Vodnikovo leto

Slovenske maše

200 letnica smrti
duhovnika, pesnika,
pisatelja in časnikarja

FRANKFURT: 3. februar ob 16:00,

Valentina Vodnika
(1758 - 1819)

Prireditev
ob slovenskem
kulturnem
prazniku,
Prešernovem dnevu,
bo v nedeljo
3. 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

Mešani pevski zbor

Motiv
iz Nove Gorice,
Seveda pa bodo nastopili tudi
tukajšnji šolski otroci.
Prav lepo vabljeni!

3. marec ob 17:00 v cerkvi Herz Marien,
Auf dem Mühlberg 14;
po maši 1. nedelje v mesecu sledi
srečanje v dvorani;
2., 10., 17. in 24. februar ob 9:30 v
semeniški kapeli St. Georgen,
Offenbacherlandstr. 224

DARMSTADT: 23. februar ob 18:30
v kapeli hrvaškega centra,
Feldbergstr. 32

MAINZ: 10., 17. in 24. februar ob

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

LICH:

3. marec ob 9:00 v St. Paulus
Kirche, Ringstr. 15 (v februarju vabljeni
v Frankfurt)
po maši srečanje v dvorani

KASSEL: sobota 9. 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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Večno v moji svetlobi,
večno v slavi svetih
Končno je dobil odgovor, ta neugnani spraševalec, ta strastni radovednež, ta nepomirljivi
vrtalec v skrivnost sveta in zgodovine. Zdaj ve:
vse je ljubezen. Na dnu vsega je nedoumljiva,
prvotna, večna milina in ta je ljubezen. Ranljiva
ljubezen, na videz nemočna pred zlom, a končno – zanj zdaj – zmagovita.
Kaj je moralo biti zate, dragi prijatelj, srečanje s to ljubeznijo? Kako si osupel, kako si zavriskal, kako si s knežjo ponižnostjo pokleknil
pred Jagnje in se mu poklonil: Patrem immensae maiestatis!* In kaj si občutil, si zdržal? – Ko
te je prižel na prsi in ti rekel: Moj si! Večno pri
meni, zvesti, hrabri, ponižni in ponosni zastavonoša Besede. Večno v moji svetlobi, večno v
slavi svetih.
/Kard. Franc Rode, 24. oktober 2018, Mladika 10/18,
ob smrti pisatelja Alojza Rebule/
*Očeta neskončnega veličastva

NEDELJE IN GODOVI V FEBRUARJU
1. februar
2. februar
3. februar
5. februar
6. februar
8. februar
9. februar
10.februar
11.februar
14.februar
16.februar
17.februar
20.februar
21.februar
22.februar
23.februar
24.februar
25.februar
27.februar
28.februar

Brigita Irska, opatinja
JEZUSOVO DAROVANJE-SVEČNICA
4. NEDELJA MED LETOM
Agata, mučenka
Pavel Miki in drugi japonski muč.
Jožefina Bakhita, sužnja
Apolonija, devica mučenka
5. NEDELJA MED LETOM
Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov
Valentin, mučenec
Julijana Koprska, mučenka
6. NEDELJA MED LETOM
Jacinta in Frančišek Marto, fatimska
pastirčka
Peter Damiani, škof cer. uč.
SEDEŽ APOSTOLA PETRA
Polikarp, škof mučenec
7. NEDELJA MED LETOM,
Matija, apostol
Valburga, opatinja
Gabrijel ŽMB, redovnik
Roman, opat

NAŠA LUČ in drugi tisk
Že 68. 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, vsaj v prvi polovici leta, če je
mogoče, ali tudi morebitnega dolga; vabljeni pa
tudi novi naročniki!

Celoletna naročnina s poštnino za tujino na
tednik Družina je 197,60 EUR (prednostnoletalsko pa 228,80 €), posamezna številka 3,80
oz. 4,40 EUR, Ognjišče pa 60.- EUR, posamezna pa 5,00 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), 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. Nekateri ste v preteklih mesecih že poravnali naročnino za letošnje leto ali darovali za župnijske
potrebe, prav lepa hvala vsem!
KAJ SE NAPOVEDUJE V FEBRUARJU
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 v zimskem obdobju 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 soboto 2. februarja na Svečnico bo maša z
blagoslovom sveč v Frankfurtu ob 9:30 v semeniški kapeli St. Georgen. Lepo vabljeni!
V nedeljo 3. februarja bo v Frankfurtu prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Maša bo
ob 16:00, nato pa bo sledila prireditev. V gosteh
bomo imeli Mešani pevski zbor Motiv iz Nove
Gorice, sodelovali pa bodo seveda tudi šolarji

slovenskega pouka v Frankfurtu.
Že vrsto let poteka v začetku marca po vsem
svetu ekumenska molitev žena. V letu 2019 bo
to v petek 1. marca, tematika te molitve pa bo
Slovenija. Prav gotovo se bodo razne župnijske
skupnosti obračale na našo župnijo in verjetno
tudi na posameznike za sodelovanje. Tukajšnja
župnija sv. Bonifacija v Frankfurtu Sachsenhausnu se je že pozanimala, če bo kdo
sodeloval pri pripravi in molitvi. Na omenjeni
dan bo ob 15:00 molitveno srečanje v cerkvi in
prostorih St. Wendel, ob 19:00 pa pri sv. Bonifaciju. Prav tako je že prišlo vabilo iz nekaterih
frankfurtskih župnij ter izven za predstavitev
Slovenije in njenih verskih in drugih značilnosti. Upam, da ne bomo/boste povsem zatajili
oziroma zatajile.
Ob začetku postnega časa na Pepelnico 6.
marca bo maša v Fr ankfur tu ob 16:00 v semeniški kapeli St. Georgen, Offenbacher Landstr. 224.
Postno romanje v Marienthal pri Rüdesheimu bo v nedeljo 31. marca. Med nami bo lanski
novomašnik p. Benjamin Bevc DJ, podiplomski
študent iz Rima. Od 14:00 do 16:00 bo prilika
za velikonočno spoved, ob 15:00 pobožnost
križevega pota, ob 16:00 nedeljska maša, zaključili pa bomo z malico v romarski dvorani.
Spremembe in aktualne podatke pa lahko
vedno dobite na naši internetni strani www.skgfrankfurt.de (če se seveda tehnično kaj ne zaplete).
ODŠLI SO …
Zelo pozno, v decembru, je prišlo sporočilo,
da je že v začetku maja umrl v 75. letu starosti
Ivan Kovačič iz Geisenheima, kjer je tudi pokopan. Po rojstvu pa je bil iz Poljčan. V začetku
novembra pa je 79. letu umrla Darinka Wernicke r . Zalar iz Heusenstamma; r ojena pa je
bila v Ljubljani. Naj počivata v miru!

