lomski 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. Po vsej verjetnosti bo med nami tudi
nova referentka za župnije in skupnosti
drugačnega materinega jezika v škofiji Limburg, ki je kot prva odgovorna za našo
župnijo, gospa Alexandra Schumann. 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 (v križišču A 3 / A 66 ter pri Wiesbadnu
potekajo na avtocesti dela). Lepo vabljeni z
različnih koncev naše obsežne župnije. Na to
nedeljo se ura spremeni na poletni čas.
Velika noč bo 21. aprila; pr aznovanje bo
potekalo predvidoma tako kot prejšnja leta.
Blagoslov zelenja bo povsod, kjer bo slovenska maša. 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 (20. aprila) bo blagoslov jedil v Frankfurtu-Oberradu ob 15:00, v Darmstadtu ob 16:30, v Mainzu v povezavi z velikonočno vigilijo pa ob 20:00. 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 99. letu starosti je predzadnji dan januarja umrla Ivanka Schieber r. Potočnik iz
Kronberga, kjer je tudi pokopana; po rojstvu
pa je izhajala iz Škofje Loke. Naj počiva v
miru!

Slovenske maše
FRANKFURT: 3. marec in 7. april ob
17:00 v cerkvi Herz Marien, Auf dem
Mühlberg 14;
po maši 1. nedelje v mesecu sledi
srečanje v dvorani;

10., 17. in 24. marec ob 9:30, 6. in 19.
marec ob 16:00 v semeniški kapeli
St. Georgen, Offenbacherlandstr. 224

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

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

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

LICH:

3. marec in 7. april ob 9:00 v
St. Paulus Kirche, Ringstr. 15;
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)
Med
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župnijsko
za Slovence
Izdajanami
Slovenska
katoliška
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Frankfurt,
vMathildenstr.
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Mrtvaški mir, oltarji polpodprti.
Leseni križ leži na golih tleh,
pred njim pa mi, ki nas je zlomil greh,
klečimo vsi spokorni in potrti.
Nemirni strah neizogibne smrti
za nami hodi v teh molčečih dneh,
beži veselje in zamira smeh,
kot da bi stali grobi že odprti.
Tako se s Tabo, Kriste, žalostimo.
A ko so dnevi žalosti za nami,
kdo še poljublja noge ti krvave?
Svobodni spet, s prešernimi rokami
pepel otresamo s ponosne glave,
in kakor prej, tako te spet tajimo.
/Alojz Gradnik, Veliki teden, Spokorniki/

NEDELJE IN GODOVI V MARCU
1. marec Albin, škof
2. marec Neža Praška, klarisa opatinja
3. marec 8. NEDELJA MED LETOM
4. marec Kazimir, kralj
6. marec PEPELNICA
7. marec Perpetua in Felicita, mučenki
8. marec Janez od Boga, redovni ust.
9. marec Frančiška Rimska, redovnica
10.marec 1. POSTNA NEDELJA
14.marec Matilda, kraljica
16.marec Hilarij Oglejski, škof
17.marec 2. POSTNA NEDELJA
18.marec Ciril Jeruzalemski, škof c. uč.
19.marec JOŽEF, JEZUSOV REDNIK
21.marec Nikolaj iz Flüe, kmet in puščavnik
24.marec 3. POSTNA NEDELJA
25.marec GOSPODOVO OZNANJENJE
26.marec Lara, mučenka
27.marec Rupert, škof
29.marec Bertold, redovnik
30.marec Amadej, knez
31.marec 4. POSTNA NEDELJA
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. Mnogi ste v prvih
dveh mesecih že poravnali naročnino. In večina
tudi še kaj dodali, tudi za poštnino, saj ta znaša
kar 1, 20 €. Hvala! Nekateri pa poravnate naročnino šele proti koncu leta. Morda tudi v pre-

pričanju, da vplačujete za naslednje leto, dejansko pa za leto, ki mineva!
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 župnijo,
prav lepa hvala vsem!
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. 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.
Že vrsto let poteka v začetku marca po vsem
svetu ekumenska molitev žena. Letos 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. V tukajšnji župniji sv.

Bonifacija v Frankfurtu-Sachsenhausnu bo na
omenjeni dan ob 15:00 molitveno srečanje v
cerkvi in prostorih St. Wendel (Altes Schützenhüttengäßchen 6), ob 19:00 pa pri sv. Bonifaciju (Holbeinstr. 70).
Na 1. nedeljo v marcu (3. marca) je tudi
pustna nedelja. Središče Frankfurta bo zaradi
pustnih povork za promet zaprto. Naša nedeljska maša pa bo ob 17:00, računajte na morebitne ovire.
Čas za velikonočno spoved je od začetka
postnega časa do Binkošti. Prilika za spoved bo
v Marienthalu ali tudi ob slovenski maši. Za
starejše in bolne, ki so doma, pa pokličite, da se
dogovorimo za termin.
Postna postava nas vabi na pot tr pljenja
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. Tudi letos bomo z našimi
postnimi darovi podpr li potr ebne v telesnih
stiskah!
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.
Maša v Kasslu bo v soboto 9. marca ob
15:00. Lepo vabljeni iz Kassla in okolice!
Na praznik sv. Jožefa v torek 19. marca bo
maša v Frankfurtu 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 jezuit p. Benjamin Bevc, podip-

