
Slovenske maše 

 FRANKFURT:    24. december ob 20:00 
 ter 25. december  ob 17:00 v cerkvi Herz 
 Marien, Auf dem Mühlberg 14;   

 srečanja v dvorani ni  

 27. december ter 3., 10.,17., 24. in  
 31. januar ob 9:30 v semeniški kapeli, 

 St. Georgen, Offenbacher Landstr. 224  

 DARMSTADT:  26. december ob 9:30 
 v cerkvi St. Fidelis, Feldbergstr. 27 

 MAINZ:   4. nedelja v mesecu:   
 27. december ob 11:45 v St. Antonius 

 Kapelle, Adolf Kolping Str. 8  

 LICH:     predvidoma 1. nedelja v mesecu 
 ob 9:00 v  St. Paulus Kirche, Ringstr. 
 15;  pogojno po maši srečanje v dvorani 

 KASSEL:   po dogovoru na soboto ob 
 15:00 v cerkvi St. Elisabeth,   

 Friedrichsplatz 13, 34117 Kassel    

 MANNHEIM:  26. december ter 6. in 
 17. januar ob 12:00 v kapeli Maria  

 Frieden Pflegeheim, Max-Joseph Str. 46  

 

 

 

BOŽIČNI ČAS 2020:  

Sveti večer – 24. 12.:  

Frankfurt-Herz Marien 20:00 

Božič – 25. 12.:  

Frankfurt 17:00 

Sveti Štefan – 26.12.:  

Darmstadt 9:30 

Mannheim –  12:00 

 
Iz Božične poslanice slovenskih škofov  

 

Božič bomo letos praznovali v izrednih raz-
merah. To nas spodbuja k razmisleku, kaj je v 
življenju in v naših praznovanjih bistveno in kaj 
manj pomembno, čeprav lahko prispeva k lepoti 
praznovanja. ... 

Bratstvo vseh ljudi je tudi glavna misel pape-
ževe zadnje okrožnice Vsi bratje, ki naj v božič-
nih dneh in v novem letu 2021 odmeva v naših 
srcih in okrepi naša prizadevanja za pomoč v 
stiskah bližnjih. 

Med nami povedano,   župnijsko glasilo za Slovence 
v škofijah Limburg, Mainz in Fulda. 
Župnik Martin Retelj  
Izdaja Slovenska katoliška župnija Frank-
furt,Holbeinstr.70, 60596 Frankfurt. 
E-mail: remslowen@aol.com  
Tel.: (069) 63 65 48; faks: 069/ 63 30 76 32 
Bančni račun: Postbank NL Frankfurt, Slowenische Kath.  
Gemeinde, BLZ 500 100 60, Kt.Nr. 849 24 601 

Med nami povedano,   župnijsko glasilo za Slo-
vence v škofijah Limburg, Mainz in Fulda. 
Župnik Martin Retelj (privat mobil: 0173 47 72 422) 
Izdaja Slovenska katoliška župnija Frankfurt, 
Mathildenstr. 30 a, 60599 Frankfurt.    E-mail:  

martin@skg-frankfurt.de  ali  zupnija@skg-frankfurt.de. 
Spletna stran: www.skg-frankfurt.de 
Tel.: (069) 63 65 48; faks: 069/ 63 30 76 32 

Bančni račun: Postbank NL Frankfurt, Slowenische  Kath. 
Gemeinde, BLZ 500 100 60, Konto Nr. 849 24 601;  
IBAN: DE89 5001 0060 0084 9246 01,  
BIC: PBNKDEFF  

ob 11:45 v St. Antonius Kapelle (starost in 
bolezen sta zmanjšali število rednih udeležen-
cev pri maši). V Lichu naj bi morda tudi osta-
la redna mesečna maša, v Kasslu pa tudi ne-
kako po dosedanjem načinu. A povsem goto-
vo ni. 

V Darmstadtu pa vsekakor  ne bo več 
slovenske maše. 

Naslednji predvideni voditelj 
Slovenskega katoliškega 
dušnopastirstva v škofiji 
Limburg bo Poljak klareti-
nec p. Andrej (Andrzej) 
Koch CMF (0178 9755991, 
koch.andrej6@gmail.com), 
kaplan v poljski župniji 
Frankfurt. Nekaj let je bil 

kaplan in župnijski upravitelj v Frankolovem 
in Črešnjicah in govori dobro slovensko. 
Predvideno je, da naj bi prevzel pastoralno 
oskrbo za Slovence tudi v škofijah Mainz in 
Fulda. Naj bo njegovo delo blagoslovljeno. 

Novi naslov: Slowenische Kath. Seelsorge 
in Bistum Limburg, Hühnerweg 25, 60599 
Frankfurt 

ODŠLI SO … 

V zadnji polovici novembra je umrla 70 
letna Tanja Rogge r. Kramberger iz Wormsa, 
rojena pa je bila v Mariboru. Predzadnji dan 
novembra pa je umrla v 66. letu starosti Ruža 
Kojadinović r . Nunić iz Frankfur ta, po roj-
stvu pa je bila iz Ukrinice (BiH). Prve dni de-
cembra pa je komaj 21-leten umrl Dorjan 
Moehn iz Wiesbadna. Rojen že z več bole-
znimi, pa večkrat operiran je zaključil ta ze-
meljski del bivanja. Dan za njim pa je dokon-
čal svoje zemeljsko bivanje, zaznamovano tu-
di s trpljenjem, v 77 letu starosti Jožef Rutar 
iz Undenheima, rojen pa je bil med vojno v 
Gorici. Naj počivajo v miru! 



Ob božičnem prazniku in pred novim letom 
se obračamo tudi k vsem rojakom zunaj meja 
naše domovine, v zamejstvu in izseljenstvu. 
Vsem vam in vašim najbližjim iz srca želimo le-
po, čeprav v marsičem okrnjeno božično praz-
novanje. Voščilo velja tudi vsem vernikom dru-
gih krščanskih skupnosti in vsem ljudem dobre 
volje.  

Vsem vošči blagoslovljene dneve praznova-
nja Jezusovega rojstva ter vse dobro v novem 
letu vaš dosedanji župnik     Martin 

 

V zadnjem pisanju za to naše župnijsko ozna-
nilo Med nami povedano (ki ima že kar dolgo dobo 
krepko čez 50 let) ne bom našteval statističnih po-
datkov za skoraj 24 let in pol mojega bivanja in de-
lovanja v tej zdomsko-izseljeniški skupnosti, v Slo-
venski katoliški župniji Frankfurt. Vsi tisti, ki ste 
tukaj živeli in sodelovali pri življenju te naše skup-
nosti 40, 50 in več let, boste prav gotovo pritrdili, 
da se je začela zlata doba z bogato bero kmalu po 
prihodu prvega stalnega duhovnika (1964) in je tra-
jala vse tja do našega praznovanja petdesetletnice 
začetkov naše župnije v letu 2014.  

Prav pa bo, da si osvežimo postaje slovenske pa-
storalne in kulturne oskrbe naših rojakov na širšem 
in ožjem področju. Svoje začetke ima to delo konec 
19. in v začetku 20. stoletja, ko so prvi slovenski 
duhovniki prihajali zlasti med rudarje v Vestfaliji. 
Med njimi je bil npr. tudi pesnik mučenec božji slu-
žabnik Filip Terčelj. Ob koncu 2. svetovne vojne so 
duhovniki taboriščniki v taborišču Dachau začeli 
oskrbovati rojake taboriščnike, ki se niso namerava-
li in hoteli vrniti v domovino v novo komunistično 
Jugoslaviji. To so bili p. Klavdij Okorn, p. Beno 
Korbič, Franc Šeškar ter laik prof. Vinko Lipo-
vec. Najprej so seveda pastoralno delovali na Ba-
varskem, njihovo poslanstvo pa se je kmalu začelo 
širiti na vso ameriško zasedbeno področje. Posebna 
apostolska misija za vse razseljene osebe pa je ime-
la sedež v Kronbergu v Taunusu. Nekaj pred začet-
kom 60. letih pa so začeli delovati med našimi roja-
ki dr. Janez Zdešar, dr. Franc Felc in Ciril Turk. 

Zlasti prva dva sta pred letom 1964 občasno obisko-
vala in zbirala na tem našem področju naše rojake, 
nekateri se ju iz tega časa še spominjate. 

Dr. Franček Prijatelj je nosil odgovornost v tej 
naši takrat nastajajoči župniji od leta 1964 do 1972, 
za njim pa je prišel sredi leta 1972 dr. Edo Škulj, ostal 
pa je do novembra 1975. Oba sta prišla iz Argentine. 
Takoj v novembru istega leta pa pride v Frankfurt iz 
Bremna Mirko Jereb in ostane skoraj do konca leta 
1991. V letu slovenske samostojnosti pa je prišel na 
njegovo mesto Janez Modic, svoje tukajšnje delova-
nje pa je zaključil septembra leta 1996, ko se je prese-
lil na področje Mannheima.  

Moj delo med vami se je torej začelo v septembru 
1996, po prihodu iz Pariza, zaključuje pa se s koncem 
decembra 2020, torej po nekaj več kot 24 letih. 
Upam, da sem morda vsaj malo izpolnil vaša pričako-
vanja nalog in dela slovenskega duhovnika med vami 
v tujem svetu. Ljudje in zgodovina sodimo po nekih 
človeških merilih, zadnjo, glavno in najvažnejšo pre-
sojo pa ima in bo imel Najvišji. Upam, da bo v tem 
mojem delu našel tudi kaj dobrega. 

Letos je minilo 56 let od začetka delovanja stalne-
ga slovenskega duhovnika, pa tudi 50 let od stalne 
slovenske maše v Mainzu. V letu 2021 pa bo minilo 
50 let od redne slovenske maše in srečanj v Lichu 
in tudi v Darmstadtu, 10 let pa od srečanj in maše v 
Kasslu. Pred 50 leti je bilo v Frankfurtu za 1. maj tudi 
prvo srečanje po maši. Tudi tri škofije so se odločile 
in sporazumele za delo slovenskega duhovnika na nji-
hovem področju. V letu 1974 je škofija Limburg izda-
la dekret o delovanju Slovenske katoliške župnije 
Frankfurt, po ureditvi 'cum cura animarum' (z matič-
nimi knjigami in župnijskim svetom) pa je začela ura-
dno delovati s 1. avgustom 1975, po 45. letih pa se po 
tem načinu ureditve zaključuje. Po nekoliko spreme-
njenim pravnim okvirom in pod vodstvom duhovnika, 
ki ni Slovenec, bo vsaj versko življenje v materinem 
jeziku teklo naprej. Seveda pa močno odvisno od za-
vesti pripadnosti Kristusu in Cerkvi, in to konkretni 
Cerkvi v škofiji Limburg in tudi v drugih dveh. 

Kako pa z menoj v bodoče? Na prošnjo in željo 
škofa Petra Štumpfa naj bi upokojeni izseljenski du-
hovnik po svojih močeh pomagal še kje na kakšni 
zdomsko-izseljenski slovenski župniji. Zaenkrat je 

načrtovano, da se bom naselil pri slovenskem du-
hovniku v Stuttgartu. Kolikor bo staranje in zdravje 
dovoljevalo, pa bom skušal še kakšno leto pomagati 
pri njem ali v bližnji okolici. Hvala in Bog povrni 
vsem za vse, kar ste storili za župnijo ali tudi za me-
ne. 

 
NEDELJE IN GODOVI V JANUARJU 

1.  januar MARIJA BOŽJA MATI,  
        NOVO LETO-DAN MIRU 
2.  januar Bazlij Veliki in Gregor Nacianški, šk. 

3.  januar 2. BOŽIČNA NEDELJA 

6.  januar GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 
        Sveti trije kralji 

10.januar JEZUSOV KRST  

11.januar  Pavlin Oglejski, škof 
14.januar  Odon iz Jurkloštra, menih 

17.januar  2. NEDELJA MED LETOM 

20.januar  Fabijan in Boštjan, mučenca 
21.januar  Neža, mučenka 

24.januar  3. NEDELJA MED LETOM,  
         svetopisemska nedelja 

25.januar  Spreobrnitev apostola Pavla 
26.januar  Timotej in Tit, škofa 
28.januar  Tomaž Akvinski, duhovnik c. učitelj 
31.januar  Janez Bosco, duhovnik ust. salez. 
 

KAKO IN KAJ SE NAPOVEDUJE V  
JANUARJU IN KASNEJE 

Dopoldanska maša v Frankfurtu je v semeni-
ški 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. Ugodnost za nas so na dvorišču te 
ustanove parkirni prostori. 

Maša v Mainzu bo morda v bodoče samo en-
krat na mesec in sicer na 4. nedeljo v mesecu 


