genstr. 15 (v cerkvi poleg doma za starejše St.
Ludwig).
V nedeljo 5. avgusta bo romanje treh Slovenij na Sv. Višarje. Ob 10:30 bo pr edavanje pravnika in politologa prof. dr. Dejana
Valentinčiča z naslovom »V si smo Slovenci,
več nas združuje, kot ločuje«; ob 12:00 sv.
maša, somaševanje bo vodil murskosoboški
škof dr. Peter Štumpf, Po maši pa bo sledil še
kratek kulturni program. Tako mašo kot kulturni program bosta s petjem sooblikovala
Vokalna skupina Cantate Domino in Kvartet
klarinetov Godbe ljubljanskih veter anov.
Pot do Višarij: skozi Kranjsko goro in Rateče
do Trbiža (Tarvisio), od tu pa skozi Trbiž v
smer Žabnice (Camporosso)
in Višarje (Monte Santo di
Lussari). Ni potrebno uporabiti avtoceste. Na Višarje se
pa pride peš ali s kabinsko
žičnico. Vabljeni! Še nisi bil
na Višarjah? Le pridi!
V soboto 8. septembra ob
15:30 bo ob mali maši zopet
maša in procesija v čast Božji Materi Mariji
raznih narodov v Frankfurtu, v cerkvi Mutter
vom Guten Rat, Bruchfeldstraße 51, 60528
Frankfurt/Main-Niederrad. V to smer vozi
tramvaj št. 15, postajališče pa ima v bližini
cerkve.
Spremembe in aktualne podatke pa lahko
vedno dobite na naši internetni strani
www.skg-frankfurt.de (če se seveda tehnično
kaj ne zaplete).
ODŠLI SO …
V začetku maja je umrl v 74. letu starosti
Štefan Mlinarič iz Fr ankfur ta (Gr iesheim),
kjer je tudi pokopan; rojen pa je bil v Dokležovju. Naj počiva v miru!

Slovenske maše
FRANKFURT: 1. julij in 2. september
ob 17:00 v cerkvi Herz Marien,
Auf dem Mühlberg 14;
po maši sledi srečanje v dvorani

22. in 29. julij ter 19. in 26. avgust ob
9:30 v semeniški kapeli St. Georgen,
Offenbacherlandstr. 224

DARMSTADT: 25. avgust ob 18:30 v

kapeli hrvaškega centra, Feldbergstr. 32

MAINZ: 19. in 26. avgust ob 11:45

v St. Antonius Kapelle, Adolf Kolping
Str. 8

LICH:

1. julij in 2. september ob 9:00
v St. Paulus Kirche, Ringstr. 15;
po maši srečanje v dvorani

KASSEL:

občasno, po dogovoru na
soboto 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
in
Fulda.
30 a, 60599 Frankfurt. E-mail:
Župnik Martin Retelj
martin@skg-frankfurt.de ali zupnija@skg-frankfurt.de.
Izdaja Slovenska katoliška župnija FrankSpletna stran: www.skg-frankfurt.de
furt,Holbeinstr.70,
60596 Frankfurt.
Tel.: (069)
63 65 48; faks: 069/ 63 30 76 32
E-mail:
remslowen@aol.com
Bančni
račun:
NL Frankfurt,
Slowenische
Kath.
Tel.:
(069)
63 Postbank
65 48; faks:
069/ 63 30
76 32
Gemeinde,
BLZ
500 100NL
60,Frankfurt,
Konto Nr.Slowenische
849 24 601;Kath.
Bančni
račun:
Postbank
IBAN: DE89
5001
0084
9246849
01, 24 601
Gemeinde,
BLZ
5000060
100 60,
Kt.Nr.
BIC: PBNKDEFF

Na svetu si, da gledaš sonce.
Na svetu si, da greš za soncem.
Na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš sence.
Nobena pot ni ravna,
nobena pot ni revna,
a vsaka je zahtevna
in tvoja ena sama - glavna
Vse teče in teče in se stiša
v tišino. Samo hiša
v kateri duh biva,
je neminljiva.
/ Tone Pavček, Drobtinice/

NEDELJE IN GODOVI V JULIJU …
1. julij 13. NEDELJA MED LETOM,
nedelja Slovencev po svetu
2. julij Ptujskogorska Mati Božja
3. julij Tomaž, apostol
4. julij Urh, škof
5. julij Ciril in Metod, slovanska apostola,
sozavetnika Evrope
6. julij Marija Goretti, devica mučenka
8. julij 14. NEDELJA MED LETOM
11.julij Benedikt, opat, zavetnik Evrope
12.julij Mohor in Fortunat, mučenca
13.julij Henrik II., cesar
15.julij 15. NEDELJA MED LETOM
16.julij Karmelska Mati Božja, Karmen
17.julij Aleš, spokornik
18.julij Elij iz Koštabone, diakon mučenec
21.julij Danijel, prerok
22.julij 16. NEDELJA MED LETOM
23.julij Brigita Švedska, redovnica
24.julij Krištof, mučenec
25.julij Jakob Starejši, apostol
26.julij Ana in Joahim, Marijini starši
27.julij Gorazd, Kliment in drugi učenci
sv. Cirila in Metoda
29.julij 17. NEDELJA MED LETOM
31.julij Ignacij Lojolski, duhovnik
… IN AVGUSTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

avgust
avgust
avgust
avgust
avgust
avgust

Alfonz Ligvorij, škof in c. uč.
Marija v Porcijunkuli
Lidija, svetopisemska žena
Janez Marija Vianney, arški župnik
18. NEDELJA MED LETOM
JEZUSOVA SPEMENITEV
NA GORI
8. avgust Dominik, red. ust.
9. avgust Terezija Benedikta od Križa, muč.
sozavetnica Evrope

10.avgust
11.avgust
12.avgust
14.avgust
15.avgust
16.avgust
18.avgust
19.avgust
20.avgust
21.avgust
22.avgust
23.avgust
24.avgust
25.avgust
26.avgust
27.avgust
28.avgust
29.avgust
30.avgust

Lovrenc, diakon mučenec
Klara, devica redovna ust.
19. NEDELJA MED LETOM
Maksimiljan Kolbe, duhovnik muč.
MARIJINO VNEBOVZETJE,
velika maša
Rok, romar spokornik
Helena, cesarica
20. NEDELJA MED LETOM
Bernard, opat
Pij X., papež
Devica Marija Kraljica
Roza iz Lime, redovnica
Jernej, apostol, zavetnik Frankfurta
Ludvik IX., francoski kralj
21. NEDELJA MED LETOM
Monika, mati
Avguštin, škof c. uč.
Mučeništvo Janeza Krstnika
Feliks, mučenec

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Konec maja je začela veljati spremenjena
evropska uredba o varstvu osebnih podatkov.
Najbrž dobivate vedno znova v podpis spremenjena pravila glede uporabe vaših podatkov. Zakonodaja glede tega ni ravno enostavna in lahko
razumljiva. Del nje se nanaša tudi na uporabo
slik / fotografij, torej tudi slik, ki nastajajo pri delovanju naše skupnosti. Vsekakor je možno skupinske slike, ki nastanejo pri neki javni prireditvi,
objaviti brez nekega posebnega soglasje oseb.
Slika posamične osebe pa seveda zahteva za objavo soglasje dotične osebe. Vse slike, ki jih posnamem sam ali pa kdo drug za našo župnijo, ali
nam jih kdo da na voljo za arhiv in uporabo, spadajo pod avtorstvo naše župnije (razen če kdo zahteva avtorstvo samo zase). Tako nam seveda ni
potrebno za vsako fotografijo navajati avtorstvo

tega ali onega, ampak je avtor Slovenska katoliška župnija Frankfurt. Pri sliki posamezne osebe ob kakšnem praznovanju ali podobni prireditvi pa smem upravičeno sklepati, da objavi le
te dotični oziroma njegovi starši / skrbniki ne
bodo nasprotovali (ob izrečnem nasprotovanju
objavi bo seveda upoštevana izražena volja). To
je samo najbolj osnovni obris vprašanja avtorstva in uporabe raznih fotografij za objavo v
Naši luči ali morda na spletni strani radia
Ognjišče in podobno.
KAJ SE NAPOVEDUJE V JULIJU,
AVGUSTU IN KASNEJE
Zaradi dopusta bo slovenski duhovnik odsoten predvidoma od 5. do 18. julija ter od 1. do
15. avgusta. Na nedelje 8. in 15. julij ter 5. in
12. avgust ne bo slovenske maše.
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. Vhod v kapelo je skozi str anski
vhod/izhod ali pa preko glavnega vhoda in nato
mimo sprejemnice na levo po hodniku v kapelo.
Ugodnost za nas pa so seveda na dvorišču te
ustanove parkirni prostori.
V avgustu bodo kapelo, kjer imamo dopoldansko nedeljsko mašo, prebelili, zato bo prostor za mašo v Alferd Delp avli (v dvorani nasproti kapeli).
Maša v Darmstadtu zaenkrat ostaja v kapeli
hrvaškega centra (kot doslej). Ko bo sprememba potrebna, boste o tem pravočasno prejeli posebno obvestilo. Prostor za slovensko mašo za
Darmstadt in okolico pa imamo v bodoče zagotovljen v Weiterstadtu-Braunshardt, Geor-

