Slovenij (matične, zamejske in izseljenske)
na Sv. Višarje. Predvideni program: ob 10:30
bo predavanje koroškega duhovnika Janka
Krištofa, ob 12:00 pa sv. maša, ki jo bo vodil
krški(celovški) dr. Jože Marketz. Po maši pa
bo sledil še kratek kulturni program, ki ga bodo sooblikovali tudi Fantje z vasi iz Škocjana.
Zaradi razmer ob korona virusu še ni jasno,
kako bo z romanjem na Višarje. Vsekakor bo
predvideno romanje izpeljano, v primeru
sproščenih omejitev v celoti, sicer pa v
skromni skrčeni obliki. Pot do Višarij: skozi
Kranjsko goro in Rateče do Trbiža (Tarvisio),
od tu pa skozi Trbiž v smer Žabnice
(Camporosso) in Višarje (Monte Santo di
Lussari). Ni potrebno uporabiti avtoceste. Na
Višarje se pa pride lahko peš ali s kabinsko
žičnico. Vabljeni! Mnogi še niste bili na
Višarjah. Le pridite!
Naše srebrno (25-letnica) romanje v Marienthal bo v nedeljo 20. septembra (upajmo, da
bo to takrat že mogoče izpeljati).
V kolikor se bodo stvari v povezavi z možnostjo javnega bogoslužja v vmesnem času
spreminjale, boste vsi, od katerih imam elektronski naslov ali številko mobilnega telefona,
prejeli obvestilo, kdaj in kje ter pod kakšnimi
pogoji bo slovenska maša.
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 …
Konec maja je umrla v 76. letu starosti Verona Reskovac r oj. J ezer nik iz Wor msa, po
rojstvu pa je prihajala iz Solčave. V 96. letu
pa je umrla v začetku junija Pavla Geršak iz
Schönecka, rojena pa je bila v Dolenji vasi pri
Krškem. Naj počivata v miru!

Slovenske maše
FRANKFURT: 5. julij in 6. september
ob 17:00 v cerkvi Herz Marien, Auf
dem Mühlberg 14; srečanje v dvorani
pod določenimi pogoji;

12. in 19. julij, 9., 23. in 30. avgust ob
9:30 v semeniški Kapeli, St. Georgen,
Offenbacherland Str. 224

DARMSTADT: enkrat na mesec na
soboto ob 17:00 v cerkvi St. Fidelis,
Feldbergstr. 27, 64293 DA

MAINZ: 12. julij ter 30. avgust ob 11:45

v St. Antonius Kapelle, Adolf Kolping
Str. 8

LICH: 5. julij in 6. september ob 9:00 v
St. Paulus Kirche, Ringstr. 15; po maši
srečanje pod določenimi pogoji

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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Oj bodi, bodi domu zvest,
čeprav ubog je in teptan:
iz tuje zemlje, daljnih mest
domov se vrni domu vdan.
Saj tudi ptič vesel leti
v dežel toplejših sončni raj:
a le pri nas gnezdi, vali,
kjer rojstni zeleni mu gaj!
/ Simon Gregorčič, Oj bodi domu zvest/

NEDELJE IN GODOVI V JULIJU …
1. julij Estera, svetopisemska žena
2. julij Ptujskogorska Mati Božja
3. julij Tomaž, apostol

4. julij Urh, škof
5. julij 14. NEDELJA MED LETOM,
Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope,
nedelja Slovencev po svetu
6. julij Marija Goretti, devica mučenka
11.julij Benedikt, opat, zavetnik Evrope
12.julij 15. NEDELJA MED LETOM
13.julij Henrik II., cesar
15.julij Bonaventura, škof
16.julij Karmelska Mati Božja, Karmen
17.julij Aleš, spokornik
18.julij Élij iz Koštabone, diakon mučenec
19.julij 16. NEDELJA MED LETOM
22.julij Marija Magdalena, spokornica
23.julij Brigita Švedska, redovnica
24.julij Krištof, mučenec
25.julij Jakob Starejši, apostol
26.julij 17. NEDELJA MED LETOM
Ana in Joahim, Marijini starši
27.julij Gorazd, Kliment in uč. Cirila in Metoda
29.julij Marta in Marija, Lazarjevi sestri
30.julij Peter Krizolog, škof c. uč.
31.julij Ignacij Lojolski, duhovnik
… IN AVGUSTU
1. avgust Alfonz Ligvorij, škof in c. uč.
2. avgust 18. NEDELJA MED LETOM
Marija v Porcijunkuli
3. avgust Lidija, svetopisemska žena
4. avgust Janez Vianey, duhovnik
5. avgust Marija Snežna
6. avgust Jezusova spremenitev na gori
8. avgust Dominik, red. ust.
9. avgust 19. NEDELJA MED LETOM,
10.avgust Lovrenc, diakon mučenec
11.avgust Klara, devica
14.avgust Maksimiljan Kolbe, duhovnik muč.
15.avgust MARIJINO VNEBOVZETJE,
VELIKA MAŠA

16.avgust 20. NEDELJA MED LETOM
18.avgust Helena, cesarica
20.avgust Bernard, opat
21.avgust Pij X., papež
22.avgust Devica Marija Kraljica
23.avgust 21. NEDELJA MED LETOM
24.avgust Jernej, apostol, zavetnik Frankfurta
25.avgust Ludvik, kralj
27.avgust Monika, mati
28.avgust Avguštin, škof c. uč.
29.avgust Mučeništvo Janeza Krstnika
30.avgust 22. NEDELJA MED LETOM

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.
VOLITVE ŽUPNIJSKEGA SVETA
V nedeljo 21. junija smo izpeljali naknadne
volitve župnijskega sveta. Za župnijski svet smo
izvolili šest (6) članov: po doseženih glasovih so
izvoljeni: Danijel Čemas (70,58 %), Majda Šmid
(68,62 %), Nika Grom (66, 66 %), Kristina Bevc
Čavlović (66,66 %), Nina Veršnik Čemas (66,66
%) in Jože Šmid (60,78 %). Ostali štirje kandidati pa so po doseženih glasovih nadomestni člani:

Ilonka Kvas (37,25 %), Dragica Gaberšek
(15,68 %), Alenka Galič (11,76 %) in Leopold
Gaberšek (7,84 %). Novi župnijski svet (dve
članici sta v njem novi) pa se mora sestati na
ustanovni sestanek najkasneje do konca avgusta. Vsem, ki so bili pripravljeni na volitvah nastopiti in prevzeti to odgovornost, najlepša hvala in čestitke za izvolitev. Dosedanjemu župnijskemu svetu pa naj velja zahvala za vse opravljeno delo.
KAJ SE NAPOVEDUJE V JULIJU 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. Ugodnost za nas pa so seveda
na dvorišču te ustanove parkirni prostori.
Nedeljske maše v juliju in avgustu bodo
predvidoma tako kot je objavljeno v razporedu
slovenskih maš, morebitne spremembe pa bodo
javljene pri mašah in preko telefona ter elektronske pošte in seveda spletne strani.
Prostor za mašo v Darmstadtu bo v bodoče v
cerkvi St. Fidelis, Feldbergstr. 27 (to je cerkev
nasproti dosedanjim prostorom hrvaške misije,
v križišču ulic Bismarckstr. in Felbergstr.).
Maša pa bo nekoliko prej, ob 17:00!
Na prvo julijsko nedeljo (5. julija) Cerkev na
Slovenskem obhaja izseljensko nedeljo oziroma
nedeljo Slovencev po svetu. Ta dan molitve in
spominjanja je sicer namenjen nam zunaj domovine, a v to dogajanje se bomo prav gotovo
vključili tudi mi sami.
V nedeljo 2. avgusta bo 32. romanje treh

