
 Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, august 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/filippinsk – 18.00 Messe efter ekstraordinær form – 20.00 Aftenmesse 

 

Ord fra sognepræsten:  

Kære troende. Vi er gået ind i august måned, der er 

præget af mange berømte hellige, der i høj grad har 

beriget kirkens historie ved deres modige og hellige liv. 

Jeg nævner blot et par eksempler, først og fremmest de 

hellige, der grundlagde religiøse samfund.  

Den 8. august fejrer vi den hellige Dominikus, der 
grundlagde Dominikanerordenen i det 12. årh. Den 11. 
august fejrer vi den hellige Klara af Assisi, der sammen 
med den hellige Frans grundlagde Klarisserne i det 
samme årh. Den 28. august fejrer vi den hellige Augustin, 
kirkefader og lærer, der i det 4. årh. grundlagde et 
klostersamfund, men som blev mere kendt som en af de 
største af kirkens teologer. Sammen med disse helgener 
er det desuden værd at nævne den hellige Monika, mor 
til den hellige Augustin. Med sine tårer, bønner og faste 
bidrog hun til sin søns omvendelse; hendes mindedag 
fejrer vi den 27. august.  
 

Det er også godt at nævne den hellige Maximilian Kolbe, 
polsk franciskaner og præst, hvis fest vi fejrer den 14. 
august. I 1941 i Auschwitz gik han frivilligt i døds-
bunkeren i stedet for en anden, Maximilian Kolbe 

besluttede at ofre sit eget liv og dø en pinefuld død for en far til en familie med flere 
børn. Pave Johannes Paul II sagde om ham, at han var dén mand, der reddede det 20. 
årh. fra skam. Et århundrede, der var så fuld af had og krig.  
 

Den smukkeste fest i august er dog festen for Jomfru Marias optagelse i himlen. Når vi 
ser Maria, optaget i himlen i al sin herlighed, ser vi vor egen fremtid - en herlig fremtid, 
og derfor er Maria et håbets tegn på vor herlighed. Lad alle helgeners forbøn og især 
den salige Jomfru Marias hjælpe os i verdens omskiftelser ved at løfte vore øjne mod 
himlen, hvor Jesus og Maria venter for at belønne vor tro og godhed.    
 

Amen. 
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Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:  

1. august: 18. almindelige søndag.  

6. august: Herrens bebudelse 

8. august: 19. almindelige søndag. 

15. august: Jomfru Marias optagelse i himlen. Kirketælling.  

Festlig afskedsreception for organist Ole Kongsted efter højmessen kl. 11.00. 

22. august: 21. almindelige søndag. 

29. august: 22. almindelige søndag. Kollekt for Caritas Danmark 

5. september: 23. almindelige søndag. 
 

Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:  

 

 Et dødsfald: 

Tidligere formand for menighedsrådet v. Jesu Hjerte Kirke og mangeårigt medlem 

af sognet, Ruth Christophersen, er afgået ved døden i en alder af 94 år. 

Begravelsen finder sted fra Jesu Hjerte Kirke, torsdag d. 12. august kl. 13.00.  

Hun hvile i fred! 

 

 Menighedsrådet har godkendt, at der etableres et tilbud til de ældre i sognet i 

form af et møde i menighedssalen en gang om måneden. Vi har netop ikke fastlagt 

en bestemt ugedag, da vi gerne vil høre medlemmernes forslag.  

Vi forestiller os en skønsom blanding af foredrag, oplevelser, fællessang mm. I 

december vil vi anrette en julefrokost, i foråret en påskefrokost samt planlægge 

en tur "ud i det blå". Vi er åbne for forslag til emner og oplevelser. Der vil være et 

par fællesmøder med Sankt Therese og Andreas menigheder.  

 

 Vores sognepræst p. Tomislav Cvetko er bortrejst på sommerferie i tiden fra d. 21. 

juli til d. 10. august.  
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Nyt fra børneundervisningen 

 

Som det nok er alle i sognet bekendt, har vi de seneste 6 år haft en gruppe børn, der 
kunne fejre deres Første hellige Kommunion i Jesu Hjerte kirke. Det er hver gang en stor 
glæde at opleve en sådan festdag, og det er livsbekræftende, at der er børn og unge, 
der oplæres i troen og kirkens fællesskab - for det er disse børn og unge, der med tiden 
skal løfte ansvaret for at bære kirken videre.  
 
I lighed med tidligere vil børnene i det kommende skoleår blive undervist hver søndag i 
tidsrummet kl. 09.30 - 10.50. Det er et godt tidspunkt, for det bevirker, at både børnene 
og deres forældre deltager i messen kl. 11.00. I begyndelsen af august udsendes 
indbydelser til familier med børn i alderen 8 - 10 år, at de kan komme til Jesu Hjerte Kirkes 
menighedssal onsdag den 1. sept. kl. 18.00 for at tilmelde deres børn. Vi beder 
forældrene medbringe barnets dåbsattest. Har I familie og/eller venner, der ønsker at 
tilmelde deres børn, må I meget gerne reklamere for tilbuddet fra Jesu Hjerte kirke. 
 
Undervisningen bygger på udvalgte tekster fra Bibelhistorien fra såvel Det gamle som 
Det nye Testamente, der suppleres med særligt materiale i forbindelse med jul, påske 
og pinse samt nogle særlige forløb om bl.a. Den hellige Ansgar og Den hellige Frans af 
Assisi. Børnene lærer at bede Fadervor, Hil dig Maria, Ære være Faderen samt at gøre 
korstegn. Børnene øver med organisten eller Birte Mandrup én eller flere af søndagens 
salmer. I slutningen af forløbet forberedes de til deres første skriftemål af pater 
Tomislav.  
 
Vi har længe gerne villet tilbyde en undervisning for de elever, der har fejret deres 
Første Kommunion. Mange børn oplever mellem Første Kommunion og Firmelsen et 
læringsmæssigt gab, som vi vil forsøge at udfylde. Det bliver et "fortsætterhold", hvor vi 
tager hul på Apostlenes Gerninger, den unge menighed i Jerusalem samt Pauli 
forkyndelse i Romerriget. Det første århundrede er en spændende tid med mange 
brydninger, vi skal høre om Pauli omvendelse, hans rejser i Lilleasien, Apostelmødet i 
Jerusalem, besøgene i Efesos, i Filippi, i Athen, hans skibbrud ved Malta og til slut hans 
ophold og martyrdød i Rom. Der vil komme nærmere oplysninger om denne 
undervisning på et senere tidspunkt, det vil sandsynligvis blive én søndag pr. måned.  
 
Ursula Ljungqvist 
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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:  Simon Peter Ssemakula 

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  

 

Redaktion af nyhedsbrev: Menighedsrådsformand Rasmus Frederiksen 

Ønsker du at afmelde dette nyhedsbrev, bedes du skrive til jesuhjerte@katolsk.dk 
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