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Leto 51

med nami
povedano

Kulturno društvo Slovenija Stuttgart e.V. in Slovenska katoliška župnija
Stuttgart
prisrþno vabita na sveþano praznovanje

Kulturnega praznika Republike SLOVENIJE

6. FEBRUARJA 2011 V STUTTGARTU

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

dvorana sv. Konrada, Stafflenbergstr. 64

Ob 15.00 uri bo nedeljska maša za domovino,
nato kulturna prireditev v dvorani sv. Konrada
Gostje iz Slovenije:

Oktet osmih mladih duhovnikov OREMUS
bo oblikoval sv. mašo
in se nam v dvorani predstavil s svojim bogatim repertoarjem.
Domaþi pevski zbor »OBZORJE«
Otroci slovenskega župnijskega vrtca in slovenske sobotne šole
Vstop bo prost, dobrodošli bodo prostovoljni prispevki za goste.
Prireditev je podprl Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Mladi duhovniki okteta OREMUS nas vabijo tudi 7. februarja ob 18.30
v Bad Urach h maši, ki bo v cerkvi sv. Jožefa.
Kulturno društvo Slovenija Stuttgart e.V. (Vida Lambert) Tel.0711/3280258

Še druga počastitev Prešernovega dne: v soboto, 12. februarja 2011 ob 18.30 prireja
SKD Štorklja Schorndorf kulturno zabavni večer v Festahalle Haubersbronn pri Schorndorfu
(An der Wieslauf 14), za zabavo bo igral ansambl Horizont iz Slovenije. Tako bomo v nedeljo,
6. februarja v Stuttgartu počastili našega pesnika kot umetnika besede, v Schorndorfu pa, kot
je nekdo šaljivo dejal, še Prešerna kot družabnega človeka in vinskega prijatelja! Lepo vabljeni!
Pevski seminar: od petka, 8. do nedelje, 10. aprila 2011 bo v Nördlingenu potekal
tradicionalni pevski seminar za člane slovenskih pevskih zborov in za ljubitelje petja.
Vodil ga bo priznani skladatelj in pevovodja prof. Ivan Florjanc. Odhod z dvema kombijema
v petek, 8. aprila ob 16.30. Vrnili se bomo za nedeljsko mašo ob 16.30, 10. aprila 2011.
Slovenski Dom | Staﬄenbergstr. 64 | 70184 Stuttgart | Tel.: 0711 / 23 28 91 | E-mail: slozup@gmx.de
www.skm-stuttgart.de | Za vsebino odgovarja: župnik dr. Zvone Štrubelj | ZvoneS@gmx.de

SLOVENSKA ŽUPNIJA STUT TGART
AALEN | BAD URACH | BÖBLINGEN | ESSLINGEN | GÖPPINGEN | HEILBRONN | OBERSTENFELD | PFULLINGEN | SCHORNDORF | SCHWÄB. GMÜND | STUTTGART

SVETE MAŠE

FEBRUAR | MAREC 2011

STUTTGART (Pri Sv. Duhu - Heilig Geist ob 16.30, razen 6.2.11)
F E B R UA R 2 0 1 1
6.2.2011 | 5. NAVADNA NEDELJA | Sveta maša ob 15. uri v dvorani sv. Konrada ob
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU (glej vabilo na 4. strani).
+ Jurij in Emica Verderber; Luka Tutič; Ivan Raj; Janez, starši Vajda in Leben
13.2.2011 | 6. NAVADNA NEDELJA | + Ivan Raj, 30. dan
20.3.2011 | 7. NAVADNA NEDELJA | + Ivan, Terrezija in Marija Raj
MAREC 2011
6.3.2011 | 9. NAVADNA NEDELJA | ++ Milan Podjavrošek, obl., Lojzka Senekovič,
starši Senekovič in Javoršek; Janez, starši Vajda in Leben
13. 3.2011 | 1. POSTNA NEDELJA | Ob 16.30 križev pot, obred pepeljenja,
besedno bogoslužje in sveto obhajilo
20.3. 2011 | 2. POSTNA NEDELJA | Ob 16.00 križev pot in nato sveta maša: + Ivan Raj

BÖBLINGEN (Sv. Bonifacij, prva nedelja ob 9.45)
6.2.2011 | 5. NAVADNA NEDELJA
++ Stane Kopač; Jože Spreitzer; Ciril Rotar; starši Behek in Sotlar
6.3.2011 | 9. NAVADNA NEDELJA | mašni namen je še prost
SCHW: GMÜND (Margaretenkapelle, druga nedelja ob 10.30)
13.2.11 | 6. NAVADNA NEDELJA (mašni namen je še prost)
13.3.11 | 1. POSTNA NEDELJA Maša zaradi župnikovih drugih obveznosti odpade

AALEN
20.2. 2011 | 25. NAVADNA NEDELJA | Maša ob 10.15 pri St. Maria
skupaj z nemško skupnostjo (mašni name je še prost)
20.3.2011 | 2. POSTNA NEDELJA | Maša ob 10.15 pri St. Maria
skupaj z nemško skupnostjo (mašni name je še prost)
HEILBRONN (Sv. Killian, četrta sobota ob 17.00)
26.2.2011 | 8. NAVADNA NEDELJA | mašni name je še prost
26.3.2011 | 3. POSTNA NEDELJA | mašni name je še prost
OBERSTENFELD (Srce Jezusovo, četrta nedelja ob 9.00)
27.2.2011 | 8. NAVADNA NEDELJA | Mednarodna maša ob 10.15 skupaj z nemško in
italijansko skupnostjo (mašni name je še prost)
27.3.2011 | 3. POSTNA NEDELJA | ++ starši Berus, starši Tomc, + Olga Perovšek,
brata Ignac in Anton Tomc. Po maši skupno kosilo.
ESSLINGEN (Sv. Elizabeta, četrta nedelja ob 17.00)
27.2.2011 | 8. NAVADNA NEDELJA | + Ivan Bukovšek
27.3.2011 | 3. POSTNA NEDELJA | (mašni name je še prost)
BAD URACH (Sv. Jožef, prva sobota ob 17.00)
7.2.2011 | 5. NAVADNA NEDELJA | Ponedeljek, po kulturnem prazniku v Stuttgartu
ob 18.30 z duhovniškim oktetom Oremus. | mašni namen je še prost
5.3.2011 | 9. NAVADNA NEDELJA | mašni name je še prost

SCHORNODORF (kapela pri sestrah, tretja nedelja ob 9.00)
20.2.2011 | 7. NAVADNA NEDELJA | mašni name je še prost
20.3.2011 | 2. POSTNA NEDELJA | mašni name je še prost

PFULLINGEN (sv. Wolfgang, druga sobota ob 16.45)
12.2.2011 | 6. NAVADNA NEDELJA | mašni name je še prost
12.3.2011 | 1. POSTNA NEDELJA | Maša zaradi župnikovih drugih obveznosti odpade,
vabljeni v Bad Urach (5.3.2011)

OBRAZLOŽITEV NASLOVNICE: Že od novembra 2010 naprej je bilo slišati, da se bo v kratkem
od nas poslovil gospod Igor Krašna. Njegov ordinarij, ljubljanski nadškof dr. Anton Stres, naj bi
ga po petih letih pastoralne službe med izseljenci (med nami od 1.9.2005) poklical nazaj v domovino, služenje med rojaki v Stuttgartu naj bi sklenil 31.1.2011. Zelo smo si želeli in prizadevali, da bi se januarja poslovil od naše skupnosti (še posebej na večerji sodelavcev, v soboto 15.
januarja in nato v nedeljo, 16. januarja pri Sv. Duhu z mašno daritvijo), pa žal na to ni pristal. Tudi
skupnosti v okolici Stuttgarta so se želele posloviti od njega, pa niso imele možnosti; decembra

in januarja je bil še nastavljen pri nas in bil za to zaposlitev plačan, vendar ni želel več maševati
v slovenski skupnosti. Zato za njim ostaja vprašaj! Nekateri so se mogli od njega vsaj osebno
posloviti, te možnosti pa niso imeli vsi. Pomenljiv je komentar, ki ga je bilo v mesecu januarju
večkrat slišali: saj smo ga imeli radi, kako to, da kot skupnost nismo vredni, da se prikaže in da
mu lahko rečemu adijo in srečno pot? Ko se gospodu Igorju zahvaljujemo za čas, ki ga je delil z
nami in za vse, kar je skupnosti dal, mu želimo vse dobro in veliko božjega blagoslova na njegovi nadaljni življenjski in duhovniški poti! Kjerkoli bo že potekala. Gospod Igor, srečno in adijo!

2

3

