pastoralnega centra na Feldbergstr. 32. Upam,
da bomo imeli tu mašo še za Veliko noč. Če
bo sprememba potrebna pred tem, boste o tem
pravočasno prejeli posebno obvestilo. Prostor
za slovensko mašo za Darmstadt in okolico pa
imamo v bodoče zagotovljen v WeiterstadtuBraunshardt, Georgenstr. 15 (v cer kvi poleg doma za starejše St. Ludwig).

Velika noč 2018.
Ura na poletni čas se bo spremenila na
cvetno nedeljo 25. marca. Blagoslov zelenja
bo povsod, kjer bo slovenska maša. Ali bodo
na voljo oljčne vejice, še ni znano.
Na veliki četrtek se bomo udeležili maše
zadnje večerje v svojih krajevnih župnijah.
Na veliki petek bo bogoslužje v čast Kristusovemu trpljenju v Darmstadtu ob 15:00.
Na veliko soboto (31. marca) bo blagoslov
jedil v Frankfurtu-Oberradu ob 15:00, v
Darmstadtu ob 16:30, v Mainzu v povezavi
z velikonočno vigilijo pa ob 19:00 (v dvorani
glasbenega centra poleg cerkve sv. Antona).
Na Veliko noč bo maša ob 9:30 v Darmstadtu ter ob 17:00 v Frankfurtu.
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 februarja je umrla v 79. letu starosti Ema Dehmer r. Zorko iz Bad Vilbel-a
(dolga leta je pred tem živela v Frankfurtu),
po rojstvu pa je bila iz Prebukovja pri Slovenski Bistrici. Pokopali smo jo na pokopališču
Parkfriedhof Heiligenstock v Frankfurtu. Naj
počiva v miru!

Slovenske maše
FRANKFURT: 4. marec in 1. april ob
17:00 v cerkvi Herz Marien,
Auf dem Mühlberg 14;
po maši sledi srečanje v dvorani

19. marec ob 16:00; 11. in 25. marec
ob 9:30 v semeniški kapeli, St. Georgen,
Offenbacherlandstr. 224

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

MAINZ: 11. in 25. marec ob 11:45 v

St. Antonius Kapelle; 31. marec ob
19:00 (dvorana 1. nadstropje glasbenega
centra poleg cerkve), Adolf Kolping
Str. 8

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

Kirche, Ringstr. 15; po maši srečanje v
dvorani

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)
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Post v duhu
Gospod, pomagaj nam, da bo naš post čist,
da bi iskali odrešenje duš, ti v strahu služili, zlivali na svojo glavo olje dobrote in si umivali
obraz v vodi čistosti.
Nas, ki se postimo v telesu, nauči postiti se
tudi v duhu, razvezati vsako vez krivice, zlomiti
nasilje.
Daj, da bomo dajali kruh tistim, ki so lačni,
da bomo odprli svoje hiše ubogim, ki nimajo
strehe, da bomo tako lahko od Kristusa sprejeli
veliko ljubezen
(Molitev po pravoslavnem izročilu).
Moje dnevno izpraševanje vesti
1. Zavedajmo se božje navzočnosti. Ozrimo
se na dogodke preteklega dneva in prosimo
Svetega Duha za pomoč. Če je naš spomin zmeden ali zamegljen, molimo za jasnost in razumevanje.

2. S hvaležnostjo preglejmo dan. V mislih se
sprehodimo čez dan. Posvetimo se darovom, ki
nam jih je prinesel. Posebej bodimo pozorni na
ljudi, ki smo jih srečali, in vse podrobnosti, naj
se zdijo še tako nepomembne. Kakšno zadovoljstvo in radosti so zaznamovali dan?
3. Bodimo pozorni na čustva. Premišljujmo
o občutkih čez dan in poskusimo v njih odkriti
božjega Duha. Bodimo pozorni na napake, ki
jih opazimo, predvsem pa poskušajmo ugotoviti, ali nas želi Bog z določenim čustvom usmerjati. Žalost zaradi trpečega prijatelja lahko pomeni, da mu moramo pomagati. Dolgčas ali
razočaranje zaradi naloge lahko pomeni, da
moramo znova preveriti svoje sodelovanje.
4. Izberimo eno stvar dneva, ki naj bo temelj
naše molitve. Prosimo Svetega Duha, naj poudari občutje, srečanje ali podrobnost minulega
dneva. Podrobno preučimo to, na kar nas bo
opozoril Bog. Naše srce naj se spontano odzove
s hvaležnostjo, priprošnjo, slavljenjem ali kesanjem.
5. Ozrimo se na prihodnji dan. Premislimo o
jutrišnjih dejavnostih in morebitnih preizkušnjah. Prosimo za upanje, vodstvo in razumevanje. Ne glede na to, kaj čutimo - tesnobo, utrujenost ali vznemirjenje -, povabimo Boga v
svoja občutja in ga prosimo, naj bo z nami in
nas ohranja v svoji svetlobi.
/Beseda med nami, 1/18/

NEDELJE IN GODOVI V MARCU
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.

marec
marec
marec
marec
marec
marec
marec

Albin, škof
Neža Praška, klarisa opatinja
Kunigunda, kraljica
3. POSTNA NEDELJA
Perpetua in Felicita, mučenki
Janez od Boga, redovni ust.
Frančiška Rimska, redovnica

10.marec 40 mučencev iz Armenije
11.marec 4. POSTNA NEDELJA
14.marec Matilda, kraljica
17.marec Patricij, škof
18.marec 5. POSTNA-TIHA NEDELJA
19.marec JOŽEF, JEZUSOV REDNIK
20.marec Klavdija, mučenka
21.marec Nikolaj iz Flüe, kmet in puščavnik
24.marec GOSPODOVO OZNANJENJE
25.marec 6. POSTNA-CVETNA NEDELJA
26.marec Lara, mučenka
27.marec Rupert, škof
28.marec Milada, devica
29.marec Veliki četrtek
30.marec Veliki petek
31.marec Velika sobota
KAJ SE NAPOVEDUJE V MARCU
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. 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.
Čas za velikonočno spoved je od začetka
postnega časa do Binkošti. Prilika za spoved bo
v Marienthalu ali vedno tudi pri slovenski maši.
Za starejše in bolne, ki so doma, pa pokličite, da
se dogovorimo za termin.
Postna postava nas vabi na pot trpljenja in
poveličanja z Jezusom Kristusom. Vse petke v

letu je zdržek od mesa in mesnih jedi (v postnem času kot obvezno, izven postnega časa lahko zamenjamo z nekim drugim dobri delom ali
odpovedjo), veže pa od 14. leta starosti naprej.
Na pepelnico in na veliki petek je strogi post
(do sitega se najemo le enkrat na dan in to veže
zdrave ljudi od 18. do 60. leta starosti). Zaradi
praznika bodisi družinskega ali državnega zdržek in post odpadeta.
Maša v Kasslu bo v soboto 3. marca ob
15:00. Lepo vabljeni iz Kassla in okolice!
V nedeljo 4. marca bo pred mašo ob 17:00 v
cerkvi Herz Marien pol ure prej, ob 16:30 molitev križevega pota. Lepo vabljeni k tej postni
pobožnosti!
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.
Med nami bo lazarist
Tilen Prinčič iz Ljubljane. Pot v Marienthal:
po A 3 in A 66 smer
Wiesbaden in dalje po
B 42 smer Rüdesheim. V Geisenheimu pa je
dobro vidna oznaka za Marienthal. Vabljeni z
različnih koncev naše obsežne župnije.
Na praznik sv. Jožefa 19. marca bo maša v
Frankfurtu ob 16:00 v semeniški kapeli St. Georgen. Lepo vabljeni!
Večer ob svetem pismu bo v torek 20. marca
od 17:00 do 19:00 v F-Oberradu. Lepo vabljeni!
Po prvotni napovedi naj bi se pred Veliko
nočjo zaključil čas, ko smo v Darmstadtu imeli
prostor za slovensko mašo v kapeli hrvaškega

