Spremembe in aktualne podatke lahko vedno dobite na naši internetni strani www.skgfrankfurt.de (če se seveda tehnično kaj ne zaplete).
---------------------------

Cankarjevo leto
100 letnica smrti
pesnika, pisatelja in
dramatika

Ivana Cankarja
(1876 - 1918)

Prireditev
ob slovenskem
kulturnem
prazniku,
Prešernovem dnevu
bo v nedeljo
4. februarja.
Začetek ob 16:00 z mašo,
nato sledi prireditev.
Vse to bo v
cerkvi Herz Marien,
Auf dem Mühlberg 14,
60599 Frankfurt
Med nami bo

Duhovniški oktet

Oremus

iz Slovenije,
nastopili pa bodo tudi
tukajšnji šolski otroci.
Prav lepo vabljeni!

Slovenske maše
FRANKFURT: 4. februar ob 16:00,
4. marec ob 17:00 v cerkvi Herz
Marien, Auf dem Mühlberg 14;
po maši sledi srečanje v dvorani

2. in 14. februar ob 16:00; 11., 18. in
25. februar ob 9:30 v semeniški kapeli,
St. Georgen, Offenbacherlandstr. 224

DARMSTADT: 24. februar ob 18:30
v kapeli hrvaškega centra,
Feldbergstr. 32

MAINZ: 11., 18. in 25. februar ob

11:45 v St. Antonius Kapelle, Adolf
Kolping Str. 8

LICH: 4. marec ob 9:00 v St. Paulus

Kirche, Ringstr. 15; po maši srečanje v
dvorani (v februarju odpade, vabljeni v
Frankfurt)

KASSEL: 3. marec 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
povedano,
župnijsko
za Slovence
Izdajanami
Slovenska
katoliška
župnija glasilo
Frankfurt,
vMathildenstr.
škofijah Limburg,
Mainz
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30 a, 60599 Frankfurt. E-mail:
Župnik Martin Retelj
martin@skg-frankfurt.de ali zupnija@skg-frankfurt.de.
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V mojem spominu je sveta podoba. Mnogo
let je že tam, zmerom na enem mestu, mojim
očem zmerom enaka, čeprav bi morda kdo drugi
sodil, da je že začrnela in da le moje srce vselej
posebej ustvari po svoje njen prvotni obraz.
Malokdaj se ozrem nanjo, pa vendar vem, da bi
brez nje bila pusta in gola moja izba; in če bi
šla od hiše, bi šel z njo božji blagoslov.
To je tista noč, ki sem jo prebdel ob mrtvaški
postelji svoje matere. Zdaj se mi dozdeva, da
sem bil vso tisto noč popolnoma vdan in miren,
mirnejši, nego kdaj prej. Nikakšne potrtosti, nikakšne tesnobe nisem občutil, začudo lahkotno
in svetlo je bilo v moji duši, kakor osvobojena je
bila, od nekod z višine je gledala na to mračno
izbo, na tenke, dolge plamene sveč, na materin
obraz in name. Nikoli nisem bil tako blizu tisti
zadnji, edini besedi, ki se ustavi človeku na ustnicah, kadar prestopi prag na ono stran. Materin beli obraz se je smehljal. Njene tenke, ozke
ustnice niso bile čisto zaprte, v spodnjo se je bil
vsesal en zob. In prav ta zob, se mi je zdelo, da
je podelil ustnicam in njih smehljaju tisti poseb-

ni izraz, ko človek komaj še strpi, da bi v zmedi
trpljenja, slepote in zmot zaklical besedo, ki bi
z enim mahom obsvetila, prenovila, odrešila
vse, kar je od konca do kraja.
Tisto noč sem slišal te besede, rahlo trkanje
na duri svojega srca, slišal že njeno nerazločno
šepetanje. Slutil in občutil sem jo zdaleč, kakor
sluti človek še za meglami jutranjo zarjo in občuti s sladkim trepetom njeno toplo svetlobo, ko
ne vidi oko še ne kapljice luči. In vselej, kadar
koli se ozrem na sveto podobo v svojem spominu, slišim šepetanje neizgovorjene besede, kakor se je utrnila svetla iz čeznaturnega spoznanja, ki nam ni dodeljeno, iz vesoljne ljubezni, ki
je ne poznamo. In milo in gorko mi je pri srcu,
osvobojeno je.
/ Ivan Cankar, Podobe iz sanj-Edina beseda/

NEDELJE IN GODOVI V FEBRUARJU
2. februar
3. februar
4. februar
6. februar
8. februar
9. februar
10.februar
11.februar
14.februar
16.februar
18.februar
22.februar
23.februar
24.februar
25.februar
27.februar
28.februar

JEZUSOVO DAROVANJE-SVEČNICA
Blaž, škof mučenec
5. NEDELJA MED LETOM
Pavel Miki in drugi japonski muč.
Jožefina Bakhita, sužnja
Apolonija, devica mučenka
Sholastika, devica redovnica
6. NEDELJA MED LETOM, Lurška Mati
Božja, svetovni dan bolnikov
PEPELNICA
Julijana Koprska, mučenka
1. POSTNA NEDELJA
Sedež apostola Petra
Polikarp, škof mučenec
Matija, apostol
2. POSTNA NEDELJA
Gabrijel ŽMB, redovnik
Roman, opat

NAŠA LUČ in drugi tisk
Že 67. leto prihaja mesečno med nas revija
Naša luč, ki je namenjena našim ljudem na tujem. Vsak mesec pošilja naša župnija revijo rednim naročnikom, ob tem pa tudi okrog desetim
nenaročnikom na ogled. Celoletna naročnina za
enajst številk je 35.- EUR, posamezna številka
pa stane 3,20 EUR. Naročniki bodo dobili v februarski številki priloženo tudi položnico za plačilo naročnine. Vabljeni k poravnavi naročnine,
ali tudi morebitnega dolga, vabljeni pa tudi novi
naročniki!
Celoletna naročnina s poštnino za tujino na tednik
Družina je 187,20 EUR, posamezna številka 3,60
EUR, Ognjišče pa 59.- EUR, posamezna pa 4,90
EUR. Vemo pa, da skoraj dve tretjini cene predstavlja žal poštnina.
Na zadnji strani župnijskega glasila Med nami povedano pa je vedno naveden bančni r ačun naše
župnije: IBAN: DE89 5001 0060 0084 9246 01, BIC:
PBNKDEFF), Nekateri ste v preteklih mesecih že
poravnali naročnino za letošnje leto ali darovali za
župnijo, prav lepa hvala vsem!

KONZULARNI DNEVI
Konzularni dnevi v Frankfurtu so občasno v prostorih društva Sava, Sontraerstr. 3, 60386 Frankfurt /
telefon društva 069 62 19 50/.
Potrebne informacije pa iščite na konzularnem oddelku slovenskega veleposlaništva v Berlinu, Hausvogteiplatzt 3-4, 10117 Berlin, tel. 030/206 145 0,
faks
030/206
145-70.
Spletna
stran:
www.berlin.veleposlanistvo.si; elektronski naslov:
vbn@.gov.si. Zaradi tehničnih zahtev je mogoče vlagati zahteve za nove potne liste samo na veleposlaništvu v Berlinu ali na konzulatu v Münchnu (tel.
089/5439819 ali 5439481, faks 089/5439483), seveda
pa vedno na upravnih enotah v domovini.

KAJ SE NAPOVEDUJE V FEBRUARJU
IN KASNEJE
Dopoldanska maša v Frankfurtu je v semeni-

ški 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, časovno pa je omejena do 10:30. Vhod
v kapelo je v zimskem času skozi glavni vhod
in nato mimo sprejemnice na levo po hodniku v
kapelo. Ugodnost za nas pa so seveda na dvorišču te ustanove parkirni prostori.
Na Svečnico 2. februarja bo maša z blagoslovom sveč v Frankfurtu ob 16:00 v kapeli St.
Georgen, Offenbacher Landstr. 224, po maši pa
tudi blagoslov sv. Blaža.
V nedeljo 4. februarja 2018 bo v Frankfurtu
prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku.
Glej zadaj!
Ob začetku postnega časa, na pepelnico 14.
februarja bo maša v Frankfurtu ob 16:00 v kapeli St. Georgen, Offenbacher Landstr. 224.
Postno romanje v Marienthal pri Rüdesheimu bo v nedeljo 18. marca. Ob 15:00 bo križev
pot, ob 16:00 maša, po maši pa še srečanje v romarski dvorani. Od 14:00 naprej bo prilika za
sveto spoved. Vabljeni z različnih koncev naše
obsežne župnije.
Z marcem in kasneje se odpira možnost in
prostor za našo mašo v Darmstadtu oziroma v
okolici, v Weiterstadtu-Braunshardt-u. Bolj
podrobno pa naslednjič.
ODŠLI SO …
V prvi polovici januarja je umrl v 79. letu
starosti Aleksander Glavač iz Bürstadta, po
rojstvu pa je bil iz Melincev. Sredi januarja pa
je umrl v 76. letu starosti po daljši bolezni
Horst Anton Novak iz Gr oss-Zimmern-a, rojen pa je bil v Celju, kjer je tudi pokopan. Naj
počivata v miru!

