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Tandem je kolo, ki ga poganjata dva kole
sarja. Je podoba naše skupnosti: z vami sta 
dva duhovnika, ki bosta poskušala kolo 
slovenske skupnosti v Stuttgartu voziti 
skupaj. V soboto, 17. septembra 2011, ko 
se je v Esslingenu predstavil novi župnik 
sodelavec Aleš Kalamar, je štiriletna Anto
nia, ki hodi v župnijski vrtec, pocukala za 
rokav svojo mamo in ji rekla: Mama, mama, 
gremo! Prihaja novi zvonec! Župniku nam
reč namesto Zvone reče “zvonec”. “Iz ust 
otrok in dojencev, Gospod, odseva Tvoja 
modrost,” je zapisano v Svetem pismu. V 
slovenski župniji v Stuttgartu sta torej dva: 
stari in novi zvonec! Da bi zvonila uglašeno 
in v vsestransko korist vsem, si vsi najbolj 
želimo. Za začetek sva duhovno misel v 
praznično izdajo MNP napisala skupaj, v 
tandemu. S kratico se bova ob posameznih 
adventnih in božičnih temah podpisala z 
NZ (novi zvonec: Aleš Kalamar) in SZ (stari 
zvonec: Zvone Štrubelj)

PRIČAKOVANJE

NZ: Pričakovanje je zame čas velike notra
nje vzhičenosti, ki se prepleta z veliko mero 
veselja in upanja, kaj bo prinesel čas, kaj mi 
bo podarila moja ljubljena oseba, kaj me 
čaka za ovinkom, kaj bo novega v jutri
šnjem dnevu in kaj mi Bog polaga na srce.
SZ: Pričakovanje daje okus mojem življe
nju, nikdar nisem nehal pričakovati: lepše
ga dne, boljšega sodelovanja, več podpore 
in razumevanja, več odpuščanja in ljubezni, 
več sreče, več upanja v prihajajoče Božje 
kraljestvo, več vere v človeka in v človeč
nost.

PREPROSTOST

NZ: Preprostost je zame način življenja ali 
stil, ki se pozna na vsakem koraku in ne 
vbuja pri ljudeh začudenja in zgražanja. 
Je lastnost, ki je dana mnogim, vendar jo 
marsikdo ne zna živeti, ker je človek raje in 
in oh, kot pa ponižen služabnik in romar na 
poti kratkega življenja.
SZ: Do preprostosti je dolga in trda pot. 
Najpej verjameš, da boš srečen in kot ose
ba bogat, če boš čimveč dosegel, mate
rialno in duhovno. Ko si že dosti od tega 
uresničil, si zagotovil varno in preskrbljeno 
življenje, šele tedaj spoznavaš, da si zašel v 
sistem tistih, ki prisegajo na besedo imeti 
in ne na besedo biti. Biti je več kot imeti. 
Zato se trudim in to je bližnjica k pravi in 
pristni preprostosti.

VESELJE

NZ: Ljubo veselje, kje si doma? Povsod kjer 
je čisto in zdravo srce in preposta kmečka 
pamet, tam je veselja doma. Veselje se izo
giba napuha, egoizma, samovšečnosti, so
vraštva in vseh zlih dejanj, ki ranijo člove
kovo srce in prikličejo solze. Veselje kraljuje 
v srcu, ki ljubi. 
SZ: Veselja ni v veseljačenju, veselje je kot 
redka gorska cvetlica, ki potrebuje veliko 
božjega sonca, čistega zraka in samote. Ve
selja ni brez pristnega bivanja v harmoniji s 
samim seboj, z bližnjimi in z Bogom.  Vese
lje se prekali skozi bolečino in trpljenje. Le 
tako lahko zasije kot gorska roža, ki odseva 
modrino neba in žlahtnost trdnih zemelj
skih tal, od koder poganja korenine.

ROJSTVO

NZ: Rojstvo je dogodek vseh dogodkov 
človeškega življenja. Roditi se pomeni žive
ti, pomeni ljubiti, se darovati, se razlomiti 
za nekoga in zgoreti v ognju za največje 
vrednote. Rojstvo je hkrati začetek nečesa 
novega ali za nekoga konec vsega, kar je 
bilo prej. Rodimo se zato, da živimo in lju
bimo in hkrati imamo pred očmi konec in 
Njega, h kateremu hitimo.
SZ: Vsak človek ima dva rojstva, prvo roj
stvo je za zemljo in drugo je za nebo. To 
kristjani simbolično izražamo že pri  svetem 

krstu, ko se zemeljski otrok rodi tudi kot 
božji otrok. Milost božjega otroštva je naj
večji dar, ki smo ga prejeli. Po tej milosti se 
Bog lahko rodi v vsakem izmed nas tako, 
kot se je na enkraten in neponovljiv način, 
pred dvatisoč leti, rodil v Jezusu Kristusu. 
To je skrivnost božiča in to je največja skriv
nost Boga in človeka v vsakem izmed nas! 

PRAZNOVANJE 
OSEBNIH 
IN ZAKONSKIH 
JUBILEJEV
Praznovanje bo v nedeljo 11.12.2011 
ob 15. uri v cerkvi svetega Konrada. Vsi, 
ki ste ali še boste letos obhajali jubileje 
(od 20, 30… do 60, 70, 80 ali več let) in 
zakonske jubileje (10, 15, 20, 25, do 40, 
45, 50 ali več let poroke), pridite k slove
sni maši in k blagoslovu. Pri maši bo pel 
cerkveno pevski zbor Obzorje. Skupno 
praznovanje se bo po maši nadaljevalo 
v župnijski dvorani Svetega Konrada.

Duhovna  misel  
v  tandemu

Spoštovani in cenjeni prijatelji, kot vsa
ko leto nas bo tudi letos obiskal dobro
tnik ljudi, Sveti Miklavž in nas obdaril z 
darili in razveselil naša srca. 
V Stuttgartu bo v nedeljo, 4.12.2011 
ob 15. uri najprej sveta maša in nato 
Miklavžev prihod. Otroci iz slovenskega 
vrtca in slovenske šole pa bodo ob tej 
priložnosti zaigrali igrico, ki bo uvod v 
Miklavžev prihod. 
V Böblingenu bo sveti Miklavž prišel 
tudi 4.12. 2011 ob 9.45, kjer bo najprej 
sveta maša in nato sprejem sv. Miklavža. 
V Pfulingenu - Unterhausenu pa bo 
Sveti Miklavž delil darila 10.12. 2011:   
ob 16. uri bo sveta maša in nato 
 Miklavžev večer. 
Lepo vabljeni otroci 
in vsi ljudje dobre volje! 

SVETI 
MIKLAVŽ 
PRIHAJA
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Kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, 
prej raztresen po gorah, 
zgneten eno je postal.
Kakor je bila pijača, ki jo pijemo, 
skrita v grozdnih jagodah 
in je vino postala.
Tako naj se zbere Tvoja Cerkev, 
od konca zemlje v tvoje kraljestvo!

SPORED SLOVENSKIH MAŠ DEcEMBER ‘11 – JANUAR ‘12

SPORED SLOVENSKIH MAŠ DEcEMBER ‘11 – JANUAR ‘12

STUTTGART  (Sv. Konrad, Stafflenbergstr. 64) nedelja ob 16.30

DECEMBER 2011

04.12. 2. ADVENTNA NEDELJA – ob 15.00 uri  OTROŠKA IN DRUžINSKA MAŠA,  
nato  MIKLVAžEV VEČER v dvorani pod cerkvijo sv. Konrada, igrica | ++ starša 
Jožefa in Franc Arh ter starša Ana in Janez Žičkar, ++ Janez, starši Vajda in Leben

11.12. 3. ADVENTNA NEDELJA – maša ob 15. uri – PRAZNIK/NEDELJA JUBILANTOV
++ Peter Kolšak, starši Kolšak; starši Raj, teta Marija; +++ mama Fanika Račečič; 
družina Petrič, Mazič, Smogavec; Matilda Steinmauer, roj. Petrič, Stjepan Mikuš.

18.12. 4. ADVENTNA NEDELJA (sveta maša in spovedovanje) – priprava na božič  
+++ Marija in blaž Rozman; Peter Kolšak; ++ starši Mauko, brat Franc

24.12. POLNOČNIcA – maša ob 22.00 uri, ob 21.30 h petje slovenskih božičnih pesmi

25.12. BOžIČ – slovesno bogoslužje – GOSPODOVO ROJSTVO

JANUAR 2012

01.01. SKUPNA MAŠA Z NEMŠKO SKUPNOSTJO ob 17. uri – MATI BOžJA  
mašni namen je še prost

06.01. PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA | ++ družina Čampa in Petrič

08.01. JEZUSOV KRST | mašni namen je še prost

15.01. 2. NAVADNA NEDELJA | v čast Materi božji za zdravje (Čampa)

22.01. 3. NAVADNA NEDELJA | mašni namen je še prost

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

04.12. 2. ADVENTNA NEDELJA – MIKLAVžEVANJE | + Jožef Spreitzer

06.01. petek – PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA | mašni namen je še prost

ScHW. GMÜND  (Margaretenkapelle, Weisensteinstr.  ) 2. nedelja v mesecu ob 9.30

11.12. 3. ADVENTNA NEDELJA  vabljeni v Stuttgart na praznovanje jubilantov ob 15.uri

08.01. 2. NAVADNA NEDELJA – 10.30 | mašni namen je še prost  (3. ned. v mesecu)

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

10.12. 3. ADVENTNA NEDELJA – ob 16.30 uri – MAŠA IN ADVENTNI VEČER

15.01. 3. NAVADNA NEDELJA | mašni namen je še prost

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

17.12. 4. ADVENTNA NEDELJA – ob 17. uri – adventni večer v prostorih hrvaške misije | 
mašni namen je še prost

15.01. 3. NAVADNA NEDELJA | mašni namen je še prost

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

17.12. 4. ADVENTNA NED. – priprava na božič, nato adventni večer | mašni namen je še prost

28.01. 4. NAVADNA NEDELJA | mašni namen je še prost

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

18.12. 4. ADVENTNA NEDELJA – PRIPRAVA NA BOžIČ | mašni namen je še prost

29.01. 4. NAVADNA NEDELJA | mašni namen je še prost

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

26.12. ŠTEFANOVANJE ob 16.00 uri | ++ starša Ciril in Frančiška Štuhec; + Štefanija 
Domajnko (100letnica rojstva)

29.01. 4. NAVADNA NEDELJA | mašni namen je še prost

BAD URAcH  (Sv. Jožef, Münsingerstr.) 1. sobota v mesecu ob 17.00

03.12. 2. ADVENTNA NEDELJA | mašni namen je še prost

07.12. JEZUSOV KRST | mašni namen je še prost

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

10.12. 3. ADVENTNA NEDELJA – MIKLAVžEVANJE ob 16. uri v Unterhausnu –  
++ Jožef Budja in sin Robert

14.01. 2. NAVADNA NEDELJA | mašni namen je še prost

GÖPPINGEN – VABLJENI K SVETIM MAŠAM V ESSLINGEN IN V STUTTGART 
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     Zakonska zveza 
postane resnično globoka, 
          ko se mož in žena zavesta, 
    kako ju je Bog združil, 
            da bi bila drug drugemu 
      znamenje ljubezni 
                    in odpuščanja. 

           Jean Vanier (Kanada)

           Bog je ljubezen, 
zato tisti, ki živi v ljubezni, 
      živi v Bogu in Bog živi v njem! 

     (Prvo Janezovo pismo, 4,16)

    Živeti v zakonu 
        pomeni 
sprejemati usodo, 
       ki je namenjena 
   drugemu, kakor 
        da bi bila naša. 

    Jörg Zink (Stuttgart)

Po nedeljski maši na vzgojnodružinskem seminarju v Nördlingenu (25.6.2011)

Krščansko občestvo 
     je kot družina,   zedinjena 

     v Bogu, 
      ki je ljubezen.
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KOLEDAR
1. ADVENTNA NEDELJA (27.11.11) 
NEDELJA PRIČAKOVANJA
HEILBRONN – v soboto, 26. ob 17.00 
OBERSTENFELD – ob 9.00
ESSLINGEN, maša ob 17.00. 

2. ADVENTNA NEDELJA (4.12.11)
MIKLAVŽEVA NEDELJA – 
NEDELJA PREPROSTOSTI
BAD URACH, sobota, 3. dec., sv. maša ob 17.uri
BÖBLINGEN, maša ob 9.45. uri, nato prihod sv. 
Miklavža.
STUTTGART: ob 15. uri otroška in družinska 
maša, nato Miklvažev večer v dvorani pod 
cerkvijo sv. Konrada.
 
3. ADVENTNA NEDELJA
PRAZNIK OSEBNIH IN ZAKONSKIH   
JUBILEJEV – NEDELJA VESELJA (11.12.11)
PFULLINGEN: sobota, 10.12., maša ob 16. uri v 
Unterhausnu, nato prihod sv.Miklavža.
SCHORNDORF: sobota, 10.12., maša ob 16.30, 
nato adventno praznovanje.
STUTTGART: nedeljska maša ob 15.uri, slavje 
osebnih in zakonskih okroglih jubilejev. Po 
maši praznovanje v dvorani sv.Konrada. Glej 
vabilo na 3. strani MNP.

4. ADVENTNA NEDELJA (18.12.11)
NEDELJA ROJSTVA
HELBRONN: sobota, 17.12., ob 17.00 maša in 
nato adventni večer
AALEN: v prostorih hrvaške misije sv. Mihaela, 
sobota, 17.12., ob 17.00 maša, nato adventni 
večer 
OBERSTEFELD: maša na 4. advento nedeljo ob 
9. uri, priprava na božič.
STUTTGART:ob 16.30 maša in spovedovanje, 
priprava na božič.

POLNOČNIcA (24.12.11)
POLNOČNICA ob 22.00 uri 
skupaj z nemško župnijo; pol 
ure pred mašo (ob 21.30) bomo 
na koru peli slovenske božične 
pesmi

BOžIČ  (25.12.11)
16.30: Stuttgartslovesno bogo
služje  praznik Gospodovega 
rojstva. 
SVETI ŠTEFAN (26.12.011)  ES
SLINGEN
17.00: štefanovanje z božično 
tombolo.

NOVO LETO (1.1.2012)
17.00: Stuttgartmaša skupaj z 
nemško skupnostjo

SVETI TRIJE KRALJI (6.01.11)
PRAZNIK GOSPODOVEGA 
 RAZGLAŠENJA
BÖBLINGEN: maša ob 9.45
STUTTGART: maša ob 16.30 

JEZUSOV KRST (8.01.11)
JEZUSOV KRST. Stuttgart,  
ob 16.30 redna nedeljska maša

SOBOTNA ŠOLA 
IN žUPNIJSKI VRTEc 
v decembru: Stuttgart,  sv. 
Miklavž v nedeljo, 4. ob 15. uri 
in 17.12.11, v januarju pa v 
nedeljo, 15.1.12 družinska maša 
(od 14. ure naprej priprava, ob 
16.30 maša) in v soboto, 28.1.12 
od 10 do 12. ure v Slovenskem 
domu in v župnijski dvorani sv. 
Konrada.

PRAZNIK žUPNIJSKIH SODELAVcEV – VEČERJA Z 
DOMAČIMI KOLINAMI bo v soboto, 21. januarja ob 
18.00 v dvorani sv. Konrada. Kot vsako leto se bomo 
srečali člani ŽPS in drugimi pastoralni sodelavci na 
skupni večerji, s tem bomo izrazili medsebojno za
upanje in še bolj okrepili voljo po ustvarjalnem in 
plodnem sodelovanju. Povabljeni bodo ob božičnih 
in novoletnih praznikih dobili vabilo.

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK bomo v sodelova
nju s SKD SlovenijaStuttgart obhajali v nedeljo, 12. 
februarja 2012 po nedeljski maši ob 16. uri v cerkvi 
sv. Konrada. Kulturni program bo v dvorani. Proslavili 
bomo 20letnico obstoja SKD SlovenijaStuttgart. 
Sodelovala bo gostujoča šentjurska vokalna skupina 
Glasovir, ki bo že v soboto, 11. februarja (ob 16.30) 
obogatila sveto mašo in kulturni večer v Pfullingenu.

SEMINAR ZA cERKVENE PEVcE IN PEVSKE ZBORE 
načrtujemo od petka, 9.  do nedelje, 11. marca 2012. 
Potekal bo v Nonnenhornu pri Bodenskem jezeru. Vo
dila ga bosta prof. Ivan Florjanc in dirigentka Ieva Sarja.

PRVOMAJSKO ROMARSKO SREČANJE NA MIcHA-
ELSBERGU bo v torek, 1. maja 2012 ob deseti uri. Ob 
prazniku sv. Jožefa delavca in mednarodnem prazni
ku dela bo sveta maša ob 10. uri, opravili bomo tudi 
šmarnice. Nato se bomo zbrali pri skupnem kosilu v 
prostorih društva Mura, v Bönnigheimu.

MATERINSKI DAN IN PRAZNIK PRVEGA SVETEGA 
OBHAJILA bo v nedeljo, 13. maja 2012 v Stuttgartu. 
Ob 16. uri se bomo zbrali v Slovenskem domu in v 
procesiji odšli v cerkev sv. Konrada, kjer bo maša in 
prvo sveto obhajilo, nato praznovanje materinskega 
dneva v dvorani pod cerkvijo. Nabirka tega dne bo 
namenjena za družinski seminar.

BINKOŠTNO SREČANJE MED ROJAKI IZ STUTT-
GARTA IN ŠVEDSKE, od 25. do 28. maja 2012. Pev
ski zbor in kdor se mu želi priključiti se bo v Vadsteni 
na Švedskem udeležil tradicionalnega binkoštnega 

 srečanja in 50letnice slovenske župnije v Göteborgu. 
Obiskali bomo tudi Stockholm in druge znamenitosti 
na Švedskem. Podrobnejši program bomo objavili v 
februarski številki Med nami povedano.

VZGOJNI SEMINAR ZA STARŠE OTROK SLOVEN-
SKEGA VRTcA IN SOBOTNE ŠOLE bo od 7. do 10. ju
nija 2012. Potekal bo v Meeresburgu pri Bodenskem 
jezeru. Obvezna prijava do 21. januarja 2012, vključ
no s prvim plačilom.

KRESOVANJE IN DAN SLOVENSKE DRžAVNOSTI 
bo v soboto, 23. junija 2012 v Esslingenu, ob 17 uri 
sveta maša za domovino v cerkvi sv. Elizabete, nato 
kulturna prireditev in družabnost.

PIKNIK OB SKLEPU ŠOLSKEGA LETA bo za otroke in 
starše župnijskega vrtca in slovenske sobotne šole v 
soboto, 14. julija 2012 popoldne v Slovenskem domu!

ROMANJE NA SVETE VIŠARJE bo prvo nedeljo v 
mesecu avgustu, to je, 5. avgusta 2012. Načrtujte 
tako, da boste lahko prišli, še posebej vsi tisti, ki ste 
takrat v Sloveniji.

SREČANJE V MOJI DOMOVINI bo drugo nedeljo v 
mesecu avgustu, to je, 12. avgusta 2012. Kraj srečanja 
bomo določili do velike noči.

VINSKA TRGATEV in ZAČETEK ŠOLSKEGA IN PA-
STORALNEGA LETA bo v soboto, 15. septembra 
2012 v Esslingenu, ob 17. uri sveta maša, nato pra
znovanje in družabnost. 

ROMANJE V EINSIEDELN v Švico bo v nedeljo, 23. sep
tembra 2012. Načrtujemo romanje z avtobusom. Če 
ne bo dovolj prijav, bomo odšli z dvema kombijema.

BIBLIČNI SEMINAR bo od petka, 23. do nedelje, 25. 
novembra 2012 v Nonnenhornu pri Bodenskem jeze
ru. Vodil ga bo eden od specialistov za Sveto pismo 
iz Slovenije.

ZA LETO 2012V ADVENTNEM
IN BOŽIČNEM ČASU
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Lansko leto smo slovesno praznovali 
50letnico slovenske župnije v Stutt gartu. 
Izpeljali smo veliko projektov in letošnjo 
pomlad smo, za veliko noč, izdali tudi 
Album slovenske župnije 20002010, ki 
dopolnjuje knjigo Slovenci na Württem
berškem, ki je izšla leta 2000, ob 40letnici 
naše župnije. Brez vaših darov, dragi ver
niki, bi vsega tega ne mogli izpeljati na 
tako visoki in kvalitetni ravni.
Tudi letos se ob bližajočih božičnih in no
voletnih praznikih obračamo na vse vas s 
prošnjo za finančno pomoč. Svoj dar lah
ko nakažete na račun Slovenskega doma, 
ki smo ga posebej odprli pri cerkveni 
banki Liga Bank. Položnica, ki je priložena 
božični številki Med nami povedano je 
namenjena izključno za potrebe Sloven
skega doma in za delovanje slovenske 
župnije. Nanjo ne nakazujte članarine za 
Našo luč. Položnica za Našo luč bo prilo
žena januarski številki Naše luči.
Vsak mesec nas kdo obišče iz Slovenije. 
Mnogi rojaki se na nas obračajo s prošnjo 
za različne informacije in posredovanja. 
Slovenski dom v Stuttgartu je v zadnjih 
letih postal razpoznaven, zato redno go
stimo najrazličnejše skupine, še posebej 
tiste, ki iz Slovenije potujejo v evropsko 
prestolnico Bruselj ali si želijo obiskati 
Trubarjeve kraje v Nemčiji. V sredini me
seca oktobra so nas obiskali Slovenci iz 

Šentjerneja in okolice Novega mesta, ki so 
potovali v Bruselj. Na začetku novembra 
je bil naš gost beograjski nadškof dr. Sta
nislav Hočevar, kmalu za njim pa skupina 
desetih mladih, ki so bili pri nas cel teden 
in so se v Stuttgartu udeležili svetovnega 
prvenstva debaterjev. To so bili najboljši 
debaterji iz vseh slovenskih šol, med 55 
ekipami iz celega sveta so na natečaju 
osvojili peto mesto. Kot veste, moramo 
Slovenski dom vzdževati sami. Ne bi ga 
mogli, brez vašega razumevanja in vaše 
radodarnosti.
Vaši darovi pokrivajo tudi druge dejavno
sti kot so vsakoletni vzgojni družinski se
minar, ki ga prirejamo za mlade družine z 
otroki, ki obiskujejo naš župnijski vrtec in 
sobotno šolo. Tako podpirate tudi celole
tne dejavnosti v vtrcu in v šoli, kar je do
bra naložba za prihodnost naše slovenske 
župnije in slovenske skupnosti v Stuttgar
tu in okolici. Še veliko podobnih pobud 
bi lahko naštel, ki bi brez vaše pomoči ne 
mogle steči.
Še enkrat hvala vsem darovalcem do se
daj, Bog, ki vidi naša dobra dejanja, še 
posebej takrat, ko so skrita in ostanejo 
neopazna, naj vas nagradi s svojim blago
slovom in z lepimi in globoko doživetimi 
božičnimi in novoletnimi prazniki.

Vaš hvaležni župnik, dr. Zvone Štrubelj

Zahvala
IN PROŠNJA 

ZA POMOČ

V hitrem življenjskem ritmu smo vedno 
bolj soočeni, da izbiramo najpomembnej
še in tisto, kar nam zares nekaj pomeni. 
V slovenski župniji v Stuttgartu smo kot 
pastoralno prioriteto izbrali mesečno dru
žinsko mašo, ki se je udeležujejo številne 
mlade družine. Po drugem takem srečanju 
smo za mnenje povprašali mlade starše. 
 Takole so nam odgovorili.

Družinske maše so mi zelo všeč, prav tako 
so všeč najinim otrokom, saj so to maše, h 
katerim gredo brez godrnjanja in z nav
dušenjem. In druženje z ostalimi mladimi 
družinami ni samo sproščajoče, ampak 
tudi ustvarjalno. (Družina Zajec)

Spoznavanje na slovenskih družinskih 
mašah med slovenskimi družinami je zelo 
prijetno, ker nas povezujejo iste slovenske 
korenine. Nedljske družinske maše mi po
menijo zelo veliko in k njim skupaj z mo
žem zelo rada prihajava. (Družina Venta)

Mi prihajamo 40 kilometrov v Stuttgart k 
nedeljskim družinskim mašam in nov na
čin dela z otroki nam je zelo všeč, ker smo 
skupaj štiri ure in tako otroci kakor starši 
smo zelo povezani med seboj. (Družina 
Zechner)

Nedeljske družinske maše so med nas pri
nesle kvalitetno druženje, molitev in spo
znavanje tako med otroci, kakor med starši. 
Radi prihajamo! (Družina Gorše)

Zelo smo hvaležni za to srečanje, ker je ve
čina od nas iz druge generacije in želimo 
svojim otrokom posredovati slovenski jezik 
in slovenske korenine in družinske maše so 
to storile, za kar smo slovenski župniji zelo 
hvaležni. (Družina Matijevič)

Nedeljske družinske maše so zelo dobre, 
da naši otroci spoznajo svoje korenine in 
se med seboj povežejo. Naši otroci se tu 
učijo slovenskega jezika in se skupaj igrajo 
in molijo ter pojejo. (Družina Zupan)

Kot mlada družina se radi udeležujemo 
nedeljskega druženja pri mašah, ker si 
starši izmenjamo izkušnje, se nasmejemo 
in odnesemo s seboj domov veliko lepega. 
Maša pa nam pomaga in nam daje moč za 
celi teden, ki je pred nami. In mislim da se 
vsi starši in otroci trudijo, da so maše lepe. 
K nedeljskim družinskim mašam radi pri
hajamo in upamo, da bodo še naprej tako 
lepe. (Družina Kolar)

Nedeljske družinske maše nam pomenijo 
veliko, saj se v njih vsi mi med seboj pove
zujemo, molimo, pojemo in igramo in vse 
to v slovenskem jeziku. K tem mašam pri
hajamo zelo radi in nam dajejo veselje do 
življenja. (Družina Malovrh)

Družinske maše do julija 2012
Januar: 15.1.12
Februar: 12.2.12 (kulturni praznik)
Marec: 4.3.12
April: 22.4.12
Maj: 13.5.12 (materinski dan, obhajilo)
Junij: 10.6.12 (na družinskem seminarju)
Julij: 8.7.12

                 na mesečne nedeljske 
     družinske 
     maše

Mnenja in odmevi staršev



Album  
slovenske 
župnije
Za veliko noč smo izdali Album slo
venske župnije 20002010. Če želite 
za božične in novoletne praznike 
komu podariti nekaj, kar ima trajno 
zgodovinsko vrednost, izberite naš 
Album – samo za 12 evrov, boste 
svojim sorodnikom ali prijateljem, 
odprli okno v bogato dogajanje 
slovenske skupnosti v Stuttgartu. 
Album slovenske župnije je več 
kot primerno za izbrano praznično 
darilo sorodnikom ali prijateljem! 
Naročila sprejemamo v slovenski žu
pniji v Stuttgartu, tel: 0711 232891, 
Email: slozup@gmx.de. 

Slovenski Dom
Stafflenbergstr. 64
70184 Stuttgart
Tel.: 0711 / 23 28 91
Mobil: 0178 / 4 41 76 75
Email: slozup@gmx.de
www.skmstuttgart.de

Za vsebino odgovarja: 
župnik dr. Zvone Štrubelj
Email: ZvoneS@gmx.de

V mesecu decembru vam ponujamo 
šest različnih motivov naših božičnih 
voščilnic. Motivi so izdelani po našem 
slovenskem ljudskem čutenju in z 
naslovom naše slovenske župnije v 
Stuttgartu. Če želite biti izvirni, pišite 
rojakom in prijateljem z našimi božič
nimi motivi. Ceneje ne boste našli tako 
kvalitetne in originalne ponudbe!
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www.skm-stuttgart.de

Župnik Dr. Zvone Štrubelj

M +49 (0)178 4417675

zvones@gmx.de

BLAŽENI ANTON MARTIN SLOMŠEK
BLAŽENI ALOJZIJ GROZDE   
PROSITA ZA NAS!
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