
 Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, august 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 diakonen: 

 Glad for Guds vilje. 

Dér, hvor man elsker, dér er man ikke ulykkelig. Hvis vi 

tror, og hvis vi elsker, får vi altid lov til at glæde os over 

Faderens kærlighedsfyldte nærvær, han, som gennem 

alle situationer opfordrer os til at sige ja til hans 

kærlighedsplan med vort liv. 

Et kristent liv er en stor bekræftelse. Men vi kan tage 

yderligere et skridt. Hvis alt i dit liv er en del af Guds plan, 

så er alt meget godt, og så kan du også takke Ham for alt. 

Når det gælder om at takke Gud, opfører vi os ofte lidt 

ejendommeligt. Vi deler tingene op i to kategorier. Der 

findes noget, som vi takker Gud for, netop det, der 

tilfredsstiller vores sanser, vores fornuft, vores egne 

ønsker. En anden kategori, noget, som vi oplever som 

ubehageligt og besværligt, beder vi Gud om snarest 

muligt at lave om på. 

Når vi vågner om morgenen i strålende solskin, siger vi: 

Tak, gode Gud! Hvis det derimod regner den dag, hvor vi 

skulle på udflugt, bliver vi sure på Gud og synes, at Han 

svigter os. 

Naturligvis skal vi takke Ham for det gode, Han glæder os med. Men det er forkert, hvis 

vi ikke også takker ham i de svære stunder, hvor noget går os imod. Vores utilfredshed 

tyder på, at vi tror, vi ved bedre end Gud, hvad der er godt for os. Vi anklager Ham for 

at forsømme det hele. 

Gud elsker dig meget mere, end du elsker dig selv, og Han er uendelig bedre i stand til 

at bedømme, hvad der er det bedste for dig. Der er virkelig grund til at takke Ham for 

alt. 
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Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:  

7. august: 19. almindelige søndag. 

14. august: 20. almindelige søndag.  

21. august: Jomfru Marias optagelse i himlen. 

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

 
 

 

Den længe imødesete istandsættelse af taget over korridorbygningen, der forbinder 

præstegården med sakristiet, er nu gennemført. Igennem mange år har det regnet 

ind igennem loftskonstruktionen, men det er altså slut nu. 
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Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:  

 Lørdag den 6. august blev diakon Daniel Steiner Ebert præsteviet i Sct. Ansgars 

domkirke. 

 

 Sognepræsten er bortrejst på ferie fra d. 3.- 20. august.  

 

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

læses igen d. 11. september.  

    

Information om fremtidig undervisning for førstekommunikanter og firmander i 
menigheden: 
 
Der vil være indskrivning til undervisning af elever i Jesu Hjerte menighed mandag den 
29. august til 1. kommunion kl. 18.00 og til firmelse kl. 19.30.  
 
Vi kan meddele, at 1. kommunion vil finde sted i Jesu Hjerte den 21. maj 2023 & 
firmelsen planlægges til den 27. maj 2023  
 
Vi vil gerne bede forældrene medbringe børnenes dåbsattest samt 300 kr. til dækning af 
div. materialer m.m.  
 
På mødet vil vi orientere om indholdet af undervisningen, mødetid og -dag samt en plan 
over "fridage" og forestående helligdage, som vi gerne vil fejre sammen med børnene.  
Der vil desuden være en retrætedag i løbet af såvel efteråret som foråret for 
firmanderne, og vi giver naturligvis besked herom i god tid forinden.  
 
Vi glæder os til at se så mange som muligt den 29. august! 

 
Sognepræst Tomislav Cvetko 
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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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