po dve osebi iz vsake skupnosti, za kar je potrebna prijava; ostali bodo lahko spremljali
prenos od doma, tudi v Sloveniji (link: https://
youtu.be/hhyw1urkMYs ali preko www.
bistumlimbug.de). V bližini cer kve je postajališče tramvaja št. 15.
Naše srebrno romanje (25-letnica) v Marienthal pr i Rüdesheimu bo v nedeljo 20.
septembra (upajmo, da se stvar i v povezavi
s korona virusom do takrat ne bodo dramatično poslabšale). Tam se bomo začeli zbirati ob
14:00, ob 15:00 bomo imeli pobožnost pr i
znamenjih Marije sedem žalosti, takoj nato pa
bo sledila nedeljska maša, pri kateri bomo temu romarskemu kraju izročili spominsko svečo ob 25-letnici naših postnih r omanj v
Marienthal. Upajmo, da bo mogoča v dvorani
tudi malica. Seveda pa se bomo povsod držali
predvidenih ukrepov zaradi korona virusa
(medsebojna razdalja vsaj 1,5 m, nošenje
mask, razkuževanje rok). Vsi, ki boste prišli v
Marienthal, pa se že pred to nedeljo, če je le
mogoče, javite na naš telefon za sestavo seznama prisotnih ob morebiti potrebnem sledenju okužbe (na ta način bo manj dela in skrbi
v Marienthalu). Pot v Marienthal: po A 3 in A
66 smer Wiesbaden in dalje po B 42 smer
Rüdesheim. V Geisenheimu pa je dobro vidna
oznaka za Marienthal (v križišču A 3 / A 66
ter pri Wiesbadnu pa potekajo na avtocesti
dela). Lepo vabljeni!
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 …
V začetku julija je umrl v 78. letu starosti
Franz Rožič iz Rodenbacha, po r ojstvu pa
je bil iz Maribora. Naj počiva v miru!

Slovenske maše
FRANKFURT: 6. september in
4. oktober ob 17:00 v cerkvi Herz
Marien, Auf dem Mühlberg 14;
srečanje v dvorani pod določenimi
pogoji;
13. in 27. september ob 9:30 v
semeniški kapeli, St. Georgen,
Offenbacherland Str. 224

DARMSTADT: 26. september ob 17:00
v cerkvi St. Fidelis, Feldbergstr. 27,
64293 DA

MAINZ: 27. september ob 11:45 v St.

Antonius Kapelle, Adolf Kolping Str. 8

LICH: 6. september in 4. oktober 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: 13. september 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
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župnijsko
za Slovence
Izdajanami
Slovenska
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Frankfurt,
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V petek 17. julija 2020
sem imel pogovor na
škofiji Limburg z voditeljico pastoralne službe, voditeljem osebja
ter svetovalko za tujejezične župnije in skupnosti, kjer so me obvestili,
da se z 31. decembrom
2020 Slovenska katoliška župnija Frankfurt
ukinja kot tako imenovana personalna župnija
'cum cura animarum'(župnija z matičnimi knjigami in župnijskim svetom) in s tem datumom se
zaključuje tudi moje delo. Za po letu 2020 pa
škofija načrtuje pastoralno mesto duhovne oskrbe Slovencev z ureditvijo 'sine cura animarum'(brez matičnih knjig in župnijskega sveta)
na podlagi 25 % zaposlitve s strani nekega duhovnika, ki zna tudi slovensko. Kdo bo ta duhovnik, pa niso hoteli še razkriti oziroma pravijo, da ga še iščejo. To je seveda predvideno za
škofijo Limburg. Kako bo to urejeno v ostalih
dveh škofijah (Mainz in Fulda), če sploh bo, pa
je tudi še nejasno. Nič kaj prijetna novica, ki pa
jo je bilo tudi pričakovati.
Škofija to utemeljuje na razne načine. Kot
prvo, da je pogodba duhovniku s škofijo potekla
že pred dvema letoma, naslednika pa žal ni na
vidiku. Število slovenskih vernikov v škofiji Limburg je v zadnjem letu ali dveh padlo od nekda-

njih 800 na nekaj več kot 400. Nekaj malega je
to na račun izstopov iz Cerkve, predvsem pa
zaradi tega, ker se mnogi ne prijavijo kot katoličani, Mnogi pa se tudi selijo iz Frankfurta v
okolico na ozemlje škofij Mainz in Fulda. V povezavi s tem pa se je število slovenskih katoličanov v teh dveh škofijah nekoliko povečalo
(trenutno jih je cca 950). Tudi starostna struktura se je pomaknila navzgor. V zadnjih letih
praktično ni bilo krstov, prvih obhajil in birm,
porok, pa tudi pogrebi so bili redki. Ne nazadnje tudi dejstvo, da že dvakrat (2015 in 2019)
nismo mogli v rednem roku izvoliti Župnijskega
sveta.
Kako in kaj bo z mnogimi materialnimi
stvarmi župnije, ki so se tekom let nabrale, še
ni jasno. Kar je inventar župnije, tako in tako
ostaja škofiji; zame osebno pa je predvideno in
se pričakuje, da se bom v nekem roku, ki še ni
določen, po koncu letošnjega decembra izselil.
Kje bom, pa tudi še ni jasno in odločeno. Vsekakor bo jesenski in zimski čas vsaj zame zelo
razgiban, naporen pa tudi.
NEDELJE IN GODOVI V SEPTEMBRU
1.
3.
4.
5.
6.

september
september
september
september
september

8. september
9. september
12.september
13.september
14.september
15.september
16.september
17.september

Egidij-Tilen, opat
Gregor Veliki, papež
Rozalija Sicilska, devica spokor.
Mati Terezija, redov. ustanov.
23. NEDELJA MED LETOM,
angelska
ROJSTVO DEVICE MARIJE-MALA MAŠA
Peter Klaver, redovnik
Marijino ime
24. NEDELJA MED LETOM
POVIŠANJE SV. KRIŽA
Žalostna Mati božja, Dolores
Kornelij in Ciprijan, muč.
Hildegarda iz Bingena, opatinja c. uč.

20.september
21.september
23.september
24.september
25.september
26.september
27.september
28.september
29.september
30.september

25. NEDELJA MED LETOM
Matej, apostol evangelist
Pij iz Pietrelcine, mistik
bl. Anton Martin (Slomšek), škof
Nikolaj iz Flüe, kmet
Kozma in Damijan, mučenca
26. NEDELJA MED LETOM
Venčeslav, mučenec
Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli
Hieronim, duhovnik c. učitelj

NAŠA LUČ – MED NAMI POVEDANO
Stopamo v zadnjo četrtino leta; večina je naročnino za Našo luč že poravnala, bodisi preko
banke ali pa v gotovini (morda tudi zaostali dolg
iz prejšnjih let), zraven pa ste mnogi dodali še
oseben prispevek za našo 'nedeljsko pušico', ki jo
sicer redno polnijo tisti, ki prihajajo k naši slovenski maši. Celoletna naročnina za Našo luč je
35.-€. Vemo pa, da kar polovico te vsote (več kot
17.-€) pobere poštnina (sedaj je poštnina za Našo
luč 1, 55 €). Ker pa bo sedanji način pošiljanja
revije z novim letom prekinjen, vsi zamudniki
poravnave naročnine čimprej poravnajte dolg, da
bom lahko kolikor toliko urejeno zaključil leto.
Po vsej verjetnosti pa boste z letom 2021 Našo
luč prejemali po pošti iz Münchna in tam tudi
plačevali naročnino. O vsem tem pa kasneje v jeseni.
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. Hvala vsem za poravnavo naročnine ali nakazan dar!

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 SEPTEMBRU
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.
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!
V soboto 12. septembra ob 15:30 bo pred
praznikom Marijinega rojstva-malo mašo zopet
maša raznih narodov v Frankfurtu v čast Božji
Materi Mariji v cerkvi Mutter vom Guten Rat,
Bruchfeldstraße 51, 60528 Frankfurt/MainNiederrad. V cerkvi bo lahko največ 90 oseb,

