
 Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, oktober 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 troende,  

I ved allerede, at oktober måned står i missionens tegn, 
og at den på en helt særlig måde er helliget den salige 
Jomfru Maria af Rosenkransen. 

Rosenkransen er den smukkeste og mest effektive Maria-
bøn, og derfor vil jeg opfordre jer til at bede 
rosenkransen hver dag i denne måned og især for 
missionen. 

I oktober måned fejrer vi også festen for den hellige Frans 
af Assisi. Han er uden tvivl en af de mest berømte 
helgener og missionærer, og derfor inviterer jeg jer alle til 
at fejre hans fest nu på tirsdag den 4. oktober kl. 17. 

I oktober måned fejrer vi også festen for den hellige 
Margrethe Maria Alacoque. Vor Herre Jesus Kristus 
åbenbarede sig i 1600-tallet for hende og lod hende se 
Hans hellige gennemborede hjerte og den uendelige 
store kærlighed til alle mennesker, som findes der. I sine 
åbenbaringer gav Jesus hende 12 løfter. 

Jesus sagde blandt andet: „Jeg lover alle dem, der 
modtager den hellige kommunion første fredag i 

måneden, ni måneder i træk, at de vil blive velsignet med den nådegave, at de vil få den 
endelige anger og ikke dø uden for min nåde, ej heller vil de dø uden at have modtaget 
sakramenterne. Mit hjerte vil være deres sikre tilflugt i deres sidste time“.  

Det er dette, som vi vil gøre sammen som menighed her i Jesu Hjerte sogn. Vi starter nu 
på fredag d. 7/10/22.  Alle er inviteret!        

Må den hellige Frans af Assisi, den hellige Maria Margrethe Alacoques og især den 
Salige Jomfru Maria af Rosenkransen's forbøn hjælpe os til at modtage alle de 
nådegaver, som Herren har forberedt for os i denne måned. 

Fr. Tomislav Cvetko 
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Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:  

2. oktober: 27. almindelige søndag. 

3. oktober: Transitus: Frans af Assisi 

4. oktober: Frans af Assisi. Reception i menighedssalen efter messen. 

9. oktober: 28. almindelige søndag. 

16. oktober: 29. almindelige søndag.  

23. oktober: 30. almindelige søndag.  

30. oktober: 31. almindelige søndag. Kollekt for verdensmissionen. (Sommertid slutter!) 

 

Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:  

 Mandag d.3. oktober kl. 17 er fejringen af den hellige Frans' transitus & tirsdag d. 
4. oktober kl. 17 er selve festen for den Hellige Frans af Assisi. Efter messen om 
tirsdagen er der reception i menighedssalen, hvor alle er velkomne.  
 

 I den kommende tid vil vi have besøg af håndværkere, der skal udbedre trappetrin 
over våbenhuset og højttaleranlæg i kirken. 
 

 Vi har modtaget afregningen for kirkeskatten for 3. kvartal, og tallene viser en 

mindre fremgang i forhold til forrige år. Oversigten er opsat i våbenhuset. 

 

 HUSK de nye svar til messen, som er gældende efter det nye missale: 

Ny tekst til Fader vor 

(med understregning af de ændrede ord):  

Fader vor, du som er i himlene! 

Helliget vorde dit navn, komme dit rige. 

Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. 

Giv os i dag vort daglige brød og forlad os vor skyld, 

som også vi forlader vore skyldnere, 

og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde.     
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Nyt menighedssvar ved afslutningen af offertoriet 

”Herren modtage ofret af dine hænder, til pris og ære for hans navn og til gavn for 

os og hele hans hellige Kirke. 

 

Akklamation efter forvandlingen 

 ”Herre, vi forkynder din død, vi priser din opstandelse, indtil du kommer i herlighed. 

 
Indlæg fra kirkens organist Klaus Munk-Nielsen:  
 
Jeg har nu været organist i Jesu Hjerte Kirke i et år, hvilket er en både en spændende og 
livgivende opgave. Kirkerummets smukke udformning og akustik, de dejlige orgler, det 
kompetente frivillige kor, salmerne, liturgien, musikken og ikke mindst mødet med 
præster og menighed/menighedsråd udgør alt sammen en kilde til glæde hos mig hver 
uge.  
 
Vi har haft en velbesøgt orgelindvielseskoncert i maj måned, og jeg ønsker at bruge 
kirkerummets unikke skønhed til at lave smukke koncerter, så åndfuld musik kan skabe 
glæde også udenfor vores almindelige messer. Som dirigent for forskellige kor vil jeg 
derfor afholde nogle koncerter i Jesu Hjerte Kirke, og jeg håber I som menighed vil 
bakke op om disse, så vi også kan dele koncertoplevelser i kirken sammen.  
 
Lørdag d. 5 november kl. 15 dirigerer jeg således Mozarts Requiem her i kirken med 60 
sangere i Søborg Motetkor, 4 professionelle solister og et lille professionelt orkester. 
Dette koster ikke kirken penge, men er støttet af forskellige fonde i musiklivet. Der vil 
dog være en entre på 100 kr.  -det er ikke nødvendigt at bestille billetter på forhånd. 
Jeg håber, at mange har lyst til at høre dette meget elskede værk, og at dette og 
kommende koncerter vil medvirke til at øge glæden ved kirkerummet og vores 
fællesskab. 
 
Lørdag d. 10 december vil jeg dirigere en koncert med julemusik, herunder 55 
minutters uddrag af Händels Messias - mere om det i næste nyhedsbrev. 
 
Klaus Munk-Nielsen 
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Bogpræsentation, torsdag d. 27. oktober kl. 19:30 
Torsdag d. 27. oktober kl. 19.30 vil Jesu Hjerte Kirke lægge ramme til præsentation af 
en biografi om den katolske komponist og senere præst Leif Kayser, der for nylig er 
udkommet på forlaget Multivers i serien "Danske Komponister”. 
Bogens forfatter er Jørgen Ellegård Frederiksen, organist ved Bagsværd Kirke.  
Der vil være en samtale med forfatteren, efterfulgt af en orgelkoncert på 30 minutter 
samt en reception med et glas vin og mulighed for køb af bogen i menighedssalen.  
 

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 
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