Rüdesheim. V Geisenheimu pa je dobro vidna
oznaka za Marienthal (v križišču A 3 / A 66
ter pri Wiesbadnu potekajo še vedno na avtocesti dela). Lepo vabljeni z različnih koncev
naše obsežne župnije.
Velika noč bo 12. aprila; pr aznovanje bo
potekalo predvidoma tako kot prejšnja leta.
Blagoslov zelenja na cvetno nedeljo bo povsod, kjer bo slovenska maša. Ali bodo na voljo oljčne vejice, še ni znano. Na veliki četrtek
se bomo udeležili maše zadnje večerje v svojih krajevnih župnijah. Na veliki petek bo bogoslužje v čast Kristusovemu trpljenju v
Darmstadtu ob 15:00. Na veliko soboto (11.
aprila) bo blagoslov jedil v FrankfurtuOberradu ob 15:00, v Darmstadtu ob 16:30, v
Mannheimu ob 18:00, v Mainzu v povezavi z
velikonočno vigilijo pa ob 20:00. Na Veliko
noč bo maša ob 9:30 v Darmstadtu ter ob
17:00 v Frankfurtu. Na velikonočni ponedeljek (13. aprila) pa bo maša v Frankfurtu ob
9:30 in v Mannheimu ob 12:00 (po njej pa
srečanje ob 'velikonočnem žegnu').
Spremembe in aktualne podatke pa lahko
vedno dobite na naši internetni strani
www.skg-frankfurt.de (če se seveda tehnično
kaj ne zaplete).

Slovenske maše
FRANKFURT: 1. marec in 5. april ob
17:00 v cerkvi Herz Marien, Auf dem
Mühlberg 14; po maši prve nedelje v
mesecu srečanje v dvorani;

8., 15. in 29. marec ob 9:30, 19. in
25. marec ob 16:00 v semeniški kapeli
St. Georgen, Offenbacherlandstr. 224

DARMSTADT: 28. marec ob 18:30 v

kapeli hrvaškega centra, Feldbergstr. 32

MAINZ: 8. in 29. marec ob 11:45 v

St. Antonius Kapelle, Adolf Kolping
Str. 8

LICH: 1. marec in 5. april ob 9:00 v
St. Paulus Kirche, Ringstr. 15;
po maši srečanje v dvorani

KASSEL: sobota 14. marec na ob 15:00
v cerkvi St. Elisabeth,
Friedrichsplatz 13, 34117 Kassel

MANNHEIM: 15. marec in 13. april
ob 12:00 v kapeli Maria Frieden
Pflegeheim, Max-Joseph Str. 46

ODŠLI SO …
Konec decembra 2019 je umrla 50 letna
Elisabeth Schmitz r . Rodosek (ver jetno Rodošek) iz Offenbacha, rojena pa je bila v
Frankfurtu. V prvi polovici februarja pa je
umrl v 72. letu starosti Miran Rode iz Frankfurta, po rojstvu pa je prihajal iz Ljubljane.
V domovini pa je 18. februarja umrl v 88.
letu starosti msgr. Franc Bole, ustanovitelj revije in radia Ognjišče. Dolg vrsto let je prihajal na knjižni sejem v Frankfurtu. Naj počivajo v miru!

Med nami povedano, župnijsko glasilo za Slo-
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Nekaj dni pred koncem meseca februarja
smo začeli letošnji postni čas. Cerkev za postni
čas določa tudi posebne oblike spokornosti.
Strogi post je na pepelnično sredo (letos 26. februarja) in na veliki petek (letos 10. aprila). Ta
dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo
in se zdržimo mesnih jedi. Za ostale obroke pa
zaužijemo samo nekaj malega. Strogi post veže
od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Na vse petke v letu je zdržek od mesa in
mesnih jedi; izven postnega časa ga lahko zamenjamo z nekim drugim dobri delom ali odpovedjo, veže pa od 14. leta starosti naprej. Na
petke v postnem času je zdržek mesa obvezen;
smo pa v postnem času povabljeni k še več žrtvam in odpovedim, zlasti dobrim in dovoljenim
stvarem (ples in zabave, manj gledanja televizije in uporabe mobilnih in pametnih telefonov in
podobno). V postnem času bomo znali tudi z denarnimi sredstvi pomagati ljudem v stiskah. In
takih ljudi nikoli v nobeni dobi ali državni ureditvi ne manjka. Tudi letos bomo v naši župniji

postne odpovedi in žrtve zbirali in namenili ljudem v stiskah. Kadar je praznik (cerkveni ali
državni) na petek ali je kakšna slovesnost v
družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta.
Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se
hranijo doma, ne velja olajšava za petke zunaj
postnega časa. Seveda pa veljajo izjeme za bolnike, za osebe, ki opravljajo težka fizična dela,
za ljudi na potovanju. Naj bo za vse nas letošnji postni čas lep in blagoslovljen, rodoviten
za naše osebno duhovno življenje, za našo župnijsko in slovensko skupnost in s tem tudi za ves
svet.
V pripravi na velikonočno praznovanje vabljeni k prejemu zakramentov (zlasti spovedi –
vsaj enkrat na leto, če že ne bolj pogosto - in
obhajila). Za starejše in bolne, ki bi si pa želeli
obiska slovenskega duhovnika za zakramente
na domu, naj se sami ali njihovi domači čimprej dogovorijo po telefonu ali kako drugače.
NEDELJE IN GODOVI V MARCU
1. marec 1. POSTNA NEDELJA
2. marec Neža Praška, klarisa opatinja
3. marec Kunigunda, cesarica
4. marec Kazimir, kralj
6. marec Fridolin, opat
7. marec Perpetua in Felicita, mučenki
8. marec 2. POSTNA NEDELJA
9. marec Frančiška Rimska, redovnica
10.marec 40 mučencev iz Armenije
14.marec Matilda, kraljica
15.marec 3. POSTNA NEDELJA
16.marec Hilarij Oglejski, škof
17.marec Jerica, devica
18.marec Ciril Jeruzalemski, škof c. uč.
19.marec Jožef, Jezusov rednik
21.marec Nikolaj iz Flüe, kmet in puščavnik

22.marec
25.marec
26.marec
27.marec
29.marec
30.marec
31.marec

4. POSTNA NEDELJA
Gospodovo oznanjenje
Lara, mučenka
Rupert, škof
5. POSTNA-TIHA NEDELJA
Amadej, knez
Benjamin, mučenec

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
Pri iskanju rešitve glede volitev župnijskega
sveta v dosedanjem župnijskem svetu in dogovarjanju s pristojno službo na škofiji Limburg bomo imeli v naši župniji naknadne volitve župnijskega sveta predvidoma v nedeljo 21. junija. Ta
dan imamo sicer tudi kresovanje (mašo za domovino in prireditev ob slovenskem državnem prazniku) v Maria Einsiedel pri Gernsheimu. Dosedanjemu župnijskemu svetu je mandat podaljšan do
konca avgusta, do takrat pa mora biti ustanovljen
novi župnijski svet. Upati je, da bodo obljubljeni
kandidati prispevali svoje soglasje za kandidatu-

ro; morda pa se bo ponudil za to 'služenje' župniji in skupnosti še kdo izven nagovorjenih ali
predvidenih. Kako lepo bi to tudi bilo!
KAJ SE NAPOVEDUJE V MARCU
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 nedeljo 1. marca bo v Frankfurtu v cerkvi
Herz Marien ob 16:30 postna pobožnost križevega pota, nato pa bo sledila redna nedeljska
maša. Lepo vabljeni!
V Kasslu bo maša v soboto 14. marca ob
15:00 v cerkvi St. Elisabeth, Friedrichsplatz 13,
34117 Kassel. Prav lepo vabljeni!
Na praznik sv. Jožefa 19. marca (četrtek) in
na praznik Gospodovega oznanjenja Mariji 25.
marca (sr eda) bo pr edvidoma v Fr ankfur tu
maša ob 16:00 v semeniški kapeli St. Georgen.
Na 4. postno nedeljo 22. marca bomo imeli
naše srebrno 25. postno romanje v Marienthal
pri Rüdesheimu, ki ga bomo zaznamovali nekoliko bolj slovesno. Romarskemu kraju bomo
darovali slovensko spominsko svečo. Med nami
bo lazarist Pavle Novak iz Ljubljane. Od 14:00
naprej bo prilika za velikonočno spoved, ob
15:00 pobožnost križevega pota, ob 16:00 sveta
maša, po njej pa v dvorani zaključek našega
postnega romanja. Pot v Marienthal: po A 3 in
A 66 smer Wiesbaden in dalje po B 42 smer

