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Resnično, ta je Božji sin! 

      Kristus je moj Odrešenik, 
moj Sotrpin, moj Sopotnik. 
              Preko trpljenja in križa 
  me vodi k svetlobi vstajenja!

Prizor križanja pred božjepotno cerkvijo sv. Križa in sv. Jakoba v Biberbachu.



Zakaj Gospod solze in jok? Zakaj strah in tre-
pet? Zakaj samota in mrak in molk Boga? Za-
kaj greh? Hvala ti, Gospod, da si me ustvaril 
in mi dal spoznati skrivnost in globino življe-
nja, da si me našel kot svojega čuječega slu-
žabnika, ki te je čakal, kdaj se vrneš. Hvala ti, 
da ti lahko strežem in Ti si me opasal z obla-
čilom, ki ni šotorsko, ki se podre in pospravi, 
tako kot to delajo puščavski pastirji, ampak si 
name položil kraljevsko oblačilo Lepote, me 
opasal z vestjo in duhom človeških globin, 
kjer si Ti skrit in na moj prst si položil prstan 
nesmrtnosti in večnega življenja. Tam bom 
našel odgovor na moje vsakodnevno vpra-
šanje: ZAKAJ? 

Aleš Kalamar

In Ti, kot, da hočes, da v vsakem dnevu na 
mojem listu življenja ostane odtis moje la-
stne krvi, s katero naj bo obarvano in preže-
to moje življenje. Kot, da hočeš potrditi misel 
velikega misleca, ki te je v svojih spisih po-
polnoma zatajil, je pa napisal stavek, da pri-
znava le tisto modrost besed, ki je napisana z 
lastno krvjo in ima duh joka in krika po Tebi, 
Gospod. 

Ja, Gospod, velika je skrivnost življenja in le 
ti si Gospodar in le ti veš odgovor na najve-
čje vprašanje življenja - ZAKAJ? In jaz, človek, 
mojstrovina in vrh tvojega stvarstva se Tebi 
prepuščam, ker sem le najemnik svojega 
življenja in sopotnik nekomu, da ne potuje 
sam. Ti, moj Gospod in moj Bog, daj mi moč, 
da vtaknem svoje prste, pa ne samo njih, 
ampak celega samega sebe v rane, v tvojo 
prebodeno stran, v tvoje oči, ki so v vrtu Get-
semani zrle tudi mojo podobo človeka, ki bo 
nekega dne šla po tvoji poti križa in bridke-
ga keliha. Ti Gospod, ki si v tistem vrtu, skrit 
med oljkami, začel potiti krvavi pot in se tre-
sti od sile zla: ne pusti me samega v tej uri 
preizkušnje in bojev, bodi z menoj. Prosim Te, 
ostani z menoj Gospod, ker ura je že pozna 
in se je zmračilo in daj mi odgovor na moje 
vprašanje: ZAKAJ? 

Ja, križ je skrit v njih, žeblji so skriti v teh be-
sedah, trnova krona je položena poleg njih 
in vijolična barva jih pokriva. Oj ti les, podo-
ba križa, kako si lahko nekomu tako težak? 
Zakaj nekoga pritiskaš k tlom in ga izmučiš 
do zadnjih por telesa in duha? Zakaj, moj 
dragi Bog, je življenje prežeto s tem? Povej 
mi, Zakaj? Povej mi, Zakaj? Da se mi zdi, da 
ne poznaš me več, da si me pozabil. Kot, da 
Si se skril pred menoj in si me pustil samega 
in jaz tavam in se sprašujem: Zakaj? 

Besede, ki povedo vse in so kot uvertura v 
postni čas, ki nas dohaja in nič na tem svetu 
ne ubeži, ne more mimo tega, kar je sestavni 
del naših vsakdanjikov, to je trpljenje, ki je 
kot sopotnik vsakemu človeku na njegovi 
njivi življenja. To so besede mojstra besed in 
preroka trpljenja, našega velikana, Prešerna.

DUHOVNA MISEL

KRIŽ STOJI, 
SVET PA SE VRTI

Komur je sreče dar bila klofuta,
kdor je prišel, ko jaz, pri nji v zamero,
ak bi imel Gigantov rok stotéro;
ne spravi vkup darov potrebnih Pluta.
Kjer hodi, mu je s trnjam pot posuta,
kjer si poiše dom, nadlog jezéro
nabere se okrog, in v eno mero
s togotnimi valmí na stene buta.
Okrog ga drvita skrb in potreba,
miru ne najde revež, ak preiše
vse kraje, kar jih strop pokriva néba;
šele v pokóji tihem hladne hiše,
ki pelje vanjo temna pot pogreba;
počije, smrt mu čela pot obriše. 

France Prešeren

32



 � CVETNA NEDELJA | 1.4.2012
BöBLiNgEN ob 9.30 
STuTTgArT ob 16.30

 � VELiKi ČETrTEK | 5.4.2012
STuTTgArT: slavje Gospodove večerje
v Slovenskem domu ob 19.00

 � VELiKi PETEK | 6.4.2012
STuTTgArT: pasijon in obredi 
skupaj z nemško skupnostjo v cerkvi 
sv. Konrada ob 15.00

 � VELiKA SOBOTA | 7.4.2012
Blagoslovi velikonočnih jedil
PfuLLiNgEN: 11.00
BöBLiNgEN: 14.00
ESSLiNgEN: 16.00
STuTTgArT: 18.00

VELiKONOČNA VigiLiJA 
skupaj z nemško skupnostjo 
v cerkvi sv. Konrada ob 21. 00

 � VELiKA NOČ | 8.4.2012
Slovesna praznična maša pri sv. Konradu
v STuTTgArTu ob 16.30

 � BELA NEDELJA | 15.4.2012
SChOrNDOrf ob 9.00
STuTTgArT ob 16.30

z elegantnim konjem je obdarjen s spozna-
njem: Zazrt in potopljen je v Kristusa in kot 
nam povedo evangeliji, ob tem spoznanju 
vzklikne: »Resnično, ta je Božji sin!« Iz ust po-
gana privre, kot živa voda, odrešilno spozna-
nje, izpoved vere. Iz Kristusove prebodene 
strani je pritekla kri odrešenja, ki je očistila 
skesanega razbojnika in v kopeli prerojenja 
očistila rimskega vojaka. Križani je zazrt tako 
v desnega razbojnika kot tudi v stotnika in 
seveda v svojo mater in učenca, ki sta stala 
pod križem. Predstavljata vse nas, celotno 
Cerkev, vse, ki smo bili v kopeli svetega krsta 
prerojeni in pridruženi Kristusovi smrti in nje-
govemu vstajenju.

V tem postnem času želim vsem vam, dragi 
rojaki, da bi na svoji poti križa osebno sreča-
li živega Kristusa in tako kot rimski stotnik 
vzkliknili: Resnično, ta je Božji sin, moj Od-
rešenik, moj Sotrpin, moj Sopotnik, ki me 
preko trpljenja in križa vodi k svetlobi vsta-
jenja. Obogateni s tem spoznanjem in s to 
izpovedjo vere bomo lahko zares radostno 
obhajali praznik Kristusovega vstajenja in z 
zanosom peli alelujo odrešenja. na tej poti 
ne pozabite, da sva vaša dušna pastirja z 
vami in vas podpirava na naši skupni poti!

Župnik dr. Zvone Štrubelj

Prešernov zakaj je tudi naš zakaj. Kristjanu 
ta ZAKAJ ni prihranjen, kot ni bil samemu 
Kristusu. Lepemu postnemu razmišljanju so-
delavca Aleša Kalamara bom dodal le nekaj 
misli, ki bodo obrazložile naslovnico veliko-
nočne številke MnP. Sliko sem naredil pred 
romarsko cerkvijo sv. križa v Biberbachu, 
nedaleč od Donauwörtha,  na eni od mojih 
številnih pešpoti po srednjeveški romarski 
poti sv. Jakoba. Je umetniško delo, ki je zelo 
zgovorno. Levi razbojnik je obrnjen stran 
in z roko kaže neznano kam. Desni, skesani 
razbojnik, upira svoj pogled upanja v križa-
nega Kristusa. Rimski stotnik, ki pride mimo 

DUHOVNA MISEL

RIMSKI STOTNIK JE USMERIL POGLED  
NA KRIŽANEGA KRISTUSA

SPORED SREČANJ  
V  VELIKEM TEDNU
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Dvakrat na leto, za božič in za veliko noč, izdajamo posebno, barvno in praznično izdajo 
glasila Med nami povedano. Med letom izhaja v bolj preprosti obliki. Do sedaj smo že dobrih 
deset let glasilo razdeljevali zastonj. Tokrat je priložena položnica, namenjena kritju stroškov, 
ki letno presegajo dva tisoč eurov. Če vam je naša ponudba všeč in jo cenite, jo lahko podpre-
te s prostovoljnim prispevkom. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in pomoč.

Župnik dr. Zvone Štrubelj



na osrednjih straneh postne in velikonočne številke MnP 
objavljamo nekaj slikovnih prizorov iz večerje s sodelavci, 
ki je bila v soboto, 21.1.2012 v dvorani sv. Konrada v Stutt-
gartu. Vseh povabljenih je bilo 117. Žal se večerje nekateri 
sodelavci niso mogli udeležiti, tako da nas je bilo vseh 85. 
To je lepo število, za katero smo Bogu hvaležni. naše boga-
stvo ni denar (katerega imamo zelo malo!), ampak človeški 
kapital, ki ga milijoni ne morejo odtehtati. Še enkrat hvala 
vsem sodelavcem, držimo trdno skupaj še naprej!

KAKO DOBRO IN PRIJETNO JE, …

… ČE BRATJE IN SESTRE SKUPAJ PREBIVAJO

Text

Prav domače – domače koline za pridne 
in zveste sodelavce.

na večerji sodelavcev sta zapela 
tudi solista Miro Levstek in Ana Lušin.

na večerji sodelavcev je zadonela tudi 
stara italijanska pesem L' arca di noe.

Lado in Dori Oblak na kolinah.

Pevski prizor na večerji sodelavcev v dvorani sv. Konarada.

Župnik brez svojih pevk ne more, zato jih ne pusti pri miru. Zdaj mu pomaga še Aleš.

Pogovor med moškimi.Okrepljena ekipa ministrantov pri družinski maši.

Sprehodili smo se s koledarjem letnih prireditev in skupaj načrtovali.

Prva pokušnja pripravljenih domačih dobrot na domačiji pri Štrubljevih... ...in nadaljnje priprave v kuhinji sv. Konrada v Stuttgartu.

Marjeta in Martin Reichle sta žarela od sreče.
Zvesta ministrantska ekipa na večerji 
 sodelavcev pa še nekaj smo jih pogrešali. Lepše ne bi mogli pogledati v Francijev objektiv.

Veselje ob zdravljici... Kol'kor kapljic, tol'ko let...

Prašiček je imel 
stodvajset kil, 
tako da bi na 

vsakega pova-
bljenega prišlo 

en kilogram 
prašička.

Brez 
 domačega in 
zabeljenega 
krompirja 
pač ne gre.

Je res, da gre 
ljubezen skozi 
želodec...

Marjeta Reichle  
nas je na  večerji  

sodelavcev 
navdušila 

s svojim 
nastopom.

Martin Reichle 
je bil na večerji 
sodelavcev 
ustvarjalen 
pianist.
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OBERSTENFELD 9.00

Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3

 � 25. 3. 12
5. POSTNA NEDELJA | Mašni namen je še prost.

 � 22. 4. 12
3. VELIKONOČNA NEDELJA | Mašni namen 
je še prost.

ESSLINGEN 17.00

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38

 � 25. 3. 12.
5. POSTNA NEDELJA | Mašni namen je še prost
 

 � 29. 4. 12 
4. VELIKONOČNA NEDELJA | maša ob 17. uri 

BAD URACH  17.00

Sv. Jožef, Münsingerstr. 18

 � 24. 3. 12
2. POSTNA NEDELJA | Mašni namen je še prost

 � 7. 4. 12
VELIKA SOBOTA | blagoslov velikonočnih 
jedi ob 11. uri v Pfullingenu

PFULLINGEN  16.45

Sv. Wolfgang, Markstraße 26

 � 10. 3. 12
3. POSTNA NEDELJA | Maša zaradi pevske-
ga seminarja odpade.  

 � 14. 4. 12
2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA  
Mašni namen je še prost. 

AALEN  17.00

Cerkev Sv. Mihaela, Hölderlinstr. 13

 � 17. 3. 12
3. POSTNA NEDELJA | Mašni namen je še 
prost. Maša ob 17. uri v cerkvi sv. Mihaela.

 � 21. 4. 12 
3. VELIKONOČNA NEDELJA | Mašni namen 
je še prost. Maša ob 17. uri v cerkvi sv. Mihaela.

HEILBRONN 17.00

Sv. Kilian, Ludwigsburgstraße 66

 � 3. 3. 12
2. POSTNA NEDELJA | Mašni namen je še 
prost.

 � 28. 4. 12
4. VELIKONOČNA NEDELJA | Mašni namen 
je še prost.

BöBLINGEN 9.45

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1

 � 4. 3. 12
2. POSTNA NEDELJA | + Jože Spritzer; 
+ Ivan Golčar

 � 1. 4. 12
6. POSTNA NEDELJA – CVETNA NEDELJA 
ob 9.30  Mašni namen je še prost.

SCHWÄBISCH GMÜND 10.30

Margaretenkapelle, Weißensteinstr. 33

 � 11. 3. 12
3. POSTNA NEDELJA | Maša zaradi pevske-
ga seminarja odpade.  Vabljeni naslednjo 
nedeljo v Schordorf (18.3.12 ob 9. uri) ali v 
Aalen, v soboto, 17.3.12 ob 17. uri.

 � 8. 4. 12
VELIKA NOČ | Maša odpade, ker je slovesna 
maša v Stuttgartu ob 16.30.

SCHORNDORF  9.00

Kapela Sv. Martina pri sestrah, Künkelinstraße 34 

 � 18. 3. 12
4. POSTNA NEDELJA | Mašni namen je še prost. 

 � 15. 4. 12
2. VELIKONOČNA NEDELJA – BELA NE-
DELJA | Mašni namen je še prost.

Stuttgart 16.30

Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64

 � 4. 3. 12  | DružinSka Maša
2. POStna nEDELJa | + Milan Podjavoršek, 
obl; + Alojzija Senekovič, obl; + starši Sene-
kovič in Podjavoršek; + Gabrijela Bračko

 � 11. 3. 12
3. POStna nEDELJa | Maša v Stuttgartu 
odpade zaradi pevskega seminarja, namesto 
tega bo pobožnost križevega pota ob 16.30 
uri, po križevem potu obhajilo.

 � 18. 3. 12
4. POStna nEDELJa | + starši Bukovšek; 
+ Fanika Arko; za zdravje.

 � 25. 3. 12
5. POStna nEDELJa | Mašni namen je še 
prost

 � 1. 4. 12
6. POStna nEDELJa – CVEtna nEDELJa | 
+ Pavel in + starši Sošič; + Angela Kozjek

 � 8. 4. 12
VELika nOČ | Mašni namen je za vse pokoj-
ne vernike slovenske župnije v Stuttgartu

 � 15. 4. 12
2. VELikOnOČna – BELa nEDELJa | Ma-
šni namen je še prost.

 � 22. 4. 12 | DružinSka Maša
3. VELikOnOČna nEDELJa | Mašni namen 
je še prost.

 � 29. 4. 12
4. VELikOnOČna nEDELJa | Maša bo ob 
17. uri v Esslingenu. Mašni namen je še prost.

SPORED SLOVENSKIH MAŠ MAREC IN APRIL 2012

prijateljstvo, srečo, mir, moč, upanje in 
notranjo blaginjo kristjani prejemamo 
pri evharistiji, ob mizi, ki nam jo po-
grinja kristus. evharistično bogoslužje 
povzema vsa človeška hrepenenja po 
združenju z Bogom in med seboj.
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 � neDelja, 27.5.
Po poznem zajtrku še ogled nekaterih zanimivosti 
v Göteborgu in okolici. Ogled muzeja ladij (Maritim 
Museum), ogled nekaterih znamenitih lesenih cer-
kva, razgledna točna nad mestom. Toplo kosilo v 
lastni režiji v župnijskih prostorih, prosto popoldne.  
Ob 19.00 vkrcanje na ladjo Stena Line, včerja na ladji 
(vsakdo plača zase), spanje v štiriposteljnih kabinah.

 � PoneDeljek, 28.5.
Ob 6.00 bo ladja pristala v Kielu, nadaljevanje vo-
žnje z avtobusom (10 ur vožnje) preko Hamburga, 
Hannovra, Kassla, Heilbronna do Stuttgarta. Prihod 
v poznih večernih urah.

Cena: 570 eurov na osebo. Pevci z rahlim po-
pustom, po dogovoru. V ceno je vključeno: avtobu-
sni prevoz, dve nočitvi na ladji z zajtrkom, dvakrat 
spanje z zajtrkom v hotelu v Göteborgu, juha in kava 
pri  redovnih sestrah v soboto, na romarskem dnevu, 
dva topla obroka v lastni režiji (pripravimo sami).

Prijave najkasneje Do 30. MarCa 2012. Plači-
lo prve akontacije do velike noči (8.4.12): 370 eur, 
druga akontacija v višini 200 eur do 13. maja 2012. 

nakazilo na tekoči račun pri BW-Bank: 
Seelsorgeamt für Slowenen, Konto 2173533, 
BLZ 60050101. Pripis: ROMAnJE nA ŠVEDSKO

ProGraM Potovanja | 24.–28.5.2012 

PROGRAM POTOVANJA K 
SVETI BRIGITI ŠVEDSKI IN 
NA JUBILEJ 50-LETNICE 
SLOVENSKE ŽUPNIJE  
NA ŠVEDSKEM

 � Četrtek, 24.5.
oDhoD ob 6. uri izpred Slovenskega doma, poto-
vanje z avtobusom avtobusnega podjetja Gyewitz 
od Stuttgarta do Heilbronna, Würzburga in Kassla 
(tu krajši postanek za kosilo iz popotne torbe). Z 
 avtobusom bomo potovali 10 ur. nadaljevanje vo-
žnje od Kassla, do Hannovra in Hamburga in konč-
no do pristaniškega mesta Kiel, kjer se bomo ob 
18.00 vkrcali na ladjo Stena Line, ki nas bo po deve-
tih urah vožnje pripeljala na švedska tla. Večerja na 
ladji, v lastni režiji. Spanje v štiriposteljnih kabinah.
 

 � Petek, 25.5.
Dopoldne si bomo z vodičem ogledali lepo mesto 
GöteborG, kjer je sedež slovenske župnije na 
Švedskem, popoldne pa si ogledali čudovit otok 
Marstrand ali Öckerö. Večerja bo v lastni režiji v 
župnijskih prostorih. Možen tudi večerni sprehod 
po mestu.

 � sobota, 26.5.
Po zajtrku, že ob 6.30 odhod izpred cerkve Kristusa 
kralja v romarski kraj vaDstena, kjer počivajo ostan-
ki sv. Brigite Švedske. Ob 12.00 slovesna romarska 
maša ob 50-letnici slovenske župnije na Švedskem. Po 
maši bo procesija do slovenske lipe, ki so jo posadili za 
srebrni jubilej slovenskih romanj k sv. Brigiti. Od lipe 
naprej do cerkve, kjer so relikvije priljubljene švedske 
svetnice, sv. Brigite. nato postanek za kratko opoldan-
sko okrepčilo pri redovnih sestrah. Ob 17.00 slavje 
50-letnice slovenske župnije v dvorani, kjer bo prosla-
va in kjer bodo nastopili tudi naši pevci (Zbor Obzorje 
ali Združeni pevski zbor). Po programu večerja (plača 
vsak sam) in skupna družabnost. nato se pozno zvečer 
vrnemo v Göteborg. nočitev v istem hotelu.

MeseČne DruŽinske MaŠe 
bodo v nedeljo, 4. MarCa in v nedeljo, 22. 
aPrila 2012. Mlade družine z otroci se zbe-
rejo ob 14. uri v dvorani sv. Konrada, ob 16.30 
je nedeljska maša. slovesnki ŽuPnijski 
vrteC in so bot na Šola bosta v soboto, 
17. MarCa in v soboto, 28. aPrila 2012 
od 10. do 12. ure. na vzgojni družinski semi-
nar, ki bo potekal od 7. Do 10. junija 2012 
v Meeresburgu ob Bodenskem jezeru, se je 
prijavilo 15 mladih družin z otroki. Vseh sku-
paj nas bo 65. Veselimo se tega pomembne-
ga in lepega srečanja.

konzularni Dnevi
v Stuttgartu (Sophienstraße 25/1) v  MarCu 
15. in 16. 03. (od 9-12.30 in 13-15.30), v 
 mesecu aprilu pa 19.4.2012. Ob tem konzu-
lat opozarja, da je za oddajo vloge za potni 
list v Stuttgartu obvezna PreDhoDna 
rezervaCija terMina na telefonski šte-
vilki v Münchnu 089 543 94 81. Strank brez 
predhodno rezerviranega termina ne bodo 
sprejemali, v primeru zasedenosti vseh ter-
minov v Stutt gartu, pa lahko stranke vlogo 
za potni list v času uradnih ur oddajo na 
 Generalnem konzulatu v Münchnu (Lind-
wurmstraße 14, 80045 München).

Postni Čas – povabljeni smo k osebni in 
skupni poti za Jezusom, pol ure pred nedelj-
sko mašo bo v postnem času križev pot in 
priložnost za spoved. 

Pevski seMinar 
za člane cerkvenega pevskega zbora Obzor-
je in za druge pevce, bo oD Petka, 9. Do 
neDelje 11. MarCa 2012 v nonnenhor-
nu pri Bodenskem jezeru. Seminar bo vodil 
profesor glasbe, skladatelj in dirigent Ivan 
Florjanc s sodelavko Ievo Sarja in dirigen-
tom, župnikom Romanom Kutinom. Odhod 
izpred slovenskega doma ob 16.30 z dvema 
kombijema. Vrnemo se v nedeljo zvečer. Pri-
spevek znaša 75 eurov.

Pastoralna konFerenCa
sPoMlaDanska Pastoralna konFe-
renCa slovenskih Duhovnikov iz 
evroPe bo od 19. Do 23. MarCa 2012 pri 
Sv. Jožefu v Celju (udeležila se je bova oba 
duhovnika). V primeru nujne potrebe po du-
hovniku, se obrnite na upokojenega župnika, 
g. Cirila Turka (Tel: 0711-2599898).

17. Posvet 
slovesnkih kulturnih DruŠtev, ka-
toliŠkih Misij, uČiteljev slovenske 
DoPolnilne Šole, soCialnih Delav-
Cev bo oD Petka, 23. MarCa Do neDe-
lje, 25. MarCa v Bad Urachu. Udeležila se 
ga bova tudi oba duhovnika, župnik dr. Zvone 
Štrubelj tudi s predavanjem »Med Urachom 
in Ljubljano. Primož Trubar kot dober orga-
nizator, menedžer in diplomat«. V soboto, 24. 
MarCa bo ob 17. uri v cerkvi sv. Jožefa slo-
venska maša. Vabljeni v čim večjem številu.

ŽUPNIJSKA OBVESTILA
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   V IMENU SLOVENSKE ŽUPNIJE 
               BLAGOSLOVLEJNE 
           VELIKONOČNE PRAZNIKE 
   IN RADOSTNO OBHAJANJE 
                PRAZNIKOV 
            NAŠEGA ODREŠENJA!

»Vredno je Jagnje, ki je bilo zaklano, 
da prejme oblast in bogastvo, modrost in moč, 

čast, slavo in hvalo« (Raz 5, 12)

Mozaik Kristusa  
v podobi veliko

nočnega jagnjeta v 
Evrazijevi baziliki v Poreču  

(leta 500 po Kristusu).
Velja za dragulj  

bizantinske umetnosti.


