VERSKI TISK
-

-

NAŠA LUČ – v letu 2021 ostaja cena revije
35,00 EUR, podražila pa se je poštnina na
13, 00 EUR. Revijo lahko naročite preko g.
Puclja z nakazilom na:
Pucelj Janez,
Liebigstr. 10, 80538 München
DE96 3606 0295 0020 9400 26
BIC: GENODED1BBE
OGNJIŠČE – letna naročnina na revijo,
vključno s poštnino na vaš naslov je 60
EUR. Naročnino lahko uredite s klicem na
številko: 003855 61 17 223 ali preko
sporočila na naslov:

SLOVENSKE MAŠE
- 7. februar,
- 14. februar,
-7. marec in
- 14. marec
Vse maše so ob 17:00 v cerkvi Herz Marien,
Auf dem Mühlberg 14, Frankfurt.
Svete maše iz Slovenije vsako nedeljo lahko
spremljate tudi na spletu:
https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetihmas-preko-spleta-radia-in-televizije2020

ognjisce.uprava@ognjisce.si

-

DRUŽINA – letna naročnina na tednik je
130 EUR + poštnina za tujino obračunana
po ceniku pošte Slovenije. Naročnino
lahko uredite s klicem na številko: 00386 1
360 28 28 ali preko sporočila na naslov:
narocila@druzina.si

-

MAVRICA, NAJST – letna naročnina na
revijo Mavrica je 39,90 EUR, na revijo Najst
pa 27 EUR. V obeh primerih je dodatno še
poštnina za tujino obračunana po ceniku
pošte Slovenije. Naročnino lahko uredite s
klicem na številko: 00386 1 360 28 28 ali
preko
sporočila
na
naslov:
narocila@druzina.si

KONTAKT
p. Andrej Koch,
Hühnerweg 25,
60599 Frankfurt am Main
Tel: 0049178 9755 991
e-naslov: Koch.andrej6@gmail.com
Spletna stran: www.skg-frankfurt.de

MED NAMI POVEDANO
Slovenska katoliška skupnost Frankfurt

Februar - Marec 2021
PRAZNIKI PRED NAMI
FEBRUAR
2. februar: Jezusovo darovanje v templju,
svečnica/dan Bogu posvečenega življenja
8. februar: Prešernov dan
11. februar: Lurška Mati Božja; 28. svetovni
dan bolnikov
14. februar: sv. Valentin, mučenec
17. februar: pepelnična sreda
MAREC
5. marec: svetovni molitveni dan žensk
14. marec: papeška nedelja
19. marec: sv. Jožef,
19.–25. marec: teden družine
25. marec: Gospodovo oznanjenje
28. marec: cvetna nedelja

God sv. Valentina (www.druzina.si)
Prva slika sv. Valentina se je pojavila v
Nürenberški kroniki (1493). Besedilo ga
opisuje kot rimskega duhovnika, ki je pretrpel
mučeništvo pod cesarjem Klavdijem II. (268–
270 po Kr.), znanim pod vzdevkom Klavdij
Gotski. Rimske oblasti so ga priprle, ker je
poročal krščanske pare in tudi sicer pomagal
kristjanom, ki jih je cesar preganjal. Pomoč
kristjanom je bila v tem času kaznivo dejanje.
Klavdiju je bil zapornik všeč, dokler ga ta ni
skušal spreobrniti, ob čemer ga je cesar obsodil
na smrt. Pretepli so ga s koli in kamenjali, ker
pa še ni umrl, so ga končno obglavili pri
Flaminijskih vratih.
Češčenje sv. Valentina se je hitro razširilo po
Evropi. Njegov god so praznovali tudi v
zaupanju v moč njegove priprošnje. Njegovo
ime izhaja iz latinske besede valens, kar
pomeni močan in zdrav, zato so ga imeli za
priprošnjika zoper telesne slabosti in kužna
obolenja. Svetnikov god največkrat obhajamo
v predpustnem času, ki je bil od nekdaj
namenjen svatovanjem, in iz tega razloga so se
mu priporočali novoporočenci.
Praznik sv. Jožefa, moža Device
Marije (www.druzina.si)
Kolikor je zanesljivo znanega o sv. Jožefu, je
zapisano v evangelijih po Mateju in Luku
(prim. Mt 1,1–2,23; Lk 1,5–2,52). Genealogija
obeh evangelijev ga uvršča med potomstvo

kralja Davida (prim. Mt 1,16; Lk 1,27). Čeprav
je bil kraljevskega rodu, Jožef ni bil bogat. Po
vsej verjetnosti je bil reven, kar je razvidno iz
daru samo »dveh grlic ali dveh golobov« (Lk
2,24) ob Jezusovem darovanju v templju
(bogatejše družine so bile po judovski postavi
dolžne darovati več, prim. 3 Mz 12,8). Jožefova
družina je izvirala iz Betlehema v Judeji, vendar
se je on preselil v Nazaret v Galileji, kjer je
opravljal tesarsko obrt. Jožef se v evangelijih
zadnjič omenja ob Jezusovem obisku templja v
starosti približno 12 let (prim. Lk 2,41–52).
Predvidevamo, da je Jožef umrl že pred
začetkom Jezusovega javnega delovanja.
Ostale zgodbe v zvezi z njegovo osebnostjo
(npr. njegova domnevna visoka starost in
ovdovelost v času poroke z Marijo), nimajo
realne zgodovinske osnove in so bile
ustvarjene z namenom zadovoljiti ljudsko
radovednost o podrobnostih iz njegovega
življenja.
Gospodovo oznanjenje in materinski
dan (www.druzina.si)
Skrivnost Gospodovega oznanjenja in
učlovečenja se je dogodila v skromnem
prostoru, ki je danes pod novo nazareško
baziliko Oznanjenja. Tu je preprosta nazareška
deklica Mirjam-Marija pristala na povabilo
božjega poslanca nadangela Gabrijela, da
postane mati učlovečenega božjega Sina. Tu je
izrekla
za
zgodovino
človeštva
najpomembnejši 'da' in s tem se je začel
uresničevati božji načrt odrešenja.

Zakaj je ta praznik nastavljen ravno na 25. marec?
Razdalja devetih mesecev od Jezusovega spočetja
do njegovega rojstva, je gotovo hotena. Toda
vprašanje je, kateri datum je izhodišče za drugega.
Sodobni raziskovalci menijo, da je izhodišče bilo
oznanjenje in ne božič. 25. marec, ki je
pomladansko enakonočje, je v starih časih veljal za
dan stvarjenja sveta in ravno zato tudi za dan
Jezusovega spočetja.

MOLITEV ZA ZDRAVJE V ČASU EPIDEMIJE
KORONAVIRUSA
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ
bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje
zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in
zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno
zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo
rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo
zahvaljevati.
Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za
nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

