
 Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, februar 2021 
 

Mandag – Fredag: 17.00 Hverdagsmesser – Lørdag: 18.00 Messe på italiensk 
Søndage: 9.30 Læst messe – 11.00 Højmesse – 14.00 Messe (2. + 4.) på kroatisk  
16.00 Messe på engelsk – 18.00 Messe efter ekstraordinær form – 20.00 Aftenmesse 

Ord fra sognepræsten:  

Kære troende, i begyndelsen af februar fejrer vi 

festen for Herrens fremstilling i templet. Denne 

fest bringer os lidt tilbage til Juletiden.   

Et begreb eller et ord, som er meget forbundet 
med Julemysteriet er helt sikkert lyset. Vi ved, at 
da Jesus blev født, så hyrder Herrens engel, og 
Herrens herlighed strålede om dem. Da Jesus blev 
født, så de vise mænd også et lys. En ny stjerne 
på himlen. 

I evangeliet står der, at Maria og Josef 40 dage 
efter Jesu fødsel bragte ham til templet og at der 
var en mand ved navn Simeon, som tog barnet i 
sine arme og sagde: ”Herre, nu lader du din tjener 
gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har 
set din frelse, som du har beredt for alle folk: Et 
lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed 
for dit folk Israel” (Lk 2, 29-32). 

Simeon sagde altså, at barnet Jesus er et lys for 
alle folk, nemlig lyset, som de har ventet på. I dag 
fejrer vi derfor en fest for lyset, en fest for Jesus, 

som er verdens lys. Han er det lys som oplyser ethvert menneske.  Jesus er 
den, der kaster lys over alle mennesker, over vores historie og vores nutid og 
som oplyser vejen for os ind i fremtiden, ind i evigheden. Jesus er det lys, som 
hjælper os med bedre at forstå meningen med hele vores liv.  

Kære troende, lad os derfor i dag takke og lovprise Jesus, det sande lys, som 
bringer lys og varme til verden, og lad os bede om, at vi alle må møde dette lys 
også i dag i Kirken, i Eukaristien, at vi må blive antændt, at der må komme ild i 
os sådan at de andre mennesker kan se det på os, og at de også kan blive 
oplyst og varmet af Jesus gennem os.  Amen 
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Kære medlem af Jesu Hjerte Kirke!  

I din indbakke har du fået det første eksemplar af sognekirkens nye 

nyhedsbrev. Meningen er, at det skal udkomme hver eneste måned. 

Menighedsrådet havde egentligt forestillet sig, at dette nye initiativ skulle 

være et ekstra supplement i lighed med de nyere nyhedskanaler så som 

facebook og hjemmeside, som menigheden allerede i dag råder over. 

Virkeligheden har dog overhalet os indenom, og en noget mere usikker 

økonomisk fremtid som følge af kirkeliv på generelt lavere blus med corona-

pandemi har tvunget os til at se på hvordan vi kan få mere kirke for de samme 

penge i fremtiden. Kirken har i årevis trods store sparerunder haft underskud, 

og det kan ikke fortsætte. Dette indbefatter en ny-ordning af vores sogneblad, 

hvor en fysisk distribution endegyldigt må opgives. Vi har holdt fast ved det 

postomdelte blad længe, men tendensen i bispedømmet har været tydelig at 

se. Nu bliver virkeligheden en anden, og dette månedsblad bliver arvtageren 

for det storkøbenhavnske sogneblad, som Jesu Hjerte Kirke var en del af. Nu 

får vi nemmere ved at komme ud til dig med aktuelle beskeder, info om nye 

tilbud, annoncering af begivenheder og rettelser til allerede annoncerede 

arrangementer end hvad der hidtil var muligt med et sogneblad, der udkom 

fire gange om året. Vi håber, at du vil tage godt imod det! Husk, at man altid 

kan afmelde nyhedsbrevet igen. Det gøres ved at skrive til kirkens 

sognekontor, og mailadressen findes på sidste side i dette brev.  

Vi sørger dog også for, at bladet fremover vil være at finde i papirform i kirkens 

våbenhus,- til gavn og glæde for de menighedsmedlemmer, der gerne vil have 

’ noget med hjem’ fra kirke om søndagen. Det vil trods alt spare kirken for 

mange penge, der i stedet kan geninvesteres i mere fornuftige og opbyggelige 

ting end frimærker. 

Du ønskes alt godt for det nye år 2021. Vi ses i kirken! 

      Menighedsrådet     
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Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:  

7. februar: Herrens fremstilling i templet, Menigheden opfordres til at 

medbringe egne lys til velsignelse under messerne. Husk at skrive dit navn på 

de æsker, som du medbringer! 

14. februar: 6. almindelig søndag, husk gamle palmegrene i dag! 

17. februar: Askeonsdag, Messer kl. 17 & 18.30 

21. februar: 1. søndag i fasten. 

28. februar: 2. søndag i fasten. 

7. marts: 3. søndag i fasten. 

14. marts: 4. søndag i fasten. 

19. marts: Skt. Josef, Jomfru Marias brudgom 

21. marts: 5. søndag i fasten, electio-ceremoni i domkirken. 

25. marts: Herrens bebudelse 

28. marts: Palmesøndag.  

30. marts: I den stille uge, oliemesse i domkirken 

 

Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:  

 Sognepræsten meddelte, at der indtil videre celebreres ekstra dansk 

messe søndage kl. 9:30 for i Corona-tiden at aflaste 11-messen. Der er 

brug for flere frivillige ved kirken, såvel sakristaner og lektorer som 

portnere. 

 

 Orgelfirmaet Marcussen & Søn har netop meddelt, at det nye kor-orgel 

ventes leveret og opsat i kirken i slutningen af februar måned.  
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 Tidl. formand for menighedsrådet Vibeke Baadsgaard blev begravet fra 

Jesu Hjerte Kirke d. 5/12. Tidl. Hjælpesakristan mm. Inger Jensen blev 

bisat fra Jesu Hjerte Kirke d. 17/12. De hvile i fred! 

 

 Status for indeværende års økonomi blev gennemgået grundigt af 

formanden. Der forventes et underskud, men forholdene er pga. Corona 

noget uoverskuelige, da det er vanskeligt at forudsige kirkens indtægter 

med et svingende deltagerantal. 

 

 Sognepræsten, formanden og Carsten Günther havde udarbejdet et 

budget for 2021, som formanden gjorde rede for. Man bestræber sig på 

at få budgettet til at udvise et beskedent overskud, og samtidigt give 

plads til henlæggelse af midler til fremtidigt bygnings-vedligehold.  

 

 Der kan stadig købes Katolsk Lommebog 2021 i sakristiet, enten kontant 

eller med kirkens mobilepay. Den koster 150 kr.  

 

 Traditionen tro ligger der CMB-mærkater ved julekrybben. Donationerne 

går til Missio Danmark. Husvelsignelserne fås indtil kyndelmisse, hvor 

julekrybben nedtages. 

 

 Det vedtoges, at der ved messer med mere end 50 deltagere kommer til 

at fungere ordensmarskaller, der skal hjælpe folk med at sidde spredt, gå 

op på pulpiturerne osv. Hver anden bænk vil blive afspærret med snore. 

De forskellige tiltag i kirkerummet bliver løbende justeret alt efter de 

aktuelle anbefalinger.  

 

 Diakon Ole Lundsteen kunne berette, at et menighedsmedlem, der er 

skrædder, muligvis er interesseret i at renovere de slidte hynder på 

kirkens bænke. Der ses nærmere på sagen i februar. 
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   Budget 2019 Regnskab 2019 

 INDTÆGTER   

 1 Kirkeskat 800.000,00 734.494,98 

 
2 Kollekter og øvrige indtægter 323.000,00 322.931,48 

 3 Afgiftsfrie indtægter 1.684.000,00 941.776,60 

  Egne indtægter i alt 2.807.000,00 1.999.203,06 

     

  INDTÆGTER I ALT 2.807.000,00 1.999.203,06 

     

 6 15% solidaritetsbidrag 0,00 0,00 

 7 Afgift til fælleskassen 0,00 -156.276,50 

 8 Afgift til præstelønninger 0,00 -260.463,49 

 9 Afregning af kollekter til andre formål -30.000,00 -24.845,00 

  Afgift og bidrag i alt -30.000,00 -441.584,99 

     

  NETTOINDTÆGTER I ALT 2.777.000,00 1.557.618,07 

     

 UDGIFTER   

 10 Bygninger -374.000,00 -393.779,69 

 11 Vedligeholdelse -1.690.000,00 -980.742,77 

 12 Lønninger -165.000,00 -157.114,88 

 13 Nyanskaffelser -6.000,00 -3.548,42 

 14 Kultusudgifter -36.000,00 -23.578,59 

 15 Pastorale udgifter -24.000,00 -33.095,23 

 16 Kontorudgifter -81.600,00 -97.390,63 

 17 Kørsel- og transportudgifter -7.000,00 -6.245,42 

 18 Hensættelser 0,00 60.536,35 

 19 Øvrige udgifter -7.000,00 -12.102,50 

  UDGIFTER I ALT -2.390.600,00 -1.647.061,78 

     

  DRIFTSRESULTAT 386.400,00 -89.443,71 

  NETTORESULTAT EJENDOMME 0,00 0,00 

     

  ÅRETS RESULTAT 386.400,00 -89.443,71 
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FARVEL TIL FORSONINGS- OG HELBREDELSESMESSERNE 

 

Disse messer begyndte i 2007 i Sankt Ansgars Kirke og blev senere overflyttet 

til Jesu Hjerte Kirke, hvor vi med taknemmelighed har kunnet gennemføre 

dem indtil udgangen af 2020.  

Det hele begyndte med, at nogle af vore medarbejdere deltog i en 

international konference i Polen, hvor en franciskaner orienterede os om et 

forsoningsprojekt, der fandt sted i Zagrebs domkirke siden 2000. 

Franciskanerne havde tilrettelagt en særlig forsoningsmesse i den katolske 

domkirke i Zagreb. Formålet var at give befolkningen mulighed for at blive 

forsonet efter en smertelig etnisk krig i det tidligere Jugoslavien (1992-1995). 

De forskellige folkeslag og trossamfund i Jugoslavien havde i århundreder 

været fjender. Messen blev afholdt hver måned, og domkirken var fyldt til 

bristepunktet. Disse messer udvirkede en dyb forsoning mellem mennesker, 

der måske i århundreder havde været hinandens fjender.  

Foredraget var utroligt gribende for os deltagere: Hvilken kraft har ikke 

eukaristien til at forsone mennesker? Vi besluttede derfor at lave noget 

tilsvarende i Danmark på grundlag af en tysk oversættelse af ritualet.  

Inspirationen til den kroatiske udgave var dels det påtrængende behov for 

forsoning mellem mennesker, der havde været i krig med hinanden, dels 

overbevisningen om, at Den katolske Kirke har en skat givet af Kristus, nemlig 

den hellige messe, som er forsoningsofferet par excellence. 

Vi, som i alle årene har medvirket til, at disse messer kunne afholdes, og rigtig 

mange troende, som har deltaget i messerne om og om igen, fordi de følte en 

særlig nåde, kan bevidne, hvilken forsonende og helbredende kraft, de har 

modtaget. Men hvorfor så ikke blive ved med at fejre disse messer?  
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Der er to grunde: 1) Kirkens aktuelle situation på grund af Coronaen gør det 

ikke umuligt at gennemføre dem, men belastende. 2) Mange i teamet, der har 

planlagt og gennemført messerne, har nået en fremskreden alder, der 

indebærer begrænsninger, men også sygdom præger nogle. Messen varer 

typisk to timer, og det har krævet både megen forberedelse og mange kræfter 

at gennemføre dem.  

I vores team har vi også under møderne set ud over denne problematik og talt 

meget om Kirkens almene situation i disse tider. Er Kirken tvunget til at 

begynde forfra for at løse den opgave, Kristus har pålagt den: at evangelisere 

alle folkeslag? Meget tyder på, at den ikke har været og er i stand til det i det 

nye årtusind. En overvejelse den hellige pave Johannes Paul II selv har gjort sig. 

Vores team overvejer derfor, om Gud vil give os nye, måske meget beskedne 

opgaver i denne henseende, og at mange af deltagerne i messerne kunne føle 

sig kaldet til at gå nye veje. Vi planlægger derfor at bruge vores hjemmeside til 

at komme med ideer, der kan inspirere og udruste de troende til at tage deres 

del af ansvaret for den nye pinse, som den hellige pave Johannes XXIII 

forkyndte ved indkaldelsen til koncilet, dvs. give Helligånden en større og 

afgørende plads i Kirkens daglige liv, end det nu er tilfældet. 

Vi vil gerne af hjertet takke Jesu Hjerte Kirke og dets forskellige præster 

gennem årene samt kirkens personale for gæstfrihed. Det har været en glæde 

at kunne fejre vores messer i den store og smukke kirke. 

 

På arbejdsgruppens vegne 

Lars Messerschmidt 
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Kontaktoplysninger:  

SOGNEPRÆST: Tomislav Cvetko,O.F.M. Conv. - Mobil: 21 78 06 71 - 

tomislav.cvetko33@gmail.com 

ANDENPRÆST:  Tomaz Majcen, O.F.M. Conv. - Mobil: 21 78 05 90 - 

majcen.tomaz@gmail.com 

PRÆST: Stephen Bejo, O.F.M. Conv. - Mobil: 20 15 90 04 - 

arstbarbjo@gmail.com 

Diakon: Ole Lundsteen - Mobil 51 82 42 24 –      

o-lundsteen@dukamail.dk 

Præst for messen efter ekstraordinær form: Paul Marx O.M.I. 

Præst for messen på engelsk: Ssemakula, Simon Peter   

Præst for messen på kroatisk: Tomislav Cvetko O.F.M. Conv. 

Præst for messen på italiensk: Michael Hornbech-Madsen 

Formand for menighedsrådet:              

Rasmus Kaare Frederiksen, mobil: 40 82 04 00, rasmus@kaarefrederiksen.dk 

Kirkens hjemmeside; www.jesuhjertekirke.dk 

Kirkens kontor, Ina Hartmann, e-mail: jesuhjerte@katolsk.dk        

Adresse: Stenosgade 4A, 1616 København V.  

Kirkens kontonummer: 4400   3120021907            

Kirkens mobilepay: 55 05 68 

Ønsker du at afmelde dette nyhedsbrev, bedes du skrive til 

jesuhjerte@katolsk.dk 
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