
 Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, juli 2022  

Mandag – Fredag: 17.00 Hverdagsmesser – Lørdag: 18.00 Messe på italiensk 
Søndage: 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 alle. For at en organisme kan fungere godt, er det 

vigtigt at den blandt andet har sundt blod. Blodet er den 

smukke væske, der sørger for at transportere det 

livsvigtige ilt og næringsstoffer ud til kroppens væv og 

celler til at skaffe energi, og det transporterer også 

affaldsstoffer og kuldioxid væk fra cellerne.  

Blod repræsenterer også i mange kulturer livskraften eller 

sjælen. I Det Gamle Testamente, for eksempel, havde et 

lams blod kraft til at holde dødsenglen borte, og vi kristne 

ved at det er jo Jesus, det sande offerlam, der ved sit blod 

har skaffet os frelse og fred. 

Værdien af Jesu blod kom i højsædet især i 1849, hvor 

pave Pius IX indstiftede Festen for Herren Jesu Kristi blod, 

for bl.a. at stoppe krigen i Italien. Kort efter 

grundlæggelsen af festen stoppede krigen for alvor, og 

denne fest er siden jævnligt blevet fejret den 1. juli, og for 

at minde om vigtigheden af hengivenhed til Jesu dyrebare 

blod fik paven Johannes XXIII skrevet også Litani til Jesu 

dyrebare blod. Efter det Andet Vatikankoncil blev festen 

fjernet fra den liturgiske kalender, betragtet som for tæt 

på festen for Kristi Legemes og Blods fest, men hele juli 

forbliver traditionelt set i de katolske lande i hvert fald dedikeret til Jesu dyrebare blod. 

For et par måneder siden vendte en krig tilbage til Europa, og som stadig alvorligt truer 

freden. Måske er det på høje tid, at vi ligesom pave Pius IX kalder på hjælp fra Jesu blod 

for at stoppe denne krig. Lad os derfor i denne måned bede Jesus om, at han med sit 

sunde og stærke blod igen må rense frem for alt kirken i Europa for alt ondt, dvs. fra alle 

skadelige stoffer, især fra had og krig, og igen bringe tiltrængt ilt, dvs. fred til alle celler i 

Europa og verden.  

Kristi Blod, pris for vores frelse og fred, frels os!  
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Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:  

3. juli: 14. almindelige søndag. 

10. juli: 15. almindelige søndag.  

17. juli: 16. almindelige søndag. 

24. juli: 17. almindelige søndag.  

31. juli: 18. almindelige søndag. 
 

Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:  

 Lørdag den 2. juli 2022 kl. 11.00 præstevies diakon Livio Alloa Casale i Sct. Knud 

Lavards kirke i Lyngby og lørdag den 6. august kl. 15.00 præstevies diakon Daniel 

Steiner Ebert i Sct. Ansgars domkirke. 

 

 Den planlagte ældreudflugt d. 6. august er aflyst grundet den ovenstående 

præstevielse i domkirken. Der arbejdes på et andet arrangement.  

 

 Næste møde i menighedsrådet er planlagt til tirsdag d. 23. august.  

 

 I juli og august måned holder den kroatiske menighed sommerpause. Messen 

læses igen d. 11. september.  

 

 I næste månedsbrev kommer der mere information om fremtidig undervisning for 

førstekommunikanter og firmander i menigheden. 

 

 Bispedømmet påbegynder over sommeren og efteråret en længe imødeset 

istandsættelse af taget over korridorbygningen, der forbinder præstegården med 

sakristiet. Igennem mange år har det regnet ind igennem loftskonstruktionen, men 

det udbedres altså nu. 

 

 Kirkeskatten for 2. kvartal er offentliggjort, og der ses en svag stigning. Tak for det.    
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Jesu Små Søstre markerede helgenkåringen af Charles de Foucauld ved en fællesspisning i 
menighedssalen d. 15. juni 

- og fredag d. 24. havde sognet festmesse og flot reception i anledning af Jesu Hjerte 
Fest, som er menighedens titularfest 
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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  
 

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

Udbred gerne budskabet om vores nyhedsbrev! 

Vores månedlige nyhedsbrev har været udgivet siden begyndelsen af 2021.  

Foruden den digitale udsendelse af brevet til modtagernes e-mails kan det også læses 

på kirkens hjemmeside og der lægges en bunke printede eksemplarer frem i 

våbenhuset. Fortæl gerne andre om mulighederne for at modtage nyhedsbrevet.    
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