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
- 3. april (blagoslov velikonočnih jedi), 4. april,
11. april
Vse maše so ob 17:00 v cerkvi Herz Marien,
Auf dem Mühlberg 14, Frankfurt.

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

Slovenska katoliška skupnost Frankfurt

April 2021

Blagoslov velikonočnih jedi bo v soboto, 3.
aprila ob 15. uri v cerkvi Herz Marien.
Svete maše iz Slovenije vsako nedeljo lahko
spremljate tudi na spletu:

PRAZNIKI PRED NAMI

https://katoliska-cerkev.si/spremljanje-svetihmas-preko-spleta-radia-in-televizije2020

1. april: veliki četrtek (krizmene maše)

KONTAKT

3. april: velika sobota

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

4. APRIL: VELIKA NOČ

ognjisce.uprava@ognjisce.si

-

MED NAMI POVEDANO

Alexandra Schumann
Referentin Gemeinden von Katholiken anderer
Muttersprache
Mail: A.Schumann@bistumlimburg.de
Tel.: (06431) 295-191
Mobil: (0160) 97 88 55 65

2. april: veliki petek (nabirka za Sveto
deželo)

5. april: velikonočni ponedeljek
11. april: bela nedelja, nedelja Božjega
usmiljenja 25. april: nedelja Dobrega pastirja
16. april: sv. Bernardka (Soubirous) Lurška,
redovnica

25. april: nedelja Dobrega pastirja; 58. svetovni

molitveni dan za duhovne poklice

Sporočilo ob veliki noči
Osnova praznovanja velike noči izhaja iz pashe
- judovskega praznika, na katerega se Izraelci
spominjajo, kako jih je Bog izpeljal iz
egiptovske
sužnosti.
To
praznovanje
krščanstvo nadgradi s sporočilom: Jezus je tisti
odrešenik, ki nas zmore reševati iz naše
sužnosti grehom in slabemu.
Velika noč nas dejansko vsako leto spomni, da
skozi življenje ne hodimo sami. Bog želi biti ob
nas in nam pomagati – če smo ga le pripravljeni
sprejeti.
Na dan vstajenja in veselja lahko velikonočni
zajtrk začnemo z molitvijo:
Gospod Jezus Kristus,
tvoja velikonočna daritev nas je zbrala ob
mizi, kjer nas jedi spominjajo na tvojo zmago
nad smrtjo:
šunka na tvoje trpeče telo,
kruh na evharistijo kruh vstajenja,
pirhi na tvojo dragoceno kri,
hren na bridke žeblje in
potica na trnjevo krono.
Naj jedi, ki jih bomo zaužili, usmerjajo naš
pogled v večnost, kjer nas ob našem vstajenju
čakaš Ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
2. aprila se spominjamo smrti
svetega papeža Janeza Pavla II
Papež Janez Pavel II. je bil 264. Papež oziroma
263. naslednik apostola Petra v vesoljni Cerkvi.
Karol Jozef Wojtyła, ki je bil za papeža izvoljen
16. oktobra 1978, se je rodil 18. maja 1920, v
Wadowicah blizu Krakova na Poljskem. Po
zaključeni srednji šoli se je leta 1938 vpisal na

jagelonsko univerzo v Krakovu. Ko so nemške
okupacijske sile univerzo leta 1939 zaprle, se je
za obdobje štirih let zaposlil. Najprej je delal v
kamnolomu, nato pa v kemični tovarni Solvay,
s čimer si je zaslužil sredstva za preživljanje,
obenem pa se je na ta način izognil deportaciji
v Nemčijo. Leta 1942 je v sebi prepoznal klic v
duhovniški stan, zato je začel obiskovati
predavanja
v
skrivnem
bogoslovnem
semenišču v Krakovu. Kardinal Sapieha je
mladega duhovnika Wojtyło poslal na študij v
Rim, kjer je leta 1948 opravil doktorat iz
teologije. Po končanem študiju se je leta 1948
vrnil na Poljsko, kjer je deloval kot kaplan v
župniji Niegovič blizu Krakova, nato pa v župniji
sv. Florijana v samem mestu. Papež Pij XII.
(1939–1958) ga je 4. julija 1958 imenoval za
pomožnega krakovskega škofa. Papež Janez
XXIII. (1958–1963) ga je 13. januarja 1964
imenoval za krakovskega nadškofa, papež
Pavel VI. (1963–1978) pa ga je 26. junija 1967
imenoval za kardinala. Kot krakovski pomožni
škof in nadškof je sodeloval na drugem
vatikanskem cerkvenem zboru (1962–1965).
Za papeža je bil izvoljen 22. septembra 1978.
Umrl je v soboto, 2. aprila 2005, ob 21.37 v
apostolski palači v Vatikanu. Papež Benedikt
XVI. (2005–2013) ga je za blaženega razglasil 1.
maja 2011, papež Frančišek pa ga je 27. aprila
2014 skupaj s papežem Janezom XXIII. (1958–
1963) razglasil za svetnika.
V Katoliški Cerkvi obhajamo god sv. Janeza
Pavla II. 22. oktobra. Papež Benedikt XVI.
(2005–2013) je svojega predhodnika 1. maja
2011 v Rimu razglasil za blaženega, papež
Frančišek pa ga je skupaj z blaženim papežem
Janezom XXIII. 27. aprila 2014 razglasil za
svetnika.

16. aprila praznujemo god sv.
Bernardke Lurške
Sv. Bernardka se je 7. januarja 1844 rodila
zglednima krščanskima staršema, v skromni
družini v mlinu Moulin de Boly v Lurdu v
Franciji. V šestem letu je zbolela za astmo in
jetiko, od katerih ni več ozdravela. Pri desetih
letih jo je botra vzela k sebi in tako pomagala
obubožani družini. 11. februarja 1858 se je
štirinajstletni Bernardki v Massabiellski votlini
prvič prikazala lepa Gospa – Božja Mati Marija.
14. februarja 1858 je šla k votlini skupaj s
prijateljicami, a je lepo Gospo videla le ona. K
votlini je šla ponovno 18. februarja 1858 in
Gospa jo je povabila, naj prihaja k votlini
petnajst dni ter ji obljubila, da jo bo osrečila na
drugem – ne na tem – svetu. Gospa jo je ob
prikazovanjih učila moliti (še posebej za
grešnike), ji razodela tri skrivnosti (namenjene
so bile samo Bernardki in jih nikoli ni razodela),
naročila ji je, naj z rokami izkoplje studenec, iz
njega pije ter se umije v njem (tako je začel
izvirati studenec), potem naj jé travo, ki raste
okrog votline, naj gre k duhovnikom ter jim
naroči, naj v Massabiellu sezidajo kapelo in naj
poljubi zemljo za grešnike, k čemur je potem
Bernardka povabila tudi ostale zbrane ljudi ob
votlini.
Bernardka je kasneje postala redovnica in se je
s težkim srcem poslovila od jame prikazovanj.
Zaradi bolezni Bernardka samostanski družini
ni mogla veliko pomagati, zato pa je več molila
in vdano prenašala trpljenje. 16. aprila 1879 je
umrla med molitvijo rožnega venca, stara
komaj 35 let. Pokopana je v cerkvi sester v
Neversu. Papež Pij XI. (1922–1939) jo je 8.
decembra 1933 razglasil za svetnico.

