no obvestilo. Prostor za slovensko mašo za
Darmstadt in okolico pa imamo v bodoče zagotovljen v Weiterstadtu-Braunshardt, Georgenstr. 15 (v cerkvi poleg doma za starejše St.
Ludwig).
V soboto 21. aprila bo za tujejezične župnije in skupnosti v Frankfurtu škofova vizitacija. Zbr ali se bomo v pr ostor ih cer kve St.
Bernhard, Eiserne Hand 6, 60318 Frankfurt.
V torek 1. maja bo ob prazniku sv. Jožefa
Delavca, zavetnika naše župnije, maša ob
9:30 v semeniški kapeli St. Georgen. Zunanje
praznovanje (žegnanje, proščenje) pa bo v nedeljo 6. maja.
V nedeljo 13. maja pa bomo imeli zopet
romanje v Maria Sternbach pri Ilbenstadtu.
Maša z majniško pobožnostjo bo ob 16:00,
romanje pa bomo zaključili v dvorani poleg
cerkve v Ilbenstadtu v 1. nadstropju. Za tiste,
ki imate pomisleke zaradi materinskega dneva: ali ne bo najlepše praznovanje materinskega dneva ravno pri Materi Mariji? Pot: iz
Frankfurta mimo Bad Vilbel-a v smer Friedberga po B 3 (Wöllstadt ima sedaj obvoznico)
in 345 smer Hanau do Ilbenstadta (dvorana
St. Gottfried, Im Kloster 6). Za smer Maria
Sternbach-St. Gangolf: pr ed Ilbenstadtom
smer Assenheim (L 3187), po Assenheimu
smer Wickstadt, nato na desno po poljski cesti
do gozda – križa, kjer parkiramo. Kdor ne
more hoditi, se bo seveda peljal do cerkve.
Navigacija pa zna voditi šoferja tudi po
kakšni drugi cesti.
ODŠLI SO …
V začetku marca je umrl v domovini 77
letni Janez Žalik iz Offenbacha, po rojstvu pa
je bil iz Vučje Gomile. Pokopali so ga v domovini. Naj počiva v miru!

Slovenske maše
FRANKFURT: 1. april in 6. maj ob
17:00 v cerkvi Herz Marien,
Auf dem Mühlberg 14;
po maši sledi srečanje v dvorani

15., 22. in 29. april ter 1. maj ob 9:30 v
semeniški kapeli, St. Georgen,
Offenbacherlandstr. 224

DARMSTADT: 1. april ob 9:30,

28. april ob 18:30 v kapeli hrvaškega
centra, Feldbergstr. 32

MAINZ: 15., 22. in 29. april ob 11:45

v St. Antonius Kapelle, Adolf Kolping
Str. 8

LICH:

2. april in 6. maj ob 9:00 v
St. Paulus Kirche, Ringstr. 15;
po maši srečanje v dvorani

KASSEL: predvidoma 9. junija ob 15:00
v cerkvi St. Elisabeth,
Friedrichsplatz 13, 34117 Kassel

Med nami povedano, župnijsko glasilo za Slo-

vence v škofijah Limburg, Mainz in Fulda.
Župnik Martin Retelj (privat mobil: 0173 47 72 422)
Med
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župnijsko
za Slovence
Izdajanami
Slovenska
katoliška
župnija glasilo
Frankfurt,
vMathildenstr.
škofijah Limburg,
Mainz
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30 a, 60599 Frankfurt. E-mail:
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martin@skg-frankfurt.de ali zupnija@skg-frankfurt.de.
Izdaja Slovenska katoliška župnija FrankSpletna stran: www.skg-frankfurt.de
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VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

»Gospod je vstal! Zares je vstal!« To je veselo sporočilo velikonočnega dogodka, ki ga nestrpno pričakujemo ves postni čas, Ob tem sporočilu slišimo in izrekamo še druge vzklike:
»Radujte in veselite se!«, »odrešeni ste, aleluja!«, »smrt in greh sta premagana, aleluja!«
Morda se bo kdo od ljudi pri navedenih
vzklikih vprašal: Kaj to pomeni? Zakaj je Jezus
vstal od mrtvih? Česa sem pa jaz rešen? Kaj vse
to praznovanje pomeni in kako konkretno to
vstopa v moje življenje?
Naše voščilo ob velikonočnih praznikih je
hkrati molitev in prošnja k Svetemu Duhu za veselje in sprejemanje velikonočne skrivnosti. Na
binkoštni dan so apostoli prejeli Svetega Duha,
da so razumeli in v polnosti vstopili v skrivnost
velike noči: Jezusove daritve in odrešenja. V
skupnosti Cerkve so se ljudje veselili, se dali kr-

stiti, oznanjali Jezusovo vstajenje in živeli novo
življenje: življenje prenovljenih ljudi, življenje
velikonočnega kristjana.
Bratje in sestre, najprej vas ob prazniku vabimo k veselju nad lastnim krstom: nad tem, da
smemo biti po skrivnosti Jezusove smrti in vstajenja člani Cerkve, udje Kristusovega skrivnostnega telesa. Vabimo vas tudi k veselju nad
zaupanim poslanstvom, ki nam ga izroča vstali
Jezus: poslanstvom v krščanskem občestvu,
župniji, redovni ali drugi skupnosti, družini,
narodu, človeštvu ... V hvaležnosti se veselimo,
da smemo sodelovati z vstalim Gospodom in
služiti s svojim delom, z molitvijo in darovanim
trpljenjem.
Zato voščimo vsem duhovnikom, redovnikom
in redovnicam, vsem vernikom doma in po svetu, posebej bolnim in trpečim, da bi bili odprti
Svetemu Duhu za prejem oznanila; da bi vaša
srca napolnilo veselje zaradi odrešenja: da bi
to skrivnost sprejeli kot neizmeren dar; da bi
vstali Jezus vstopil v vaš vsakdanjik in vse medsebojne odnose; da bi to veselo novico posredovali še drugim ljudem!
Vaši škofje
Sporočilo in oznanilo
velikonočnega jutra: 'Vstal, je'
naj vas razveseljuje in napaja
z močnim upanjem. Vsak dan
vašega življenja naj razsvetljuje
to sporočilo. To vam vošči
in želi Vaš župnik Martin

VELIKI TEDEN V NAŠI ŽUPNIJI
Cvetna nedelja (25.03) – Jezusov slovesni
vhod v Jeruzalem. Blagoslov butaric in zelenja
(za kar poskrbite sami po običaju iz vaših krajev, oljčne vejice bodo morda tudi na voljo).
Mašno slavje bo v soboto zvečer v Darmstadtu
ter v nedeljo v Frankfurtu in v Mainzu .

Veliki četrtek (29.03.) – dan postavitve evharistije, duhovništva in nove zapovedi medsebojne
ljubezni. Ta dan se bomo udeležili večernega bogoslužja v svojih krajevnih nemških župnijah,
kjer živimo (ta dan nimamo svojega slovenskega
bogoslužja)
Veliki petek (30.03.) – Darmstadt ob 15:00
bogoslužje velikega petka. To je dan Jezusovega
trpljenja in smrti na križu. Lepo vabljeni k bogoslužju v Darmstadt tudi iz drugih predelov župnije!
Velika sobota (31.03.) – to je dan, ko je Jezusovo telo počivalo v grobu. Velikonočne vigilije
se bomo zvečer udeležili v svojih krajevnih nemških župnijah ali pa slovenske v Mainzu (v
Frankfurtu-Oberradu je še vedno gradbišče na
Offenbacher Landstr. med Balduinstr. in Buchrainplatz-om, dostop do cerkve Herz Jesu je enak
kot v preteklem letu).
Blagoslov jedil:
Frankfurt-Oberrad (Her z J esu,
Mathildenstr. 30 A) – 15:00
Darmstadt – 16:30
Mainz – 19:00 velikonočna vigilija,
praznična maša z blagoslovom jedil

VELIKA NOČ
dan Jezusovega vstajenja
Praznične maše:
Darmstadt – 9:30
Frankfurt – 17:00
Velikonočni ponedeljek:
Lich — 9:00
Spremembe in aktualne podatke lahko vedno
dobite na naši internetni strani www.skgfrankfurt.de (če se seveda tehnično kaj ne zaplete).

NEDELJE IN GODOVI V APRILU
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

april
april
april
april
april
april
april

9. april
11.april
15.april
16.april
21.april
22.april
23.april
24.april
25.april
26.april
29.april
30.april

VELIKA NOČ
Velikonočni ponedeljek
Rihar, škof
Izidor Seviljski, škof cer. učitelj
Viljem, opat
Janez Krstnik de la Salle, duhovnik
2. VELIKONOČNA-BELA NEDELJA,
nedelja Božjega usmiljenja
Hugo, škof
Stanislav, škof muč.
3. VELIKONOČNA NEDELJA
Bernardka Lurška, redovnica
Anzelm, škof cer. učitelj
4. VELIKONOČNA NEDELJA
Jurij, mučenec
Marija Klopajeva, svetopisemska žena
Marko, evangelist
Marija, Mati dobrega sveta
5. VELIKONOČNA NEDELJA
Jožef Cottolengo, redovni ust.

KAJ SE NAPOVEDUJE V APRILU
IN KASNEJE
Dopoldanska maša v Frankfurtu je v semeniški kapeli bogoslovnega semenišča St. Georgen
(okrogla stavba znotraj na dvorišču ustanove pri
parkirišču), Offenbacher Landstr. 224, 60599
Frankfurt /Sachsenhausen-Oberrad/, tramvaj
št. 16, postaja je Balduinstr. (od koder je nekaj
deset metrov nazaj do vhoda). Začetek maše je
ob 9:30, pol ure prej kot doslej.
Čas za velikonočno spoved je od začetka
postnega časa do Binkošti. Prilika za spoved je
v tudi ob slovenski maši. Za starejše in bolne,
ki ne morejo z doma, pa pokličite, da se dogovorimo za termin.
Maša v Darmstadtu: ko bo spr ememba
potrebna, boste o tem pravočasno prejeli poseb-

