Na 4. postno nedeljo 22. marca bomo imeli
naše srebrno 25. postno romanje v Marienthal
pri Rüdesheimu, ki ga bomo zaznamovali nekoliko bolj slovesno. Z nami bo lazarist Pavle
Novak iz Ljubljane. Lepo vabljeni že sedaj!
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 …
Prve dni novega leta je v 66. letu zemeljskega življenja umrla Marija Bencik r. Horvat
iz Mannheima oziroma Turnišča. Rojena je
bila v Turnišču, kjer je tudi pokopana. Prav
tako v 66. letu starosti je v začetku januarja
umrla Lidija Stottl r. Zupanc iz Friedberga, po
rojstvu pa je bila iz Maribora. V prvi polovici
januarja je umrl v 53. letu starosti Marko Srovin iz Seligenstadt-a oz. Rodgau-a, rojen pa
je bil v Frankfurtu. Naj počivajo v miru!
____________________________
Prešernov dan - slovenski
kulturni praznik
bomo praznovali
v nedeljo 2. februarja.
Maša v cerkvi Herz Marien,
Auf dem Mühlberg 14,
60599 Frankfurt bo ob 16:00.
Po maši bo sledila prireditev
v dvorani pod cerkvijo.
Pri maši in prireditvi bodo pele pevke

Sekstet Adoramus
iz Logatca.
Sodelovali bodo tudi šolarji
slovenskega pouka v Frankfurtu.
Lepo vabljeni!

Slovenske maše
FRANKFURT: 2. februar ob 16:00,

1. marec ob 17:00 v cerkvi Herz Marien,
Auf dem Mühlberg 14; po maši prve
nedelje v mesecu srečanje v dvorani;
9., 16. in 23. februar ob 9:30, 26. februar
ob 16:00 v semeniški kapeli
St. Georgen, Offenbacherlandstr. 224

DARMSTADT: 22. februar ob 18:30 v

kapeli hrvaškega centra, Feldbergstr. 32

MAINZ: 9. in 23. februar ob 11:45 v

St. Antonius Kapelle, Adolf Kolping
Str. 8

LICH: 1. marec ob 9:00 v St. Paulus

Kirche, Ringstr. 15; po maši srečanje v
dvorani ( v februarju vabljeni v Frankfurt)

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

MANNHEIM: 16. februar 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.
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Pesem bo njih jezik je naslov lepe novele v
tržaški Mladiki (št. 9-19) Brune Marije Pertot.
Govori o prostem spisu z omenjenim naslovom
(po Ivanu Cankarju) neke Maje nekje na Tržaškem. Pri pouku slovenščine profesor pove globoke misli o jeziku. Jezik ni igrača. Jezik je nekaj resnega, dragocenega, živega, svetega, last
naroda in ne skupinic, ki počnejo z njim, kot se
jim hoče. Zaključi pa z mislijo Alojza Rebule
'jezik je življenje'.
Imel pa je omenjeni spis polno, polno tujih
besed. In učenka Maja je dobila domačo nalogo
za ves teden. Za vsako podčrtano tujo besedo v
spisu je morala v slovarju slovenskega jezika
najti slovenski izraz. In če je jezik življenje, se
seveda s časom tudi spreminja, vendar ne brezglavo kot bi z veliko žlico jemali besede iz tuje

imovine. Ali pa tujim besedam brez pomisleka
dodajali take ali drugačne slovenske končnice,
da bi jih na neki način torej pod prisilo slovenizirali. Omalovaževanje jezika je kakor nekakšna rečna struga, in po tej in takšni strugi omalovaževanja pa jezik uhaja iz rok, iz glave, iz
srca in se izteka skupaj z drugimi jeziki v veliko
neokusno reko, nekakšno enolončnico in
'mineštro' (kot radi rečejo po primorsko), prepojeno pa zlasti z angleščino.
Učenci v omenjeni noveli so takšen slovenski jezik ocenili kot 'meketanje in regljanje', nikakor pa ne kot 'pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje', kakor je tako lepo zapisal in
nam položil na srce Ivan Cankar.
NEDELJE IN GODOVI V FEBRUARJU
1. februar
2. februar
3. februar
5. februar
6. februar
7. 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
26.februar
27.februar
28.februar

Brigita Irska, opatinja
JEZUSOVO DAROVANJE-SVEČNICA
Blaž, škof muč.
Agata, mučenka
Pavel Miki in drugi japonski muč.
Koleta-Nika, redovnica
Jožefina Bakhita, sužnja
5. NEDELJA MED LETOM
Sholastika, redovnica
Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov
Valentin, mučenec
6. NEDELJA MED LETOM
Aleš, redovni ust.
Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka
Peter Damiani, škof cer. uč.
Sedež apostola Petra
7. NEDELJA MED LETOM
Matija, apostol
Valburga, opatinja
PEPELNICA
Gabrijel ŽMB, redovnik
Roman, opat

NAŠA LUČ in drugi tisk
Že 69. 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. Dvema tretjinama naročnikov pa je potrebno revijo v naši župniji zaradi
oddaljenosti poslati po pošti; sedanja poštnina zanjo pa je 1,55 €. 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 208,00 EUR (prednostnoletalsko pa 239,20 €), posamezna številka 4,0 oz.
4,60 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!
KONZULARNI DNEVI

Konzularni dan v Frankfurtu je občasno v prostorih društva Sava, Sontraerstr. 3, 60386 Frankfurt /telefon društva 069 62 19 50/. Pred prihodom na konzularni dan konzularna služba prosi,
da se stranke predhodno dogovorijo za termin po

telefonu.
Potrebne informacije 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 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 Kasslu bo maša predvidoma v marcu na
soboto ob 15:00 v cerkvi St. Elisabeth, Friedrichsplatz 13, 34117 Kassel. Prav lepo vabljeni!
Postni čas bomo začeli na pepelnico 26. februarja. Maša s spokornim obr edom pepelenja bo v Frankfurtu ob 16:00 v semeniški kapeli
St. Georgen, Offenbacher Landstr 224.
1. marca na 1. postno nedeljo bo v Fr ankfurtu pred nedeljsko mašo ob 17:00 ob 16:30
skupna molitev križevega pota. Vabljeni!

