V soboto 23. junija bomo imeli letošnje
kresovanje-mašo za domovino v Maria
Einsiedel pr i Ger nsheimu. Maša bo ob
16:00. V gosteh pa bomo imeli pevski zbor
slovenske župnije Stuttgart Obzorje, z njimi
pa bodo tudi drugi romarji iz Stuttgarta in njihov župnik Aleš Kalamar. Lepo vabljeni, saj
je to naša osrednja prireditev ob slovenskem
državnem prazniku v Hessnu, pa tudi na porenjsko-pfalškem področju. Pot za Maria
Einsiedel:
po
avtocesti
Fr ankfur t–
Darmstadt–Mannheim (št. 5 in 67) oziroma
Mainz–Darmstadt–Mannheim (št. 60 in 67),
izvoz št. 8 Gernsheim in nato smer Gernsheim. Pred Gernsheimom je dobro označena
smer za Maria Einsiedel.

Domovina je več kakor dom.
Dom se zgradi znova,
domovino lahko izgubiš za vedno
(Stanko Cajnkar, Za svobodo)
V nedeljo 5. avgusta bo romanje treh Slovenij na Sv. Višarje. Ob 10:30 bo predavanje,
ob 12:00 pa sv. maša, Po maši pa bo sledil še
kratek kulturni program. 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.
Spremembe in aktualne podatke pa lahko
vedno dobite na naši internetni strani
www.skg-frankfurt.de (če se seveda tehnično
kaj ne zaplete).

Slovenske maše
FRANKFURT: 3. junij ob 16:00 ter
1. julij ob 17:00 v cerkvi Herz Marien,
Auf dem Mühlberg 14;
po maši sledi srečanje v dvorani

10., 17. in 24. junij ob 9:30 v semeniški
kapeli St. Georgen,
Offenbacherlandstr. 224

DARMSTADT: 30. junij ob 18:30 v

kapeli hrvaškega centra, Feldbergstr. 32

MAINZ: 10. in 17. junij ob 11:45

v St. Antonius Kapelle, Adolf Kolping
Str. 8

LICH:

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

KASSEL: 9. junij ob 14:30 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)
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Zate sem prišel v to mrzlo tujino, o mati,
o domovina moja daljna!
Nabrati sem hotel medu v svoje srce, ko čebela,
da ga med brate in sestre razdam,
da imela boš mati i ti, kar daljni svet nudi.
Ah, koder sem hodil, se lepil ob usta je strop,
in koder sem blodil, je bil moj tovariš obup.
Ničesar ne morem ti dati,
a vendar na grudi bi tvoje še enkrat rad pal,
te poljubil in to ti povedal,
da vse sem, le tebe ne, zgubil.
/Alojz Gradnik, Besede umirajočega dijaka/

NEDELJE IN GODOVI V JUNIJU
1. junij
3. junij
5. junij
8. junij
9. junij
10.junij
11.junij
13.junij
15.junij
17.junij
18.junij
19.junij
21.junij
24.junij
25.junij
26.junij
27.junij
28.junij
29.junij
30.junij

Justin, mučenec
9. NEDELJA MED LETOM
Bonifacij, škof mučenec
Srce Jezusovo
Srce Marijino
10. NEDELJA MED LETOM
Barnaba, apostol
Anton Padovanski, redovnik cer. uč.
Vid, mučenec
11. NEDELJA MED LETOM
Marko in Marcelijan, mučenca
Nazarij, prvi koprski škof
Alojzij Gonzaga, redovnik
12. NEDELJA MED LETOM,
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
Viljem, opat
Jožefmarija Escriva, ust. Opus Dei
Ema Krška, kneginja
Irenej, škof mučenec
PETER IN PAVEL, APOSTOLA
Prvi mučenci rimske Cerkve

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.

NAŠA LUČ
Mineva pol leta in hvala vsem, ki ste v zadnjih
mesecih že poravnali naročnino za Našo luč, bodisi preko banke ali pa v gotovini (morda tudi zaostali dolg iz prejšnjih let), zraven pa dodali še
oseben prispevek za našo 'nedeljsko pušico', ki jo
sicer polnijo tisti, ki prihajajo k naši slovenski
maši. Celoletna naročnina za Našo luč je 35.-€.
Vemo pa, da kar del te vsote (1.-€ na pošiljko
oziroma izvod) pobere 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), na katerega lahko vedno
nakažete svoj prispevek in dar za župnijo, ali
vplačate naročnino za Našo luč ali kateri drugi
časopis, ali tudi za kakšen drugačen namen. Za
nakazila lahko uporabite tudi običajni formular
za nakazilo, dopišite samo namen nakazila. Hvala vam že vnaprej!
REZIDENTSKI STATUS
za davčne namene. Zar adi spr ememb nekaterih zakonov (že v letu 2015, žal pa o tej spremembi veleposlaništvo oziroma konzularna služba ni poslala nikakršnega obvestila) sem sam, in
tudi nekateri kolegi in znanci, prejel obvestilo Finančne uprave Republike Slovenije o urejanju
statusa davčnega rezidenta ali nerezidenta fizičnih oseb, ki odjavijo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji, ali pa prijavijo začasni odhod iz republike Slovenije (večina med nami ima verjetno to
drugo obliko). To urejanje položaja se nanaša
predvsem na vprašanje davčnih obveznosti v domovini, tudi v izogib dvojnega obdavčevanja. Na
kratko povedano: davčni rezident si lahko samo
tam, kjer imaš prijavljeno stalno bivališče, iz tega
pa sledi tudi obdavčitev svetovnega dohodka
(dohodki doseženi kjerkoli po svetu). Podrobne

podatke o tem dobite lahko na spletni strani Finančne
uprave
Republike
Slovenije
(www.fu.gov.si) ali pa seveda na Finančnem
uradu v občini bivanja v Sloveniji.
KAJ SE NAPOVEDUJE V JUNIJU 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. 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.
Maša v Kasslu bo zopet v soboto v 9. junija
ob 14:30, pol ure prej kot običajno (že ob 16:00
bo v cerkvi koncert). Lepo vabljeni iz Kassla in
okolice!
Maša v Darmstadtu zaenkr at 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, Georgenstr. 15 (v cerkvi poleg doma za starejše St.
Ludwig).
V nedeljo 3. junija bomo imeli v Frankfurtu
prvoobhajilno slovesnost; maša bo ob 16:00
v cerkvi Herz Marien,
Auf dem Mühlberg 14.
To nedeljo pa so v domovini tudi parlamentarne volitve.

