ni formular za nakazilo, dopišite samo namen
nakazila. Verjamem, da boste
mnogi v tem času,
ko ne more biti
nedeljske maše,
vseeno nakazali
prispevek za našo
župnijo kot nedeljski dar za
pušico.
Hvala vam že vnaprej!
KAJ SE NAPOVEDUJE
V APRILU IN KASNEJE
Predvideno postno romanje v Marienthal
smo prestavili na nedeljo 10. maja ( v koliko
bo takrat že mogoče to izpeljati).
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 prvem tednu februarja je umrla 47 letna
Branka Gorjup Lončarević r . Gor jup iz Liederbacha v Taunusu, rojena pa je bila v
Hofheimu. V začetku marca je umrla 72 letna
Marjeta Schönauer r . Ložar iz Fr ankfur ta,
rojena pa je bila v Ihanu. Prav tako v začetku
marca je umrl v 93. letu starosti Franjo Barić
iz Frankfurta, po rojstvu pa je prihajal iz Radonjićev v Bosni in Hercegovini. Sredi marca
je umrl v 77. letu starosti Mladen Gašparić Fiember iz Bad Hombur ga, po r ojstvu pa je
prihajal iz Zagreba. Nekaj dni za njim pa je na
svoj rojstni dan umrla tudi njegova žena Marija Gašparić Fiember r . Galun. Dopolnila
je 77 let, po rojstvu pa je prihajala iz Stoperc.
Naj počivajo v miru!

Slovenske maše
FRANKFURT: enkrat v mesecu ob
17:00 v cerkvi Herz Marien, Auf dem
Mühlberg 14; po maši prve nedelje
v mesecu srečanje v dvorani;

ostale nedelje ob 9:30 v semeniški
Kapeli, St. Georgen, Offenbacherland
Str. 224

DARMSTADT: enkrat na mesec na
soboto ob 18:30 v kapeli hrvaškega
centra, Feldbergstr. 32

MAINZ: dvakrat na mesec ob 11:45 v

St. Antonius Kapelle, Adolf Kolping
Str. 8

LICH: enkrat na mesec ob 9:00 v
St. Paulus Kirche, Ringstr. 15;
po maši srečanje v dvorani

KASSEL: po dogovoru na soboto ob
15:00 v cerkvi St. Elisabeth,
Friedrichsplatz 13, 34117 Kassel

MANNHEIM: enkrat na mesec ob 12:00
v kapeli Maria Frieden Pflegeheim,
Max-Joseph Str. 46

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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Velikonočno voščilo slovenskih
škofov
Bratje in sestre!
'V nedeljskem jutru, v zori zlati,
nastal nenadno je potres. / In angel božji, sel krilati, prišel iz svetih je nebes. / Nagrobni kamen
dvigne preč, Zveličarja ni v grobu več! / Aleluja, aleluja!'
Tako opeva Gospodovo vstajenje
naša ljudska pesem. Evangelist Matej pa ga
opisuje z besedami: 'In glej, nastal je velik potres, kajti angel Gospodov je prišel iz nebes. In
je pristopil ter odvalil kamen in je sédel nanj!'
Kamen, ki je našega Gospoda držal zaprtega
v temnem grobu, je z njegovim vstajenjem postal njegov kraljevski prestol: 'Kajti zakraljeval
je naš Gospod, Bog Vsemogočni! Veselimo in
radujmo se in dajmo mu čast, zakaj prišla je
svatba Jagnjetova in njegova zaročenka se je
pripravila!'
Dragi bratje in sestre! Vsem želim globoko
doživetje in izkustvo vstajenja našega Gospoda
in Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor kliče apostol Pavel: 'Vzdrami se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus! (Ef 5,14).
Letošnja velika noč je zaznamovana s posebno preizkušnjo svetovnih razsežnosti: Čestitam
vsem strokovnim službam in civilnim oblastem

in se jim zahvaljujem za izjemne napore, s katerimi preprečujejo in omejujejo širjenje hude
nadloge. V varstvo nebeškega Očeta se izročamo s psalmistom: 'Zato se ne bojimo, tudi ko se
zemlja trese in se gore rušijo v osrčje morja' (Ps 46,3). Naj se tudi med nami uresničuje
Pavlov izrek: 'Tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu!' (Rim 8,28).
Kakor se naše telo vsako jutro prebudi in
zakorakamo v nov dan, tako naj se, morda po
dolgem času, za veliko noč prebudi naš duh in
se požene v prihodnost, v bližnjo in daljno prihodnost, novim bojem in zmagam naproti. Gospod nas vabi: 'Jaz sem svet premagal!' (Jn
16,33). Enako voščim tudi bratom evangeličanom in bratom pravoslavnim.
Pozdravljam tudi vse predstavnike drugih
verstev. Pozdravljam vse in utrujene in preskušane; pozdravljam vse zamejce in izseljence:
Tudi priljubljeni velikonočni obredi in običaji
naj utrjujejo vašo pripadnost Cerkvi in krepijo
vašo povezanost z rojaki: Sveta velika noč, bodi
nam vsem v pomoč! Aleluja!
Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof
in drugi slovenski škofje
Najbrž si nihče niti v sanjah ni mogel predstavljati, da bi lahko v sedanjem času, ko ima
človek tako rekoč vse v svoji oblasti (vsaj misli
si tako), neka taka bolezen spravila ves svet in
svetovno gospodarstvo in medčloveške odnose
na kolena. Kvečjemu v kakšni fantastični filmski zamisli. In seveda mi verni, kristjani, nismo
niti pomislili, da ne bi mogli v vesoljni Cerkvi
praznovati velikonočnih praznikov in mi slovenski katoličani, da ne bi za Veliko noč imeli
velikonočnega 'žegna', blagoslovljenih velikonočnih jedil.
In vse to je sedaj pred nami, je del nas in naš
vsakdan. Je naša resničnost, ki jo bomo po vsej
verjetnosti živeli še kar nekaj mesecev, če ne

celo kar tja do konca leta. Koliko utečenih stvari
bi hoteli delati naprej, pa jih ne bomo smeli ali
mogli zaradi varovanja svojega zdravja in življenja kakor tudi bližnjih, znanih in neznanih. Marsikaj v našem življenju je potrebno in bomo morali postaviti na drugačne vrednote in temelje.
Kako globoke so besede iz Janezovega evangelija »Jaz sem pot, resnica in življenje« (14, 6).
Sprejmimo življenje, ki nam ga Življenje samo
ponuja! Vstali Kristus je premagal vsako zlo,
vsako bolezen, tudi bolezen, ki jo imenujemo
smrt. Naj bo torej tudi letošnje velikonočno praznovanje, tako drugačno kot smo ga vajeni,
blagoslovljeno!
Letošnja Velika noč
bo 12. aprila; velikonočno praznovanje bi moralo potekati predvidoma tako
kot prejšnja leta. Žal
pa bo epidemija bolezni po vsem svetu
kot kaže preprečila
velikonočno in nedeljska praznovanja ves april in po vsej verjetnosti še kasneje. Tako tudi v naši župniji do preklica odpadejo vse maše in blagoslov velikonočnih jedil!
V tem času mnogi, od katerih imam elektronski naslov ali številko mobilnega telefona, dobivate dnevno kratko misel predvsem iz svetega
pisma kot spodbudo za te ne lahke čase za vse
nas. Ko bo možno zopet obhajati skupno nedeljsko mašo, boste vsekakor prejeli obvestilo po
elektronski pošti in po mobilnem telefonu vsi, od
katerih imam te podatke in povezave. Vse, ki
imate elektronski naslov, prosim za posredovanje
le tega (če to želite), saj se na ta način lahko dosti
hitro na lažji način posreduje potrebna sporočila.
Vsi, ki pa imate spletno povezavo (internet)
ali pametne telefone, pa lahko v teh časih sprem-

ljate prenose svetih maš bodisi iz Nemčije bodisi iz domovine. Poslužimo se tudi tega.
NEDELJE IN GODOVI V APRILU
2. april
4. april
5. april
9. april
10.april
11.april
12.april
13.april
16.april
19.april
21.april
23.april
25.april
26.april
29.april
30.april

Frančišek Paolski, redovnik
Izidor Seviljski, škof cer. učitelj
6. POSTNA-CVETNA NEDELJA
VELIKI ČETRTEK
VELIKI PETEK
VELIKA SOBOTA
VELIKA NOČ
VELIKONOČNI PONEDELJEK
Bernardka Lurška, redovnica
2. VELIKONOČNA-BELA NEDELJA,
nedelja Božjega usmiljenja
Anzelm, škof c. učitelj
Jurij, mučenec
Marko, evangelist
3. VELIKONOČNA NEDELJA
Katarina Sienska, devica c. učiteljica
Jožef Cottolengo, redovni ust.

NAŠA LUČ in drugi tisk
Naročniki so dobili v februarski številki priloženo tudi položnico za plačilo naročnine. Velika večina jo je že poravnala, mnogi so priložili tudi nekaj več za poštnino ali kot dar za župnijo. Najlepša hvala in Bog povrni vsem za zvestobo in pomoč! Vabljeni pa k poravnavi naročnine tudi še vsi ostali; vabljeni pa tudi novi naročniki!
Na zadnji strani župnijskega glasila Med nami povedano pa je vedno naveden bančni
račun 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 običaj-

