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Ord fra sognepræsten 

Kære troende,  

Alle mennesker, især os kristne, er kaldet til at arve en 
velsignelse og også til at velsigne Gud og mennesker.  

Den salige Jomfru Maria er den, der har arvet Guds 
velsignelse på en særlig måde, og hun er også den, der 
med sin "lovsang" lærer os at velsigne først og fremmest 
Gud men også mennesker skabt i Guds billede. 

Derfor er det godt at begynde det nye år med en 
Mariafest - som vi gør, for i dag fejrer vi nemlig festen for 
Den hellige Gudsmoder Jomfru Maria - og sammen med 
Maria velsigne Gud for alt det gode, han allerede har 
givet os, såvel som for alt det gode, han vil give os i dette 
nye år, i de kommende år, og endnu mere i evigheden. 

Vi lever i en verden, hvor forbandelser og fornærmelser 
for ofte høres i stedet for velsignende ord. 

Om det skrev også den hellige apostel Jakob i sit brev. 
Han skrev nemlig at vores „tunge er en lille legemsdel, 
men kan prale sig af stor magt“, for „med den velsigner vi 
Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, 
som er skabt i Guds billede; fra samme mund lyder både 
velsignelse og forbandelse.  

Men han tilføjede også at „sådan bør det ikke være“.   

Ja, sådan bør det ikke være for vi er ikke kaldet til at forbande Gud og mennesker, men 
kun til at velsigne Gud og mennesker… 

Lad os derfor begynde dette nye år med at velsigne Gud og mennesker. 

Må den salige Jomfru Marias eksempel og forbøn hjælpe os med det. 

Godt og velsignet nytår! 

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

1. januar: Den hellige Gudsmoder Jomfru Maria  

8. januar: Herrens Åbenbarelse  

15. januar: 2. almindelige søndag 

22. januar: 3. almindelige søndag  

29. januar: Sankt Ansgar. Kirketælling 

 

Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:  

 

 Labels med helligtrekongersvelsignelse ligger fremme ved julekrybben fra d. 8. 
januar. Klistermærkerne er gratis, men giv meget gerne et bidrag, der kommer 
Missio’s arbejde til gode.  
 

 Menighedsrådet har møde d. 13. januar, hvor den synodale proces, budgetlægning 
for det nye år og sociale aktiviteter for menigheden behandles.  
 

 I de sidste måneder af 2022 har bispekontoret arbejdet målrettet med en fornyet 
fokus på øgning af kirkeskatten i menighederne. Der er blevet rundsendt breve til 
menighedens medlemmer. Vi afventer en tilbagemelding fra bispekontoret i det 
nye år om resultatet heraf.  
 

 Koret Musica Viva, som øver ved vores kirke, afholder koncert tirsdag d. 24. januar 
kl. 20 i kirken. Alle er hjerteligt velkomne.  
 

 Samme aften, tirsdag d. 24. januar kl. 18:30, begynder den fælles 
storkøbenhavnske økumeniske kirkevandring i Indre By. Arrangementet har en lang 
tradition bag sig, og et pænt antal katolikker deltager hvert år. Sidste år blev det 
grundet corona-aflysning flyttet til juni, men er nu tilbage på sin vante plads i 
januar.  
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”I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren” 
 

Jesu Hjerte Kirke ønsker alle en velsignet julefest og et lykkebringende nyt år! 
Vi ses i sognekirken i 2023 til aktiviteter og masser af messer! 
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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 
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