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med nami
povedano
priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem
SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS!

Slovenska župnija Stut tgart
AALEN | BAD URACH | BÖBLINGEN | ESSLINGEN | GÖPPINGEN | HEILBRONN | OBERSTENFELD | PFULLINGEN | SCHORNDORF | SCHWÄB. GMÜND | STUTTGART

Angelsko petje
se sliši v višavi,
gloria slava Bogu
se glasi.
Mir se oznanja
ljudem po širjavi,
mili Zveličar
nocoj se rodi.
Bodi češčeno,
o Dete preblago
sama ljubezen
do nas te rodi.

Župnikova duhovna misel

Glas vpijočih v puščavi
Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze! To je klic preroka Izaije, namen
jen rojakom v babilonskem suženjstvu, v naših cerkvah ga
večkrat prebiramo v adventnem času. V ozadju tega klica je
grenka izkušnja starozaveznega božjega ljudstva, ki je vsa
ko leto doživljajo ponižanje ob največjem poganskem praz
niku babilonskega boga Marduka. Izraelce so kot sužnje
določili, da širijo, utrjujejo in pripravljajo slavnostno pot, avenijo bogov, po kateri je kre
nil kraljevski sprevod s kipom boga Marduka in drugih poganskih bogov. Prerok Izaija je
na podlagi te izkušnje prerokoval in zaklical: V puščavi pripravite Gospodovo pot, zravnajte
njegove steze! Puščava je namreč ločila Babilon od Jeruzalema.
Izaijev izrek o glasu vpijočega v puščavi je zgodnjekrščanska misel poistovetila z
Janezom Krstnikom, ki v adventnem času stopi pred nas kot krepki mož, ki se hrani s tem,
kar mu nudi narava. Množice privlači predvsem s svojim močnim in razločnim glasom, z
golo besedo. Že v prvi zavezi se iz centra moči, iz močno utrjene civilizacije kot je bila babi
lonska, prerokova pozornost seli v puščavo. Namesto avenije bogov prašna in naporna pot
skozi puščavo. V drugi in novi zavezi se geografija pomenskega središča spet iz Jeruzalema
preseli v puščavo.
Vsak advent je za nas kristjane priložnost, da sledimo tej novi, evangeljski geo
grafiji, da se preselimo iz suženjske otopelosti vsakdanjega življenja k svežim izvirom du
hovnosti. Letošnji advent bo potekal v letu solidarnosti in dobrodelnosti, ki ga je razglasila
slovenska Cerkev. V pičlih dvajsetih letih naše samostojnosti se v Sloveniji ni le sklenil avto
cestni križ, v tem kratkem času so se gradile tudi avenije modernih bogov kot so denar in
kapital, uspeh za vsako ceno, čast in oblast, omama, lahkotno življenje. Po takih širokih ave
nijah Bog ni navajen hoditi in ga tudi letos po taki poti ne bo k nam!
Prašna in naporna pot skozi puščavo je že doletela številne Slovenke in Slovence,
ki so v domovini in tudi tu, kjer mi živimo, postali žrtve tveganih finančnih mahinacij, ne
odovornega preprodajanja podjetij, kraje javnega in državnega premoženja. S prerokom
Izaijem tako vidim na prašni puščavski cesti že veliko procesijo ponižanih, diskriminiranih,
obubožanih ljudi naše dežele. Premalo je, da imamo v Cerkvi le sočutje do njih, premalo
tudi, da jih oskrbujemo preko karitasa. Solidarno moramo stopiti v njihovo procesijo, če
hočemo biti zares učenci tistega, ki je postal človek zato, da bi bil služabnik in ne gospod.
V letošnji adventni čas stopimo solidarni in dobrodelni ne le v besedah in
pobožnih željah, ampak konkretno, v dejanjih poguma. “Gospodovo pot bomo pripravl
jali in ravnali njegove steze”, če bomo prepoznali glas vpijočih v puščavi, glas brezpravnih,
revnih in obubožanih. Če bomo vsaj enega od takih povabili v svoj družinski krog ali v krog
naše verske skupnosti in z njim, na njemu primeren način, praznovali božič, bomo zares
učenci Jezusa iz Nazareta, ki je prišel oznanjat in uresničevat novo pravičnost, pravičnost
božjega kraljestva. To bo naša najlepša priprava na letošnji božič in na božične praznike, ki
so pred nami.
Vaš župnik, dr. Zvone Štrubelj
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SREČANJA V ADVENTNEM IN BOŽIČNEM ČASU
1. ADVENTNA NEDELJA (28.11.10)
 STUTTGART ob 16.30 (Heilig Geist)
2. ADVENTNA NEDELJA - MIKLAVŽEVA NEDELJA (5.12.10)
 PFULLINGEN, v soboto, 4.12.10, ob 16. uri maša in Miklvažev prihod
 BÖBLINGEN, v nedeljo, 5.12.10 ob 9.45 maša in nato prihod sv. Miklvaža
 STUTTGART, v nedeljo, 5.12.10 ob 15. uri v dvorani sv. Konrada, maša nato Miklavžev
prihod
3. ADVENTNA NEDELJA - NEDELJA SLAVLJENCEV (12.12.10)
 SCHORNDORF, v soboto, 11.12.10 ob 17. uri maša v kapeli pri sestrah, nato adventni večer
 SCHW. GMÜND, v nedeljo, 12.12.10 redna nedeljska maša
 STUTTGART, v nedeljo, 12.12.10 ob 15. uri nedeljska maša v dvorani sv. Konrada, med
mašo blagoslov slavljencev (okrogle življenjske obletnice in zakonski jubileji)
4. ADVENTNA NEDELJA (19.12.10)
 HEILBRONN, v soboto, 18.12.10 ob 17 uri sveta maša in adventni večer
 STUTTGART, v nedeljo, 19.12.10 ob 16.30 pri Heilig Geist, maša in spovedovanje
POLNOČNICA (24.12.10)
 STUTTGART, na sveti večer, v petek, 24.12.10 ob polnoči pri sv. Duhu (Heilig
Geist). Petjanst minut pred pričetkom polnočnice petje slovenskih božičnih pesmi.
Letos imamo to enkratno priložnost, da Kristusov prihod dočakamo s slovensko
polnočnico. Vabljeni!
BOŽIČ (25.12.10)
 STUTTGART, ob 16.30 slovesna praznična maša pri sv. Duhu (Heilig Geist)
SVETI ŠTEFAN IN PRAZNIK SVETE DRUŽINE (26.12.10)
 OBERSTENFELD, ob 9.00 sveta maša na drugi božični dan
 ESSLINGEN, ob 17.00 sveta maša, štefanovanje z božično tombolo in blagoslov vina
NOVO LETO (1.1.2011)
 STUTTGART, ob 17. uri sveta maša skupaj z nemško skupnostjo sv. Konrada v dvorani
pod cerkvijo
SOBOTNA ŠOLA IN ŽUPNIJSKI VRTEC
STUTTGART, Slovenski dom, od 10. do 12. ure:
 Dec. 2010: 5.12 (prihod sv. Miklavža) in 18.12.
 Januar 2011: 15.1 in 29.1.

Konzularni dnevi v Stuttgartu
(Sophienstr. 25/I, ob četrtkih od 9.00 do 15.30):
December 2010: 2. in 16. | Januar 2011: 20.
V letu 2011 samo enkrat na mesec.
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Osrednje jubilejno bogoslužje,
sobota, 10. julij 2010
v Esslingenu
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Mladinsko in družinsko jubilejno praz
novanje, sobota, 30.10.2010 v Haus
der katholischen Kirche v Stuttgartu

KOLEDAR SREČANJ IN PRIREDITEV V LETU 2011
Sobota, 15. januar 2011: Praznik župnijskih sodelavcev, dvorana sv. Konrada ob 18. uri.
Nedelja, 6. februar 2011: Kulturni praznik, dvorana sv. Konrada ob 15.00. V organizaciji
SKD Slovenija Stuttgart, gostuje duhovniški oktet Oremus.
Od petka, 8. do nedelje, 10. aprila 2011: Pevski seminar, potekal bo v Reimlingenu
pod vodstvom skladatelja in dirigenta prof. Ivana Florjanca.
Nedelja, 1. maja 2011: Prvomarjski izlet v Merlebach, z avtobusom se bomo udeležili
srečanja s slovenskimi rojaki v Franciji, maše in kulturnega programa.
Nedelja, 29. maja 2011: Koncert Marijinih pesmi in sklep šmarnic, po maši ob 16.30
pri sv. Konradu – CPZ Obzorje.
Sobota, 18. junija 2011: Tradicionalno kresovanje (SKD Slovenija-Stuttgart)
v Esslingenu ob 17. uri.

Od četrtka, 23. do nedelje, 26. junija 2011: Vzgojni seminar za mlade družine
in njihove otroke, ki obiskujejo slovenski župnijski vrtec in sobotno šolo.
Nedelja, 26. junija 2011: Maša v naravi.
Od četrtka, 30. junija do nedelje, 3. julija 2011: Obisk in gostovanje v Sloveniji ob
20-letnici samostojne države. Pridružili se bomo avtobusu, ki ga orzanizira SKUD Triglav
iz Stuttgarta. Pevci CPZ bodo v soboto in v nedeljo s koncertom gostovali v Sloveniji.
Sobota, 16. julija 2011: Sklep veroučnega in šolskega leta na vrtu Slovenskega doma.
Nedelja, 14. avgusta 2011: Srečanje v moji domovini (SKD Slovenija Stgt. in župnija)
Sobota, 17. septembra 2011: Vinska trgatev v Esslingenu ob 17. uri.
Nedelja, 25. septembra 2011: Romanje v Einsiedeln.
Sobota, 8. oktobra 2011: Kostanjev piknik (SKD Slovenija Stuttgart in župnija)
Sobota, 15. oktobra 2011: Jubilejna folkloriada (SKUD Triglav Stuttgart)
Od petka 18. do nedelje, 20. novembra 2011: Biblični seminar v Nonnenhornu.

SVETE MAŠE ZA DECEMBER 2010 IN JANUAR 2011
STUTTGART (Hl. Geist ob 16.30 - izjemoma v dvorani sv. Konrada)
DECEMBER 2 0 1 0
5.12.10 | 2. ADVENTNA IN MIKLAVŽEVA NEDELJA - dvorana sv. Konrada ob 15.00
++ Janez, starši Vajda in Leben; ++ starši Žičkar in Arh; Marija Cimerman
12.12.10 | (mašni namen še prost) - dvorana sv. Konrada ob 15.00 |
++ starši Dajčman in Rudolf; starši Kolšek in sorodniki; Marija Cimerman
19.12.10 | 4. ADVENTNA NEDELJA - Hl. Geist ob 16.30 | + Frančiška Štuhec;
++ družina Čampa in Petrič; ++ starši in brat Franc Mauko; + Marija Domajnko
24.12.10 | SVETI VEČER | POLNOČNICA ob 24.00 pri sv. Duhu - Hl. Geist.
Ob 23.45 petja slovenskih božičnih pesmi
25.12.10 | BOŽIČ - praznična maša ob 16.30 pri sv. Duhu - Hl. Geist
Za sv. Štefana (26.12.10) je maša ob 17.00 v Esslingenu, štefanovanje in božična tombola
JANUAR 2 0 1 1
1.1.11 | MARIJA, SVETA BOŽJA MATI - dvorana sv. Konrada ob 17. uri, skupaj z nemško
skupnostjo
2.1.11 | 2. NEDELJA PO BOŽIČU - ob 16.30 pri sv. Duhu - Hl. Geist (mašni namen še prost)
9.1.11 | JEZUSOV KRST - ob 16.30 pri sv. Duhu - Hl. Geist (mašni namen še prost)
16.1.11 | 2. NEDELJA MED LETOM - ob 16.30 pri sv. Duhu - Hl. Geist
(mašni namen še prost)
30.1.11 | 4. NEDELJA MED LETOM - peta nedelja, slovenska maša odpade

BÖBLINGEN (Sv. Bonifacij, prva nedelja ob 9.45)
5.12.10 | 2. ADVENTNA IN MIKLAVŽEVA NEDELJA; + Tanja Zalokar; ++Franc in Frančiška
Skočir; ++ družina Metež in Gašperič
2.1.11 | 2. NEDELJA PO BOŽIČU (mašni namen še prost)
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SCHW: GMÜND (Margaretenkapelle, druga nedelja ob 10.30)
12.12.10 | 3. ADVENTNA NDELJA IN NEDELJA SLVALJENCEV (mašni namen še prost)
9.1.11 | JEZUSOV KRST (mašni namen še prost)
SCHORNODORF (kapela pri sestrah, tretja nedelja ob 9.00)
11.12.10 | 3 . ADVENTNA NEDELJA (sobota ob 17 uri, maša in nato adventni večer mašni namen je še prost)
16.1.11 | 2. NEDELJA MED LETOM - mašni namen je še prost
AALEN (decembra in januarja spremenjena lokacija in urnik, glej spodaj)
18.12.10 | 4 . ADVENTNA NEDELJA - sv. maša v prostorih hrvaške misije ob 17.00,
nato a dventni večer (mašni name je še prost)
16.1.11 | 2 . NEDELJA MED LETOM, Maša skupaj z nemško skupnostjo ob 11.15
pri Hl. Maria v Aalenu
HEILBRONN (Sv. Killian, četrta sobota ob 17.00)
18.12.10 | 4 . ADVENTNA NEDELJA - + Rozalija Nose, 1 obl.; Lojze Klinar, starši Franc in
Angela Povše, brat Franc in Romana, nato adventni večer
22.1.11 | 3. NEDELJA MED LETOM - mašni namen je še prost
OBERSTENFELD (Srce Jezusovo, četrta nedelja ob 9.00)
26.12.10 | SVETI ŠTEFAN IN NEDELJA SVETE DRUŽINE - ++ družina Strašek
23.1.11 | 3. NEDELJA MED LETOM - mašni namen je še prost
ESSLINGEN (Sv. Elizabeta, četrta nedelja ob 17.00)
26.12.10 | S VETI ŠTEFAN IN NEDELJA SVETE DRUŽINE | + Alojz Korošec,
++ Brigita in Franc Vračko, Terezija, Jože Hajdinjak, Kristina Jereb, 2. obl.;
+ Štefanija Domajnko
23.1.11 | 3. NEDELJA MED LETOM - mašni namen je še prost
BAD URACH (Sv. Jožef, prva sobota ob 17.00)
V decembru odpade, vabljeni na miklvaževanje v Pfullingen
8.1.11 | 2. NEDELJA PO BOŽIČU - mašni namen je še prost
PFULLINGEN (sv. Wolfgang, druga sobota ob 16.45)
4.12.10 | 2 . ADVENTNA IN MIKLAVŽEVA NEDELJA - za zdravje (M.M), maša ob 16.00,
nato prihod sv. Miklavža
15.1.11 | zaradi praznika župnijskih sodelavcev v Stuttgartu (18.00) maša odpade
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DECEMBERSKA POLOŽNICA

Dar za slovensko župnijo v Stuttgartu in za Slovenski dom

Praznični številki Med nami povedano je priložena položnica, s katero lahko po
magate številnim dejavnostim, ki jih skozi celo leto organiziramo v slovenski župniji v Stutt
gartu (napišite: Spende – Slovenska župnija). Brez sredstev, ki jih vsako leto v advent
nem, božičnem in novoletnem času namenite našemu delovanju, bi marsikatera dejavnost
ne mogla steči. Kot vsi drugi, smo tudi mi (še posebej manjše skupnosti) vsako leto bolj
prikrajšani pri sredstvih, ki jih dobimo za redno delovanje od škofije, v kateri delujemo. Ko
likor sedaj prejemamo, ne bo zadostovalo več niti za znamke pri razpošiljanju Naše luči in
drugih tiskovin. Večkrat smo tako prisiljeni prositi za pomoč v Slovenijo, kjer nas sicer razu
mejo, a uradno nam pri našem rednem delovanju ne morejo pomagati. Hvala Bogu, dobi
mo iz Slovenije nekaj sredstev vsaj za večje projekte. Z dekanijo in škofijo Rottenburg-Stutt
gart potekajo pogajanja, da bi nam odobrili nekaj več sredstev za pastoralno delo, vendar
še ni nikakršnih dobrih izgledov.
Slovenski dom je odkupljen, od 1. januarja 2010 smo lastniki doma. Glavnico za
odkup je prispevala ljubljanska nadškofija. Nadškofu Uranu smo se ob jubilejnem slavju v
Esslingenu (10.7.2010) za to velikodušno potezo skupaj zahvalili. Sredstva, ki ste jih name
nili v preteklih letih, so bila porabljena za spremljevalne stroške odkupa, ki niso bili majhni
(kvota, ki jo je zahteval notar, prepis imovine v zemljiško knjigo idr.). Še sedaj imamo od
prtih kar nekaj računov, ki jih moramo poravnati: zavarovanje hiše in zemljišča, zimska kur
java, odvoz smeti in davek na premoženje. V kolikor boste namenili dar Slovenskemu domu
(napišite: Spende – Slovenki dom), bo le-ta namenjen kritju teh stroškov in seveda pripra
vam za preureditev in obnovo, ki jo načrtujemo. Že vnaprej hvala in Bog vam povrni!

JANUARSKA POLOŽNICA
Plačilo Naše luči in Ognjišča

Položnica, ki bo priložena januarski številki Naše luči, bo namenjena za plačilo
Naše luči in Ognjišča. V letu 2011 bo redna naročnina Naše luči 35 evrov, v prosti pro
daji pa 3,20. Tu seveda ni vračunana poštnina in prevoz Naše luči iz Slovenije v Nemčijo.
Poštnino za sedaj prevzema naša župnija in stane nekaj manj kot 10 evrov na leto (0,85
za vsako mesečno številko). Uredništvo in uprava Naše luči sta nam poslala dopis, kjer je
zapisano: “Pred letom dni smo vam zapisali, da pada število naročnikov, ker dolgoletni
zvesti naročniki umirajo ali ne morejo več brati. Nove naročnike pa je zelo težko pridobiti.
Občutno se zmanjšujejo podpore reviji. To so glavni vzroki za dokaj velik skok naročnine, če
hočemo zagotoviti izhajanje naše revije še naprej. Letna naročnina se dvigne na 35,00 eur.
V prosti prodaji bo cena izvoda 3,20 eur. Že lani smo vam na začetku leta napovedali tak
razplet in kar veliko vas je sledilo naši prošnji in ste nakazali nekaj več. Vsem dobrotnikom
se na koncu leta toplo zahvaljujemo. Brez vas bi bilo današnje finančno stanje še veliko bolj
kritično.”
Uredništvo in uprava Naše luči.
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