) in po maši na 
kratkem srečanju v tamkajšnji župnijski dvo-
rani. Vabljeni, program bodo oblikovali otroci 
župnijskega vrtca in sobotne šole.

vzgojni seminar za mlade družine bo pote-
kal od četrtka, 3. do nedelje, 6. junija 2010 
v Allgäu-ju, v kraju Lechbruck. 
Tam se bomo zbrali v četrtek, 3. junija zvečer 
ob 18 uri k skupni večerji in nato nadaljevali 
tridnevni program. Vabljeni predvsem starši 
otrok župnijskega vrtca in sobotne šole. 
 Prijave že sprejemamo. Za vse podrobnosti 
se obrnite na tajnico Renato Arh ali na vzgoji-
teljici Karolino in Eriko.

Sobotna šola in župnijski vrtec: v aprilu 
ob sobotah, 17. in 24., maja pa v nedeljo, 
9. (materinski dan) in v nedeljo, 31. maja 
(sklep šmarnic, koncert Marijinih pesmi v 
cerkvi sv. Duha ob 16.30).

konzularni dnevi v Sophienstr. 25/I v 
Stuttgartu bodo ob četrtkih, v aprilu 8. in 22., 
v maju pa 6. in 20. Telefon v Münchnu: 
089 5439819, fax: 089 5439483.

Od nedelje, 21 februarja pa do nedelje, 14 mar-
ca so v naši župniji potekale volitve v novi ŽPS. 
Imeli smo devet volilnih okrajev. V volilni komisiji 
je bilo šest članov. Vodil jo je predsednik Štefan 
Fabčič, podpredsednik je bil Ivan Rantuša, člani 
pa Renata Arh, Doroteja Oblak, Jelka Fabčič in 
Jože Venta. Volilnih upravičnecev je bilo 3590. 
Poleg volitev na volilnih okrajih je bilo možno vo-
liti tudi po pošti. Kandidiralo je 25 kandidatov.
 V volilno skrinjico je prišlo 326 volilnic. Direkt-
no na volišču je volilo 214 oseb, po pošti pa 112. 
Le tri glasovnice so bile neveljavne. V procentih: 
volilo je 9,08 volilnih upravičencev, kar je zelo do-
ber rezultat. Pred petimi leti, leta 2005 se je voli-
tev udeležilo le 7,5 procentov, kar je za dobra dva 
odstotka manj. najmlajši član je Andrej Leben, 23 
let, najdaljši staž v ŽPS ima Vipavc Ivanka, ki ima 
68 let.
 Kakšni so bili rezultati? V Stuttgartu ste volili 
takole: Mauko Marija 235 glasov, Leben Andrej 
210, Ješelnik Tomaž 190, novak Branko 168, Vi-
pavc Ivanka 137, Tutič Slavica 132, Vugrinec Ve-
ronika 127, Štuhec Meglič Karolina 123, Štokelj 
Robert 109, Zechner Erika 106, Rudolf Tone 99 
in Šibila Janez 84. Prvih sedem kandidatov je 
izvoljenih, vsi drugi so v ŽPS poklicani kot sve-
tovalci za različna področja našega delovanja. 
V Böblingenu ste volili takole: Golčar Inka 115 
glasov, Zalokar Branko 114, Klampfer Majda 79. 

Izvoljena je Golčar Inka, njen prvi namestnih je 
Zalokar Branko, druga namestnica pa Klampfer 
Majda. Za področje Schorndorf-Schw. Gmünd-
Aaalen so rezultati naslednji: Forjan Fanči 156 
glasov, Antolin Danica 140, Travner Janez 70. Za 
Schorndorf je izvoljena Forjan Fanči, njena na-
mestnica je Antolin Danica, za Schw. Gmünd in 
Aalen je izvoljen Travner Janez. Za Heilbronn in 
Oberstenfeld ste volili: Movrin Milena 89 glasov, 
Habič Silva 84, Tiselj Albin 83, Zevnik Lydia 85. Za 
Heilbronn je izvoljena Movrin Milena, namestni-
ka sta Habič Silva in Tiselj Albin, za Oberstenfeld 
je izvoljena Zevnik Lydia.

V Pfullingenu in Bad Urachu so rezultati nasled nji: 
Mihelič Ana je dobila 117 glasov, Mele Ljudmila 
93 in Mušič Milena 88. Za Pfullingen je izvoljena 
Mihelič Ana, njena namestnica je Mušič Milena, 
za Bad Urach je izvoljena Mele Ljudmila.

 Volilne rezultate bomo pregledali in ana-
lizirali na prvi, to je, ustanovni seji novega ŽPS, 
ki bo v nedeljo, 25. aprila ob 10. uri v Slovenskem 
domu v Stuttgartu. Skupaj bomo imeli kosilo in 
se nato udeležili nedeljski maše pri Heilig Geist 
ob 16.30. Vsi kandidati ste vabljeni na ustanovno 
sejo novega ŽPS. Zahvaljujemo se vam za kandi-
daturo in za pripravljenost na sodelovanje v naši 
slovenski župniji.

ustanovna seja novega žpS

bo v nedeljo, 25. aprila ob 10 uri v 

Slovenskem domu, kjer bo tudi skup-

no kosilo. Popoldne se bomo ob 16.30 

udeležili nedeljske maše v župniji 

 Heilig Geist. 

Vabljeni vsi, ki ste kandidirali, obvez-

no je srečanje za vse izvoljene.



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
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