34117 Kassel. Prav lepo vabljeni!
Predvideno praznovanje sv. Rešnjega Telesa in Krvi z mašo in procesijo na Römerju v
Frankfurtu (podobno tudi drugod) bo letos
odpadlo. Imeli pa bomo v Fr ankfur tu pr aznično mašo v četrtek 11. junija ob 9:30 v semeniški kapeli St. Georgen.
Letošnje kresovanje
- mašo za domovino
s prireditvijo ob
Dnevu državnosti
(slovenskem državnem prazniku), ki je bilo predvideno za 21.
junij, mora odpasti zar adi r azmer ob pandemiji korona virusa (medsebojna razdalja,
število navzočih v cerkvi, omejitev zbiranja
do 31. avgusta). Zato tudi napovedanega pevskega zbora iz Prekmurja ne bo med nami.
Naše srebrno (25-letnica) romanje v Marienthal bo v nedeljo 20. septembra (upajmo,
da bo to takrat že mogoče izpeljati). Temu pa
bomo lahko dodali tudi 29-letnico slovenske
državnosti.
V kolikor se bodo stvari v povezavi z možnostjo javnega bogoslužja v vmesnem času
spremenile, 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 …
Prve dni maja je umrla v 84. letu starosti
Rozalija Fischer r . Var ga iz Hilder sa (pr i
Fuldi). Rojena pa je bila v Petišovcih. Naj počiva v miru!

Slovenske maše
FRANKFURT: 7. junij in 5. julij

ob 17:00 v cerkvi Herz Marien, Auf
dem Mühlberg 14; srečanja v dvorani
zaradi korona virusa še ne more biti;
11., 14., 21. in 28. junij 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: 7. junij in 5. julij ob 9:00 v

St. Paulus Kirche, Ringstr. 15; po maši
srečanja v dvorani še ne more biti

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)
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,
60596 Frankfurt.
Tel.: (069)
63 65 48; faks: 069/ 63 30 76 32
E-mail:
remslowen@aol.com
Bančni
račun:
NL Frankfurt,
Slowenische
Kath.
Tel.:
(069)
63 Postbank
65 48; faks:
069/ 63 30
76 32
Gemeinde,
BLZ
500 100NL
60,Frankfurt,
Konto Nr.Slowenische
849 24 601;Kath.
Bančni
račun:
Postbank
IBAN: DE89
5001
0084
9246849
01, 24 601
Gemeinde,
BLZ
5000060
100 60,
Kt.Nr.
BIC: PBNKDEFF

Bogoslužje v času korona virusa
Zaradi omejitev v povezavi s pandemijo korona virusa se to pozna tudi glede maše. V
Frankfurtu, kjer imamo mašo, se omejitev pozna
s številom prisotnih, nošnjo mask pri vhodu in
izhodu v bogoslužni prostor in z razkuževanjem
rok; vmesna razdalja je vsaj 1, 5 m na označenih sedežih, ljudsko petje pri maši pa zaenkrat
še ni dovoljeno. Osebe z vročino ali znaki prehlada pa ne smejo biti prisotne v bogoslužnem
prostoru. Prav tako trenutno še ni dovoljena
kakšna prireditev ali srečanje v dvorani in postrežba s hrano in pijačo. Zaradi morebitne
okužbe in sledenja okuženih z boleznijo preko
zdravstvene službe je potrebno voditi seznam
prisotnih (v vseh škofijah: priimek, ime in telefonska številka). Če je možno, se prijavite preko
telefona že nekaj dni prej (tako se bomo izognili

vpisovanju tik pred mašo ali celo med samo
mašo). Seznam pa se po 21 dnevih uniči. V semeniški kapeli St. Georgen je prisotnih lahko
40 oseb, v cerkvi Herz Marien pa 54. Podobne
ali enake omejitve veljajo tudi v škofiji Fulda.
Zaenkrat pa je drugače v škofiji Mainz, kjer
je maša dovoljena samo v župnijskih cerkvah in
še pod nekoliko bolj strogimi pogoji. Tako za
sedaj v Mainzu v kapeli sv. Antona ne moremo
imeti maše. Konec junija pa se dokončno zapira kapela hrvaške župnije v Darmstadtu
(Feldbergstr. 32), kar je bilo napovedano že
pred letom ali dvema. V tej kapeli je bila slovenska maša od pomladi leta 1967, torej celih
53 let. Kako bo s slovensko mašo v Darmstadtu
naprej, pa se bo treba še odločiti, tako zaradi
prostora kakor tudi zaradi števila prisotnih. V
Lichu bo predvidoma maša lahko tako kot do
sedaj (v cerkvi), a brez zajtrka in srečanja v
dvorani.
V Mannheimu (nadškofija Freiburg), kjer
imamo mašo v domu za starejše, velja za kapelo še vedno zapora za zunanje ljudi, iskanje
kakšnega začasnega nadomestnega prostora pa
ni bilo uspešno. Upajmo pa, da bo mašo možno
kmalu imeti tudi Pflegeheim-u.
Ker pa nismo pri mašah ravno velike skupnosti, ni potrebno imeti strahu zaradi prezasedenosti kapele ali cerkve. Sploh pa ni potrebno
in ne smemo imeti zaradi te virusne bolezni
strahu, prav pa je, da smo previdni, upoštevamo navodila ter smo odgovorni do sebe in drugih. Saj gremo v službo, na nakupovanje in še
kaj podobnega kljub omejitvam moramo narediti. Torej vabljeni tudi k mašnemu slavju v
Frankfurtu, tudi od drugod, dokler ni mogoče
imeti slovenske maše v drugih krajih.
NEDELJE IN GODOVI V JUNIJU
1. junij MARIJA, MATI CERKVE
3. junij Karel Lwanga in tovariši, mučenci

5. junij
7. junij
8. junij
9. junij
11.junij
13.junij
14.junij
15.junij
16.junij
19.junij
20.junij
21.junij
22.junij
24.junij
25.junij
26.junij
27.junij
28.junij
29.junij
30.junij

Bonifacij, škof mučenec
SVETA TROJICA
Medard, škof
Primož in Felicijan, mučenca
SVETO REŠNJE TELO IN KRI
Anton Padovanski, redovnik cer. učitelj
11. NEDELJA MED LETOM
Vid, mučenec
Beno, škof
SRCE JEZUSOVO
Srce Marijino
12. NEDELJA MED LETOM
Tomaž More in Janez Fisher, mučenca
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
Viljem, opat
Jožef Marija Escriva, ust. Opus Dei
Ema Krška, kneginja
13. NEDELJA MED LETOM
PETER IN PAVEL, APOSTOLA
Prvi rimski mučenci

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
Po odločitvi pristojne službe na škofiji
Limburg bomo imeli v naši župniji naknadne volitve župnijskega sveta v nedeljo 21.
junija. Dosedanjemu župnijskemu svetu
je mandat podaljšan do konca avgusta, do
takrat pa mora biti ustanovljen novi župnijski svet. Do sedaj pa se ni ponudil za to
'služenje' župniji in skupnosti še nihče izven nagovorjenih ali predvidenih. Vsi tisti ki
prihajate k maši in ste vsaj občasno v stiku
z našo župnijo, boste lahko volili po pošti;
dotična škofijska služba pa zahteva za te
naknadne volitve od vsakega volivca po
pošti tudi podano pisno zahtevo za volitve
po pošti. Vsi, ki boste to nedeljo prišli k
maši (zaenkrat je to možno samo v Frankfurtu), boste kuverto s predlogami za volitve po pošti dobili pri maši, ostalim pa bo to
poslano po pošti. Tako bomo volitve zaradi
omejitev glede bolezni korona virusa tudi
lažje izpeljali.
KAJ SE NAPOVEDUJE V JUNIJU
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 je maša po dogovoru na soboto ob
15:00 v cerkvi St. Elisabeth, Friedrichsplatz 13,

