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Leto 51

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

S l o v e n s k a ž u p n i ja S t u t t g a r t
AALEN | BAD URACH | BÖBLINGEN | ESSLINGEN | GÖPPINGEN | HEILBRONN | OBERSTENFELD | PFULLINGEN | SCHORNDORF | SCHWÄB. GMÜND | STUTTGART

KRALJEVO ZNAMNJE
KRIŽ STOJI
Kraljevo znamnje, križ stoji,
bandero glej vihrati,
na križu Jezus nas uči
srčno se vojskovati.
O sveti križ, življenja luč!
O sveti križ, nebeški ključ!
Ponižno te častimo,
zvestobo obljubimo.
Zveličar s križem vabi nas
zvesto za njim hoditi,
svoj križ sprejeti slednji čas
in ga za njim nositi.
O sveti križ, …
O križ na smrtni postelji,
prijatelj naš edini;
na grobu pot nam kažeš ti
k nebeški domovini.
O sveti križ, …

POGLED LJUBEZNI
„Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: Gospod je!“ (Jn 21, 7 )

V Janezovem zadnjem, 21. poglavju, beremo kako se je Jezus tretjič prikazal svo
jim učencem. Peter in drugi učenci so bili že v Galileji, kar pomeni, da so se vrnili v
vsakdanje življenje. Peter se je odpravil na ribolov, z njim pa še Tomaž, Natanael iz
Kane, oba Zebedejeva sinova, Jakob in Janez in še dva druga učenca. Vseh skupaj jih
je bilo sedem, kar ima simboličen pomen: nakazuje na idealno skupnost. Tisto noč
niso nič ujeli. Ko so se vrnili na obalo, jih je nagovoril neznanec s čudnim vprašanjem:
imate kaj za jesti, z drugimi besedami: s čim se hranite, od česa (duhovno) živite?
Učenec, ki ga je Jezus ljubil, je takoj prepoznal Gospoda. Prepoznal ga je s pogledom
ljubezni.
S čim se duhovno hrani Cerkev, je nakazano v nadeljevanju pripovedi. Potem,
ko so učenci potegnili mreže polne rib, so na bregu našli pripravljeno žerjavico in
kruh. Jezus jim je dal kruha, svoje poveličano telo, in ribo, ki je bila v antiki hrana
nesmrtnosti. Noč praznega, neuspelega ribolova se je prevesila v jutro nesmrtnosti.
Iz obale človeškega jih je vstali Gospod popeljal na obalo božjega, kjer so žerjavica,
toplota božje ljubezni, kruh, znamenje božje radodarnosti in dobrote, riba, znamenje
večnega življenja.
Na obalo božjega so učenci potegnili 153 rib. Tudi to število ni naključno. Cer
kveni očetje so to razlagali takole: 100 pomeni štirikotnik, 28 trikotnik in 25 kroglo. V
številu 153 je uskladitev nasprotij, celota, harmonija. Šele na božjem bregu najdejo
skladje vsa nasprotja, ki jih človek srečuje v svojem osebnem in družbenem zivljenju.
Šele tam se noč človeškega neuspeha, prazna ribiška noč, lahko spremeni v jutro
zmage, vstajenja. Garancija za tak preobrat niso človeški napori, inteligenca, iznajdlji
vost in podjetnost: garancija je Kristus, ki nas pričakuje z ognjem božje ljubezni, z
dišečim domačim kruhom, z vonjem vstajenja in z okusno ribo, hrano nesmrtnosti.
Nobena, še tako neuspela ribiška noč v našem osebnem življenju ali v življenju
Cerkve, ne more zatemniti ali izbrisati razveseljivega dejstva: Gospod je tam, na obali,
On nas pričakuje v vsakem evharističnem srečanju z žerjavico božje ljubezni, s kru
hom življenja, s hrano nesmrtnosti.. Prepoznajmo ga s pogledom ljubezni!
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Vaš župnik Zvone Štrubelj
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SVETE MAŠE 

APRIL | MAJ 2011

STUTTGART (do 10.4.11 v cerkvi sv. Duha, od 17.4.11 naprej v cerkvi sv. Konrada)
APRIL 2011
3.4.11 | 4. POSTNA NEDELJA
- 14.30 srečanje ŽPS v dvorani pod cerkvijo sv. Duha
- 16.00 križev pot v cerkvi
- 16.30 nedeljska maša: ++ Ivan in Stanko Bukovšek; Vogrin Jakob, Terezija Ciglarič
- 17.30 nadaljevanje srečanja ŽPS v dvorani pod cerkvijo
10.4.11 | 5. POSTNA NEDELJA
	- 16.00 križev pot
	- 16.30 nedeljska maša
	- 17.30 koncert vokalne skupine Pella in slovo od skupnosti sv. Duha
Po koncertu manjša pogostitev in družabnost
17.4.11 | CVETNA ALI OLJČNA NEDELJA
- 16.00 blagoslov butare in zelenja na vrtu Slovenskega doma
- 16.15 slovesna procesija iz Slovenskega doma v prenovljeno cerkev sv. Konrada
- 16.30 branje pasijona in sveta maša v cerkvi sv. Konrada: ++ Janez, Starši Vajda in Leben,
Stanko in Ivan Bukovšek; družini Čampa in Petrič, + Kerin Vinko, 30. dan
- 17.30 predstavitev Albuma slovenske župnije 2000 – 2010 v cerkvi sv. Konrada
24.4.11 | VELIKA NOČ - PRAZNIK KRISTUSOVEGA VSTAJENJA
	- 16.30 slovesna maša na praznik Kristusovega vstajenja v cerkvi sv. Konrada
MAJ 2011

(redne maše v prenovljeni cerkvi sv. Konrada ob 16.30)

1.5.11 | BELA NEDELJA, ned. BOŽJEGA USMILJENJA, Jožef delavec
- ŽUPNIJSKO ROMANJE V MERLEBACH V FRANCIJI (glej vabilo)
- 10.00 na Michaelsbergu: šmarnice, besedno bogoslužje, obhajilo in litanije
Po maši skupno kosilo v prostorih KD Mura v Bönnigheimu
8.5.11 | 3. VELIKONOČNA NEDELJA
MATERINSKI DAN IN PRAZNIK PRVEGA SV. OBHAJILA
- 15.00 zbiranje v Slovenskem domu in procesija v cerkev sv. Konrada.
- 1 5.30 nedeljska maša, praznik prvega sv. obhajila, maša za otroke in družine,
po maši v cerkvi kratek program ob materinskem dnevu: + Alojz Korošec, 1. obl; Janez,
starši Vajda in Leben; Antonija, Franc Venta, starši Venta in Fekonja, Marija Pivec;
Stanko Bukovšek.
	- 16.30 skupna družabnost v dvorani sv. Konrada ob materinskem dnevu
15.5.11 | 4. VELIKONOČNA NEDELJA
- Dopoldne maša z mladimi ob 3. posvetu za mlade v Stuttgartu (na prireditvenem prostoru)
- 16.30 v cerkvi sv. Konrada: ++ Ivan in starši Bukovšek; Angela Kojzek
29.5.11 | 6. VELIKONOČNA NEDELJA - Peta nedelja v mesecu, slovenska maša odpade
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BÖBLINGEN (Sv. Bonifacij, prva nedelja ob 9.45)
3.4.11 | 4. POSTNA NEDELJA: med mašo krst, mašni namen je še prost
Blagoslov velikonočnih jedi v soboto, 23. 4. ob 14. uri!
1.5.11 | 2. VELIKONOČNA ALI BELA NEDELJA
Župnijsko romanje v Merlebach in šmarnice na Michaelsbergu (glej pod Stuttgart)
SCHW. GMÜND (Kapelle im Margaritenheim, druga nedelja ob 10.30)
10.4.11 | CVETNA ALI OLJČNA NEDELJA | - 10.30 blagoslov cvetja, pasijon in sv. maša v kapeli v
Margaritenheim-u za skupnosti iz Schorndorfa, Schw. Gmünda in Aalena. Po maši skupno kosilo
v Neue Welt (za kosilo je obvezna prijava).
8.5.11 | 3. VELIKONOČNA NEDELJA | - 9. 00 nedeljska sv. maša v Schorndorfu za skupnosti iz
Schorndorfa, Schw. Gmünda in Aalena. Popoldne materinski dan v Stuttgartu (glej pod Stuttgart)
SCHORNDORF (kapela pri sestrah, tretja nedelja ob 9.00)
17.4.11 | CVETNA ALI OLJČNA NEDELJA | Ob 10.30 blagoslov cvetja, pasijon in sv. maša v kapeli v
Margaritenheim-u za skupnosti iz Schorndorfa, Schw. Gmünda in Aalena. Po maši skupno kosilo
v Neue Welt (za kosilo je obvezna prijava).
15.5.11 | 3. VELIKONOČNA NEDELJA | - 9. 00 nedeljska sv. maša v Schorndorfu za skupnosti iz
Schorndorfa, Schw. Gmünda in Aalena. Popoldne materinski dan v Stuttgartu (glej pod Stuttgart)

AALEN
17.4.11 | CVETNA ALI OLJČNA NEDELJA | - 10.30 blagoslov cvetja, pasijon in sv. maša v kapeli v
Margaritenheim-u za skupnosti iz Schorndorfa, Schw. Gmünda in Aalena. Po maši skupno kosilo
v Neue Welt (za kosilo je obvezna prijava).
15.5.11 | 3. VELIKONOČNA NEDELJA | - 9. 00 nedeljska sv. maša v Schorndorfu za skupnosti iz
Schorndorfa, Schw. Gmünda in Aalena. Popoldne materinski dan v Stuttgartu (glej pod Stuttgart)
OBERSTENFELD (Srce Jezusovo, četrta nedelja ob 9.00)

24.4.11 | VELIKA NOČ | maša in blagoslov velikonočnih jedi, ++ Klemenčič in Tomsič
22.5.11 | 5. VELIKONOČNA NEDELJA (mašni namen je še prost)
ESSLINGEN (Sv. Elizabeta, četrta nedelja ob 17.00)

24.4.11 | Blagoslov velikonočnih jedi v soboto, ob 16. uri!
VELIKA NOČ – maša v Stuttgartu ob 16.30!
22.5.11 | 5. VELIKONOČNA NEDELJA | ++ Gabrijela Bračko, 10. obl.; Ivan in Stanko Bukovšek;
za zdravje
BAD URACH (Sv. Jožef, prva sobota ob 17.00)

2.4.11 | 4. POSTNA NEDELJA ++ Bezovšek
7.5.11 | 3.VELIKONOČNA NEDELJA (mašni namen je še prost)
PFULLINGEN (sv. Wolfgang, druga sobota ob 16.45)

9.4.11 | 5. POSTNA NEDELJA | Vabljeni v Bad Urach v soboto, 2.4.11 – zaradi pevskega seminarja
9. aprila ne bo maše v Pfullingenu. Blagoslov velikonočnih jedi v soboto, 23. 4. ob 11. uri!
14.5.11 | 4. VELIKONOČNA NEDELJA | Vabljeni v Bad Urach v soboto, 7.5.11 – zaradi posveta za
mlade v Stuttgartu maša v Pfullingenu odpade.
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ŽUPNIJSKA OBVESTILA
Srečanje celotnega župnijskega pastoralnega sveta. V nedeljo, 3.4.2011 bo ob 14.30 v
dvorani sv. Duha redno srečanje ŽPS, vabljeni vsi člani in svetovalci. Ob 16. uri bo križev pot,
nato nedeljska maša na 4. postno nedeljo, po maši nadaljevanje in sklep srečanja.
Pevski seminar in koncert vokalne skupine Pella ter slovo od skupnosti sv. Duha
(Hl. Geist). Od 8. do 10. aprila 2011 bo v Nördlingenu potekal tradicionalni pevski seminar,
ki se ga bodo udeležili pevci cerkvenega pevskega zbora Obzorje. V nedeljo, 10 aprila, na
5. postno nedeljo, bo ob 16. uri v cerkvi sv. Duha križev pot, ob 16.30 nedeljska maša in po
maši krajši koncert vokalne skupine Pella iz Slovenije. Vokalni kvartet Pella z neandertalsko
piščaljo (najstarejša piščal iz kosti) se bo s svojim koncertom predstavil že na pevskem semi
narju v Nördlingenu, v nedeljo, 10. aprila pa bo obogatil bogoslužno srečanje pri sv. Duhu:
ob slovesu od te skupnosti nam bo ponudil krajši koncert slovenskih narodnih pesmi, neka
tere tudi ob spremljavi najstarejše piščali na svetu! Sledila bo kratka pogostitev.
Cvetna ali oljčna nedelja v Schw. Gmündu in Stuttgartu ter predstavitev Albuma
slovenske župnije 2000 – 2010. Kot je objavljeno v sporedu maš, bo na cvetno nedeljo
17.4.2011 ob 10.30 slavje cvetne ali oljčne nedelje v Schw. Gmündu (za skupnosti v Schorn
dorfu, Schw. Gmündu in Aalenu), po maši predstavitev Albuma in nato skupno kosilo v slo
venski gostilni Neue Welt (obvezna prijava!). Popoldne bo ob 16. uri blagoslov butaric in
zelenja na vrtu Slovenskega doma, sledila bo procesija v prenovljeno cerkev sv. Konrada in
slovesna maša z branjem pasijona. Po maši bo predstavitev Albuma v cerkvi.
Točni naslov je:
Kapelle im Margaritenheim
Weißensteiner Str. 33
73525 Schwäbisch Gmünd
Župnijski izlet v Merlebach v Franciji: 1. maj 2011. Z avtobusom bomo v nedeljo, 1. maja
odšli na romarski izlet v Francijo. Ob 10. uri se bomo udeležili romarske maše v Habsterdicku
(okrogla cerkev blizu Merlebacha), kjer bomo s pevci zbora Obzorje sodelovali s petejm, se
nato udeležili skupnega kosila v Slovenskem domu v Merlebachu, si ogledali zanimivo kape
lo z mozaiki in sodelovali pri popoldanskem blagoslovu, litanijih in na kulturnem programu.
Odhod avtobusa iz Stuttgarta (izpred Slovenskega doma) ob 5.30, prihod nazaj okrog 21.30.
Avtobus, ki bo prišel iz Aalena, bo romarje ob 5. uri pobral v Schorndorfu na dogovorjenem
mestu. Prispevek za avtobus znaša 30. evrov na osebo, za otroke in družine z majhnimi otro
ki bo popust. Kosilo, ki ga bodo ponudili v Slovenskem domu, si plača vsak sam.
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Tradicionalni romarski shod na Michaelsbergu, v nedeljo, 1. maja 2011 ob 10.00. Vsi
tisti, ki ne greste na romanje v Francijo, ste vabljeni v cerkev na Michaelsbergu pri Bönnig
heimu. Ob 10.30 bodo šmarnice, bogoslužje božje besede, sveto obhajilo in litanije Mate
re Božje. Obred bodo vodili laični sodelavci. Po obredu in skupnem slikanju ste vabljeni na
skupno kosilo v prostrore KD Mura v Bönnigheimu.
Materinski dan in slovesnost prvega svetega obhajila v nedeljo, 8. maja 2011.
Zbrali se bomo ob 15.00 pred Slovenskim domom, odšli v procesiji v cerkev sv. Konrada,
kjer bo ob 15.30 maša za otroke in mlade družine, med mašo slavje prvega svetega obha
jila (k temu slavju vabimo tudi tiste otroke, ki bodo prvo sveto obhajilo prejeli v nemških
župnijah, pri nas pa ga bodo ponovili). Po maši bo kratek priložnostni program ob ma
terinskem dnevu, nato bo sledila skupna družabnost v dvorani sv. Konrada pod cerkvijo.
Sobotna šola in župnijski vrtec: v aprilu, v soboto, 2. in 16. od 10. do 12 ure, v maju 7.
in 21. prav tako od 10. do 12. ure v župnijski dvorani sv. Konrada ali v Slovenskem domu.
V nedeljo 8. maja materinski dan in slavje prvega sv. obhajila (glej obvestilo zgoraj).
Konzularni dnevi ob četrtkih na Sophienstr. 25/I (9.00-12.30 in 13.00-15.30):
v aprilu 14. in v maju 19.

BOGOSLUŽNI SPORED
V VELIKEM TEDNU
CVETNA ALI OLJČNA NEDELJA
– ob 10.30 v kapeli v Margaritenheim-u v Schw. Gmündu (Schorndorf, Schw. Gmünd, Aalen)
– ob 16.00 blagoslov zelenja na vrtu Slovenskega doma, procesija v cerkev sv. Konrada,
branje pasijona in evharistično bogoslužje
VELIKI ČETRTEK: 21.4.2011
Ob 19. uri slavje Jezusove zadnje večerje v Slovenskem domu, nato skupna večerja
VELIKI PETEK: 22.4.2011
Ob 15. uri obhajanje Jeusovega trpljenja v cerkvi sv. Konrada (skupaj z nemško skupnostjo)
VELIKA SOBOTA: 23.4.2011
Blagoslov velikonočnih jedi:		

– 11.00 Pfullingen		
– 14.00 Böblingen		

– 16.00 Esslingen
– 18.00 Stuttgart

Velikonočna vigilija skupaj z nemško skupnostjo v cerkvi sv. Konrada
– ob 21.00 blagoslov ognja, slavje luči, krstno slavje in velikonočno evharistično slavje
VELIKA NOČ: 24.4.2011
– praznična maša v čast Kristusovemu vstajenju ob 16.30 v cerkvi sv. Konrada
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Vabljeni na predstavitev A
 lbuma na
cvetno nedeljo, 17.4.2011 po maši v cerkvi
sv. Konrada. Album bo na isto nedeljo
predstavljen tudi v Schw. Gmündu po
skupni maši za vernike iz Schorndorfa,
Schw. Gmünda in Aalena ob 10.30
v kapeli v Margaritenheim-u.

STUTTGART

STUTTGART

Album 
slovenske župnije

LET
JAHRE

sLOveNskA žUPNijA

sv. ciriLA iN MeTOdA
sTUTTgArT

70184 stuttgart

Telefon (0711) 232891
slozup@gmx.de

www.skm-stuttgart.de

župnik Dr. Zvone Štrubelj
Mobil (0178) 4417675
zvones@gmx.de

BLAŽENI ANTON MARTIN SLOMŠEK

BLAŽENI ALOJZIJ GROZDE
PROSITA ZA NAS!

SLOVENSKA ŽUPNIJA

SLOVENSKA ŽUPNIJA

slovenski dom

staﬄenbergstr. 64

1960–2010
SLOWENISCHE SLOVENSKA
KATHOLISCHE GEMEINDE ŽUPNIJA
STUTTGART

ALBUM
2000–2010

Zapoj veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan!
Kot Kristusovi srečni bratje odrešeni smo božji svatje!
Aleluja.
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