ga materinega jezika v frankfurtski cesarski
stolnici (Dom-u) ob 18:00. Somaševanje bo
vodil limburški škof msgr. Georg Bätzing.
Lepo vabljeni!
V četrtek 31. maja na praznik Sv. Rešnjega
Telesa in Krvi bo
maša s procesijo pred
frankfurtsko mestno
hišo na Römerju ob
10:00. To bo tudi naša
praznična maša, lepo
vabljeni!
V nedeljo 3. junija bomo imeli v Frankfurtu
prvoobhajilno slovesnost, to nedeljo pa
bodo v domovini tudi
parlamentarne volitve. Zanje morajo zdomci
za volitve po pošti pravočasno poslati zahtevek.
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.
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 …
Sredi marca je umrla 70 letna Vanja Apolonija Verderber iz Fr ankfur ta, r ojena pa
je bila v Celju. V 74. letu starosti je prav tako
sredi marca umrla Rajka Mirt r. Pirnat iz Sromelj, dolga leta pa sta z možem živela v
Bensheimu. Naj počivata v miru!

Slovenske maše
FRANKFURT: 6. maj in 3. junij ob
17:00 v cerkvi Herz Marien,
Auf dem Mühlberg 14;
po maši sledi srečanje v dvorani

1., 10., 20., 21. in 27. maj ob 9:30 v
semeniški kapeli, St. Georgen,
Offenbacherlandstr. 224

DARMSTADT: 26. maj ob 18:30 v

kapeli hrvaškega centra, Feldbergstr. 32

MAINZ: 20. in 27. maj ob 11:45

v St. Antonius Kapelle, Adolf Kolping
Str. 8

LICH:

6. maj in 3. junij 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

Ti trudnotožna, tiha in trpeča,
vse dni življenja in noči prečute,
Bogu vsa vdana, nemo govoreča
pri delu z njim vse ure in minute.
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

V naročje tvoje rož ni sula sreča:
pot trnja, muk in stisk in bede krute
hodila si kloneča in veneča,
ko darujoč se cvet rože usute.
Tvoj dedič sem, o mati, in ni srečno
življenje moje; senca sem telesa
in trhel plod le tvojega drevesa.
Senca živi samo, ko sonce sije
in plod odpade in samoten zgnije,
le, kar življenje novo da, je večno.
/Alojz Gradnik, Materi/

NEDELJE IN GODOVI V MAJU
1. maj
2. maj
3. maj
4. maj
5. maj
6. maj
7. maj
10.maj
12.maj
13.maj
14.maj
15.maj
16.maj
17.maj
20.maj
21.maj
23.maj
24.maj
26.maj
27.maj

29.maj
30.maj
31.maj

Jožef Delavec, zavetnik naše župnije
Atanazij Veliki, škof in c. uč.
Filip in Jakob ml., apostola
Florijan, mučenec
Gotard, menih škof
6. VELIKONOČNA NEDELJA
Gizela, opatinja
GOSPODOV VNEBOHOD
Leopold Mandić, redovnik
7. VELIKONOČNA NEDELJA,
Fatimska Mati Božja
Justina, mučenka
Zofija, mučenka
Janez Nepomuk, duhovnik muč.
Jošt, puščavnik
BINKOŠTI
Marija, Mati Cerkve
Socerb Tržaški, mučenec
Marija Pomagaj
Filip Neri, duhovnik
SVETA TROJICA,
bl. Alojzij Grozde, mučenec
Maksim Emonski, škof
Kancijan in drugi oglejski muč.
SVETO REŠNJE TELO IN KRI
RADIO OGNJIŠČE

je za oddajanje preko satelita s 15. aprilom
nekoliko spremenil frekvenco oddajanja. Vsi
podatki za sprejem pa so: satelit je še vedno
Eutelsat W3C 16 stopinj vzhodno, frekvenca
11345 MHz, polar izacija H – horizontalno,
SR 30000, FEC ¾, SID 3002, AUDIO-pid
3202, PMT-pid 3201, ime programa pa
OGNJISCE RADIO.

REZIDENTSKI STATUS
za davčne namene. Zar adi spr ememb nekaterih zakonov sem sam (in tudi nekateri kolegi)
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 MAJU
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 mimo sprejemnice na levo po hodniku v kapelo. Ugodnost
za nas pa so seveda na dvorišču te ustanove parkirni prostori.
Maša v Kasslu bo predvidoma zopet na eno od
sobot v junija ob 15:00. Lepo vabljeni iz Kassla
in okolice!
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, Georgenstr. 15 (v
cerkvi poleg doma za starejše St. Ludwig).
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. Dostop bo zaradi kolesarske dirke in raznih gradbišč najlažji po avtocestah
okrog Frankfurta v smeri Sachsenhausen-a proti
F-Oberradu.
V četrtek 10. maja na praznik Gospodovega
vnebohoda bo maša z majniško pobožnostjo
v Frankfurtu v kapeli St. Georgen ob 9:30. Enako bo maša tudi 21. maja na binkoštni ponedeljek. Lepo vabljeni!
V nedeljo 13. maja bomo po nekaj letih imeli zopet šmarnično 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 vse tiste, ki imate pomisleke zaradi materinskega dneva, pa: ali ne bo najlepše praznovanje
materinskega dneva ravno pri Materi Mariji, na
dan, ko goduje Fatimska Marija? 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 SternbachSt. Gangolf: pred 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. Lepo vabljeni vsi,
zlasti pa še tisti, ki radi vandrate! To nedeljo pa
je v domovini tudi ponovitev referenduma o
drugem tiru.
Na binkoštno soboto 19. maja bo maša narodov in jezikov župnij in skupnosti dr ugačne-

