poslancev za evropski parlament. Slovenski
državljani lahko volimo slovenske poslance v
Sloveniji (po pošti na primer) ali pa nemške v
kraju, kjer živimo. Obojih pa seveda ne!
Na binkoštno soboto 8. junija bo maša narodov in jezikov župnij in skupnosti drugačnega materinega jezika v frankfurtski cesarski
stolnici (Dom-u) ob 18:00.
Kresovanje-maša za domovino in pr ir editev ob slovenskem državnem prazniku bo v
nedeljo 16. junija v Maria Einsiedel pri
Gernsheimu. Maša bo ob 13:00. V gosteh bomo imeli zbor Slovenski cvet iz Vestfalije,
maševal in pridigal pa bo frančiškan p. Milan
Kadunc župnik iz Mošenj, dolgoletni misijonar v Afriki.
V četrtek 20. junija 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!
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:

5. maj in 2. junija ob
17:00 v cerkvi Herz Marien, Auf dem
Mühlberg 14;
po maši 1. nedelje v mesecu sledi
srečanje v dvorani;
1., 12., 26. in 30. maj ob 9:30 v
semeniški kapeli St. Georgen,
Offenbacherlandstr. 224

DARMSTADT: 25. maj ob 18:30 v

kapeli hrvaškega centra, Feldbergstr. 32

MAINZ: 12. in 26. maj ob 11:45 v

St. Antonius Kapelle, Adolf Kolping
Str. 8

LICH:

5. maj in 2. junij ob 9:00 v
St. Paulus Kirche, Ringstr. 15;
po maši srečanje v dvorani

KASSEL: sobota 18. maj ob 15:00 v

cerkvi St. Elisabeth, Friedrichsplatz 13,
34117 Kassel

ODŠLI SO …
V začetku marca je umrl v
74. letu starosti Mirko Sirk iz
Neu-Bamberga, po rojstvu pa
je bil iz Gačnika pri Pesnici
pri Mariboru. V drugi polovici
marca je umrla v 77. letu starosti Ivanka Flach r. Zajc iz
Bad Vilbel-a, po rojstvu pa je bila iz Lovrenca. V začetku aprila je umrl 81 letni Franc
Gornik iz Hachenbur ga v Wester waldu, po
rojstvu pa je bil iz Celja. Nekaj dni za njim pa
je umrla 79 letna Olga Soklič iz Wetzlarja, rojena pa je bila v Polju. Naj počivajo v miru!

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,
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Na skali roža raste,
roža Marija, rajska Mati,
roža stoterih žalosti.
Roža Marija, glej zemljico našo,
žalostna pota so romarska,
tihe so pesmi priprošnjice.
Materam našim so križali sina,
materam našim so srca prebodli
z meči stoterimi.
Roža Marija, rajska Mati,
pomagaj nam v milosti svoji,
roža stoterih žalosti!
Roža Marija je solzo stočila,
roža Marija za našo srečo,
roža stoterega upanja.
/Franc Bevk, Roža Marijina, Marija žalostna/

NEDELJE IN GODOVI V MAJU
1. maj
2. maj
3. maj
4. maj
5. maj
6. maj
7. maj
11.maj
12.maj
13.maj
14.maj
15.maj
16.maj
17.maj
19.maj
23.maj
24.maj
26.maj
27.maj
29.maj
30.maj
31.maj

Jožef Delavec, zavetnik župnije
Atanazij Veliki, škof in c. uč.
Filip in Jakob ml., apostola
Florijan, mučenec
3. VELIKONOČNA NEDELJA
Domnik Savio, dijak
Gizela, opatinja
Estela, mučenka
4. VELIKONOČNA NEDELJA
Fatimska Mati Božja
Justina, mučenka
Zofija, mučenka
Janez Nepomuk, duhovnik muč.
Jošt, puščavnik
5. VELIKONOČNA NEDELJA
Socerb Tržaški, mučenec
Marija Pomagaj
6. VELIKONOČNA NEDELJA
bl. Alojzij Grozde, mučenec
Maksim Emonski, škof
GOSPODOV VNEBOHOD
Marijino obiskanje
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 so 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 (prednostno-

letalsko 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. Večina ste v preteklih mesecih že poravnali naročnino za letošnje leto ali darovali za župnijo, prav
lepa hvala vsem!
KONZULARNI DNEVI

Konzularni dnevi v Frankfurtu so občasno v
prostorih društva Sava, Sontraerstr. 3, 60386
Frankfurt /telefon društva 069 62 19 50/.
Potrebne informacije glede konzularnih dni
iščite na konzularnem oddelku slovenskega veleposlaništva v Berlinu, Hausvogteiplatzt 3-4,
10117 Berlin, tel. 030/206 145 50 ali 030/206
145 54, 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.
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 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.
Na praznik našega
župnijskega zavetnika
sv. Jožefa Delavca 1.
maja bo maša v
Frankfurtu-St. Georgnu ob 9:30, zunanje
praznovanje pa bomo
imeli v nedeljo 5. maja. Kolesarska dirka 1.
maja sicer deloma ovira prihod z avtomobili
iz centra in severozahodnega dela Frankfurta.
Lažje pa bo šlo z javnim prevozom.
V Kasslu bo maša v soboto 18. maja ob
15:00. Iz Kassla in okolice, lepo vabljeni!
Majniško šmarnično romanje v Maria Sternbach pr i Ilbenstadtu bo v nedeljo 19. maja.
Maša z majniško pobožnostjo bo ob 16:00, romanje pa bomo zaključili v dvorani poleg cerkve v Ilbenstadtu v 1. nadstropju. Opis poti: 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 Sternbach-St. 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 bo morda vodila šoferja tudi po kakšni
drugi cesti. Lepo vabljeni vsi, zlasti pa še tisti,
ki radi vandrate!
V nedeljo 26. maja bodo v Nemčiji in Sloveniji (kakor tudi drugod po evropi) volitve

