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 dogovor u na soboto
ob 15:00 v cerkvi St. Elisabeth, Friedrichsplatz 13, 34117 Kassel. Prav lepo vabljeni!
Predvideno romanje v Marienthal na
nedeljo 10. maja smo morali ponovno odpovedati in prestaviti, tokrat na nedeljo 20.
septembra ( upajmo, da bo to takr at že mogoče izpeljati). Kako bo s kresovanjem in z
mašo za domovino, zaenkrat še ni jasno. Vsekakor pa napovedanega pevskega zbora iz
Prekmurja zaradi nastalih razmer ne bo med
nami.
V kolikor se bodo stvar i v povezavi z
možnostjo javnega bogoslužja v kratkem
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 …
Konec marca je v 87. letu življenja umrl
Stanislav Majal iz Schönecka, po r ojstvu
pa je bil iz Grada. V začetku aprila, v velikem
tednu pa je v 91. letu starosti umrla Neža
Vollmer r oj. Fr öhlich iz Kassla, r ojena pa
je bila na Jesenicah na Gorenjskem. Naj počivata 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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Marija
Ob cesti pisana in bela
stoji Marijina kapela.
V kapeli Marija s Sinom
deli svoj blagoslov trpinom.
Kdor pride mimo, se pokriža
in se pobožno ji približa.
Marija pa, Gospa preblaga,
vsem, ki jo prosijo, pomaga.
(Pavel Golia, Marijina kapela)

Molitev za zvestobo
O Bog, Gospod naš, daj, obudi srca naša,
poživi plamen, ki ga dih sodobnosti ugaša.
Ulačni in užejaj nas, da zopet Tebe lačni in žejni
bomo!
Glej, kako v tej dobi mlačni, mračni
za zemskim kruhom mimo tvoje mize begamo,

kako samo po zemeljskih napojih segamo.
Gospod, skeli nas: nismo Tvoji kakor naši dedi,
na pot sveta umikamo se Tvoji sledi:
čedalje bolj nas begajo preroki Antikristi.
Ohrani nas in skrbno varuj v svoji luči čisti:
daj, da s prestolov lažnih bodo v prah popadali
vsi, ki ženo se, da celo nad Tabo bi zavladali.
Gospod, prihodnost je pred nami kakor tleča
bomba:
naš čas je divji, razdejan kot da bo večna tromba
zdaj zdaj zapela in nas vse pred Tvoj obraz
pozvala.
Daj, da prej ljudstva vsa se bodo v Tvojem hlevu
zbrala,
da ne bi lačni zunaj njega tavali in hirali.
O daj nam, daj, da v Tebi bi živeli in umirali!
(Žitnik V., Prošnja pesem)

NEDELJE IN GODOVI V MAJU
1. maj Jožef Delavec, zavetnik župnije
2. maj Atanazij Veliki, škof in c. uč.
3. maj 4. VELIKONOČNA NEDELJA,
Filip in Jakob ml., apostola
4. maj Florijan, mučenec
5. maj Gotard, škof
6. maj Dominik Savio, dijak
7. maj Gizela, opatinja
10.maj 5. VELIKONOČNA NEDELJA
11.maj Estela, mučenka
12.maj Leopold Mandić, spovednik
13.maj Fatimska Mati Božja
14.maj Justina, mučenka
15.maj Zofija, mučenka
16.maj Janez Nepomuk, duhovnik muč.
17.maj 6. VELIKONOČNA NEDELJA
18.maj Erik, kralj, prošnji dan
19.maj Urban I., papež, prošnji dan

20.maj
21.maj
23.maj
24.maj
26.maj
27.maj
29.maj
30.maj
31.maj

Bernardin, duhovnik, prošnji dan
GOSPODOV VNEBOHOD
Socerb Tržaški, mučenec
7. VELIKONOČNA NEDELJA,
Marija Pomagaj
Filip Neri, duhovnik
bl. Alojzij Grozde, mučenec
Maksim Emonski, škof
Kancijan in drugi oglejski mučenci
BINKOŠTI, Marijino obiskanje

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 povr ni 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 običajni 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.
Nekateri so to v preteklem mesecu že naredili,
hvala jim. Hvala vam že vnaprej!

min 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 predvidoma v nedeljo 21.
junija. Ali bo ta dan pr edvideno tudi kr esovanje (mašo za domovino in prireditev ob slovenskem državnem prazniku) v Maria Einsiedel
pri Gernsheimu, zaradi bolezni koronavirusa še
ni jasno. Dosedanjemu župnijskemu svetu je
mandat podaljšan do konca avgusta, do takrat
pa mora biti ustanovljen novi župnijski svet. Se
pa do sedaj ni ponudil za to 'služenje' župniji in
skupnosti še nihče razen nagovorjenih ali
predvidenih. Vsi tisti, ki prihajate k maši, imate
naročeno Našo luč in ste vsaj občasno v stiku z
našo župnijo, boste lahko volili po pošti: Dotična škofijska služba pa sicer zahteva za te
naknadne volitve od vsakega volivca tudi podano pisno zahtevo za volitve po pošti.

KONZULARNI DNEVI

KAJ SE NAPOVEDUJE V MAJU
IN KASNEJE

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 ter-

Dopoldanska maša v Frankfurtu je v semeniški kapeli bogoslovnega semenišča St.
Georgen
(okr ogla stavba znotr aj na
dvorišču ustanove pri parkirišču), Offenbacher
Landstr.
224,
60599
Frankfurt
/

