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Ord fra diakonen:  

’Vandring’ 

Pave Frans indbyder os alle til en vandring på en fælles 

vej - en synodal vej. Men hvad menes der egentlig med 

en vandring? Vi kan vandre i skoven alene eller med 

andre. Men en vandring kan også foregå i sjælens indre. 

"I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et 

sted, som han skulle få i eje, og han drog afsted uden at 

vide, hvor han kom hen."" (Hebr. 11,8). 

Når vi vandrer, gør vi os ofte fri fra alle mulige tanker, og 

derved bliver vi fri fra al afhængighed. Fra det, der binder 

os. Fra det/dem, som vi holder af, og som skænker os 

tryghed. Fra de mennesker fra hvem vi ønsker 

påskønnelse. 

Under vandringen behøver vi ikke hele tiden at tænke på, 

hvad der binder os, og hvad vi er afhængige af. Under 

vandringen kommer der selvfølgelig mange tanker op til 

overfladen, og meget bliver derved også klarere for os. 

Vandringen kan blive en meditativ vandring. I vandringen 

kan vi slippe af med det, der holder os fanget. Vaner og 

vor selvskabte ufrihed, som ofte bunder i al for mange 

tanker om bekvemmelighed.  

Når vi slipper disse afhængigheder, går vi ind i en større frihed; i troens frihed og 

åbenheden overfor Guds betingelsesløse kærlighed. 

Pave Frans opfordrer os ikke til at råbe op, men til at vandre i stilhed og åbne vort sind, 

så vi kan lytte til, hvad Helligånden bringer os, og ligesom Abraham drage afsted uden at 

vide, hvor vi går hen. 

Diakon Ole 
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Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:  

7. november: ALLE HELGEN, kirketælling 

Om eftermiddagen er der mulighed for deltagelse i andagt på Vestre Kirkegård 

8. november: ALLE SJÆLE. Latinsk requiemsmesse kl. 17 

14. november: Laterankirkens indvielse, kollekt af Peterspenge 

21. november: Jesus Kristus, universets konge 

25. november: Niels Steensen 

28. november: 1. søndag i advent 
 

Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:  

 

 Foreningen Katolsk Menighedspleje afholder marked med loppetorv, bogsalg, bod 

med religiøse artikler og café søndag d. 5. december fra kl. 11 – 16 i kirkens 

menighedssal og gymnastiksalen hos Mariendals Friskole. Indgang fra Stenosgade  

4B. Der er fri entré og alle er hjerteligt velkomne.  

 

 Biskop Czeslaw fylder 70 år, onsdag d. 17. november 2021. Det markeres på selve 

dagen ved en messe i Skt. Ansgars Kirke kl. 17 med efterfølgende reception. 

Biskoppen ønsker sig donationer til Katolsk Menighedspleje, Vincentsgrupperne, 

Stella Maris eller Caritas. 

 

 I weekenden 20. – 21. november er der pastoralrådsmøde i Middelfart. 

Menigheden sender en repræsentant.  

 

 Vi er nu gået ind i opvarmningssæsonen, og kirkens ikke helt lydløse 

varmeblæseanlæg er nu i drift igen. Fra tid til anden ytres der ønsker om 

muligheden for en varmeløsning, der ikke støjer på samme voldsomme måde som 

det nuværende anlæg. Inden jul får kirken besøg af et firma, som arbejder med el-

varme monteret under hver kirkebænk. Det må vurderes, om en sådan løsning 

kunne fungere hos os, og om det er billigere i drift.  
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Natten mellem søndag d. 17. oktober 

og mandag d. 18. oktober fik kirken 

uventet besøg i form af indbrudstyve. 

De fik adgang fra baggården ved at 

bryde et vindue op under en gammel 

lysskakt og gik igennem kirkens 

kælder op til ministrantgangen. 

Undervejs tog de forskellige effekter 

med sig, som de kunne forestille sig 

havde økonomisk værdi. Blandt disse 

effekter var desværre kirkens gamle 

røgelseskar med tilhørende skibe. 

Under oprydningsarbejdet fandt 

menighedsrådsformanden og 

viceværten heldigvis en del af 

tyvegodset smidt i baggården bag 

sakristiet. Det viste sig, at tyvene fik 

smækket sig ude, da de forlod kirken 

og blev fanget af høje mure til nabobygningerne. De kunne så ikke få alt 

tyvegodset med sig, men måtte lade noget blive tilbage. Til trøst for os. Politiet har 

været her for at fotografere, tage DNA-prøver og fingeraftryk. Sagen er også meldt 

til vores forsikringsselskab. 

 

 Menighedsrådet påbegynder arbejdet forud for næste års valg til menighedsrådet. 

Første element består i nedsættelsen af en lokal valgstyrelse. 

 

 Besøgstjenesten afholder møde i begyndelsen af december. Nærmere herom i 

næste nyhedsbrev og via opslag i våbenhuset.  

 

 D. 2/11 kl. 14:30 er der KÆKmøde i menighedssalen, hvor vi får besøg af Britta og 

Svenning Ravn, der tidligere hørte til vores menighed. Et foredrag om Lourdes vil 

som overskrift hedde: ”Når bønnen styrker og Underet helbreder!”  
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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: Stephen Bejo O.F.M. Conv. 

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: 1551   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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