
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

Leto 51 O k t O b e r  |  N O v e m b e r  |  2 0 1 1

AALEN | BAD URACH | BÖBLINGEN | ESSLINGEN | GÖPPINGEN | HEILBRONN | OBERSTENFELD | PFULLINGEN | SCHORNDORF | SCHWÄB. GMÜND | STUTTGART

S l O v e N S k a  ž u p N i j a  S t u t t g a r t

med nami 
     povedano
priloga Naše luči za Slovence na Württemberškem

SV. BRATA CIRIL in METOD, PROSITA ZA NAS!

Ob moji umestitvi za novega 
župnika sodelavca 17.9.2011 
v esslingenu, bi rad izrekel 
nekaj besed zahvale vam dra-
gi rojaki in rojakinje, ki živite 
tukaj v Nemčiji pod okriljem 
slovenskih skupnosti in ste 
kakorkoli pomagali in sode-
lovali pri tej slovesnosti. Naj-
prej bi se rad zahvalil gospo-
du župniku dr. Zvonetu 
Štrublju, ki je nosil ves čas 
priprav največjo odgovornost 
in skrb. potem članom žu-
pnijskega pastoralnega sveta 
in našim pevcem ki so s svo-
jim petjem obogatili evhari-
stično slovesnost. potem 
vsem staršem in otrokom slo-
venske šole in slovenskega... 

ZAHVALA NOVEGA ŽUPNIKA SODELAVCA 
ALEŠA KALAMARJA

ZaHvalNa maŠa v Naravi in pra-
znik 40-letNiCe slovenskih maš v bö-
blingenu bo v nedeljo, 2. oktobra ob 11. 
uri v magstadtu. lepo vabljeni!

FraNČiŠkOva NeDelja bo 9. oktobra 
ob 14. uri pri sv. elizabeti v esslingenu. 
po mednarodni maši, pri kateri bomo so-
delovali tudi mi, skupaj z nemško in itali-
jansko skupnostjo iz esslingena, bo manj-
ša pogostitev in priložnostni program. 
Frančiškov praznik na ta način obhajamo 
prvič, zato ste vabljeni v esslingen. Slo-
venske maše v Stuttgartu to nedeljo ne bo.

25. FOlklOrijaDa bo v soboto, 15. ok-
tobra v vahingenu. v nedeljo, 16. oktobra 
bo ob 14. uri v dvorani sv. konrada vese-
loigra „kdo je kolovrat?“, po igri bo slo-
venska nedeljska maša ob 15.30 v cerkvi 
sv. konrada. mNp in Naši luči je prilože-
no posebno vabilo, poglejte si ga!

NOvOSt! OtrOŠka, mlaDiNSka iN 
DružiNSka maŠa! Na družinskem se-
minarju v Nördlingenu smo se s starši 
otrok slovenskega župnijskega vrtca in 
sobotne šole odločili, da bomo naša sre-
čanja mesečno oblikovali enkrat v soboto 
in enkrat v nedeljo. Ob sobotah bo 

srečanje kot ponavadi od 10. do 12. ure v 
Slovenskem domu oziroma v dvorani sv. 
konrada. v nedeljo bomo začeli ob 14. 
uri, ob 16.30 se bodo otroci in starši ude-
ležili družinske maše. Oktobra bo prva 
taka maša v nedeljo, 23.10.11. Novembra 
se bomo srečali v nedeljo, 13.11.11 in v 
soboto pred prvo adventno nedeljo, 
26.11.11. lepo vabljeni!

rOmaNje k ave mariji bo v torek, 1. 
novembra, na praznik vseh svetih. Ob 14. 
uri spovedovanje, ob 15. uri slovesna sve-
ta maša, ki jo bo vodil naš novi župnik 
sodelavec aleš kalamar. po maši pete 
litanije. 

bibliČNi SemiNar bo od petka, 18. do 
nedelje, 20. novembra 2011 v Nonnen-
hornu ob bodenskem jezeru. vodil ga bo 
mag. anton levstek iz Dunaja. tema: 
OSvežilNa SvObODa Sv. FraNČi-
Ška aSiŠkega - NOvO ODkritje 
evagelija. Odhod s kombiji v petek, 
ob 16.30 izpred cerkve sv. konrada, pri-
hod v nedeljo proti večeru. Cena: 75 
evrov na osebo. Družine imajo popust. 
prijave sprejemamo do nedelje, 13. no-
vembra 2011. 

ŽUPNIJSKA OZNANILA



13.11.2011 –16.30: 
33. NavaDNa NeDelja
+ Stanko bukovšek, 8. obletnica
+angela Hojzek
otroška, mladinska ter družinska maša

18. – 20.11.2011 – biblični seminar – 
Nonnenhorn (glej obvestila)

20.11.2011 – kriStuS kralj 
veSOljStva
maša zaradi seminarja odpade

ESSLINGEN
09.10.11 –14.00: 
28. NavaDNa NeDelja, 
(glej obvestila)
Frančiškov dan, skupna maša z nemško 
skupnostjo sv. elizabete

27.11.2011 –17.00: 
1. aDveNtNa NeDelja
mašni namen je še prost

BÖBLINGEN
02.10.11 – magstadt 11.00: 
27. NavaDNa NeDelja,
(glej obvestila)
zahvalna maša – 40. letnica (7/11/1971)
+ marija arnschek, 30. dan
+ tanja Zalokar, 1. obletnica

06.11.2011 –09.45: 
32. NavaDNa NeDelja,
mašni namen je še prost

PFULLINGEN
08.10.11 – sobota, 
28. NavaDNa NeDelja,
16.45: ++ viktor levstek in alojz arko

12.11.2011 – sobota, 
33. NavaDNa NeDelja,
16.45: mašni namen je še prost

SPORED 
 SLOVENSKIH MAŠ

OktOBEr – NOvEmBEr 2011

StUttGArt
01.10.11 – sobota,
27. NavaDNa NeDelja,
Ob 14.00 Haus der katholischen kirche, 
mladinski dan

02.10.11 – 16.30:
27. NavaDNa NeDelja,
mašni namen je še prost

15.10.11 – 25. FOlklOrijaDa
(glej obvestila)

16.10.11 –14.00:  
29. NavaDNa NeDelja,
14.00 veseloigra: kdo je kolovrat, 
v dvorani sv. konrada
15.30 sveta maša - mašni namen je še 
prost

23.10.2011 – 16.30: 
30. NavaDNa NeDelja,
otroška, mladinska ter družinska maša 
(glej obvestila)
mašni namen je še prost

01.11.2011 – ave maria – vsi sveti 
(glej obvestila)
Ob 14.00 spovedovanje, 15.00 sveta maša

06.11.2011 –16.30: 
32. NavaDNa NeDelja,
mašni namen je še prost

SCHWÄBISCH GmÜND
09.10.11 –10.30: 
28. NavaDNa NeDelja,
mašni namen je še prost

13.11.2011 – 10.30:
33. NavaDNa NeDelja,
mašni namen je še prost

SCHOrNDOrF
16.10.11 – 9.00:
29. NavaDNa NeDelja,
mašni namen je še prost

20.11.11 – maše ni zaradi seminarja

AALEN
16.10.11 – 11.00:
29. NavaDNa NeDelja,
mašni namen je še prost

20.11.11 – maše ni zaradi seminarja

HEILBrONN
22.10.2011 – sobota,
30. NavaDNa NeDelja,
17.00: mašni namen je šeprost prost

26.11.11 – sobota, 
1. aDveNtNa NeDelja
17.00: mašni namen je še prost

OBErStENFELD
23.10.2011 –9.00:
30. NavaDNa NeDelja,
mašni namen je še prost

27.11.2011 –09.00:
1. aDveNtNa NeDelja
mašni namen je še prost

BAD UrACH
05.11.2011 – sobota,
32. NavaDNa NeDelja,
17.00: mašni namen je še prost

...
vrtca, ki so s svojo prisotnostjo in pe-
tjem dodatno dali žar in ton lepi slove-
snosti. besed zahvale bi rad izrekel tudi 
našim ministrantom in ministrankam 
ter vsem gospodinjam, ki so s svojim 
trudom spekle pecivo in druge dobrote, 
da nam je ob mizi bilo dobro in prijetno. 
beseda hvala tudi vsem, ki ste v tistem 
večeru skrbeli da nas je dobra kapljica 
vina družila v medsebojni povezanosti 
in, ki ste pomagali pri urejanju in po-
spravljanju prireditvenega prostora. Se-
veda bi naš večer bil bolj turoben, če ne 
bi bilo naših veških Dečkov, ki so iz 
ištrumentov izvlekli za uho prijetne me-
lodije in poskrbeli, da so se brusile pete. 
Hvala pa tudi vsem mojim domačim, ki 
mi ves čas mojega duhovništva stojijo ob 
strani in me podpirajo na moji življenj-
ski poti. vsem skupaj in vsakemu pose-
bej še enkrat hvala za vse vaše darove, ki 
ste mi jih namenili in za vsako vašo skrb, 
da bo novi župnik sodelavec aleš lahko 
skupaj z Zvonetom dobro oznanjal 
evangelij. Hvala vsem vam, drage rojaki-
nje in rojaki.

ZAHVALA NOVEGA  
ŽUPNIKA SODELAVCA  
ALEŠA KALAMARJA


