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Ord fra sognepræsten 

Kære troende, på den første søndag i februar måned 

fejrer vi altid festen for Herrens fremstilling i templet. 

Denne fest er vigtig for alle kristne, fordi den inviterer os 

alle til at fremstille vores kroppe og sjæle for Herren, som 

er verdens lys, men denne fest har også i mange år været 

dedikeret på en særlig måde til ordensfolk. Her tænker vi i 

første omgang på nonner og munke, men også på øvrige 

gudviede. 

 Alle kristne har deres egen værdi og mission, og munke 

og nonners mission er, at de allerede her på jorden lever i 

frihed og hjertets renhed, det vil sige i frihed fra 

materielle ejendele og et liv, der primært er dedikeret til 

Herren. 

På denne måde lever og vidner ordensfolk allerede her 

på jorden om de værdier, der tilhører og vil tilhøre det 

himmelske liv. Med andre ord, essensen af ordensfolks liv 

er at være vidner med deres liv og løfter om Guds riges 

nærhed på jorden. 

Det er en kendsgerning, at ordensfolk på mange måder 

har beriget og adlet den kristne historie. 

Det er en dejlig, nyttig men også krævende mission, derfor inviterer jeg jer, kære 

troende, til at støtte ordensfolk og øvrige gudviede med jeres bønner i denne måned, så 

de kan fortsætte med at fordrive denne verdens mørke med deres liv, bønner og 

eksempel og gøre Guds rige, dvs. kærlighedens, sandhedens, retfærdighedens, glædens 

og fredens rige, nærværende her på jorden. 

Og lad os bede om nye religiøse kald her i Danmark. 

Lad alle hellige nonner og munke hjælpe os med dette. 
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Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:  

5. februar: Herrens fremstilling i templet  

12. februar: 6. almindelige søndag  

19. februar: 7. almindelige søndag 

22. februar: Askeonsdag  

26. februar: 1. søndag i fasten 

 

Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:  

 

 D. 5. februar, den første søndag i februar, markerer kirken festen for Herrens 

fremstilling i templet. Ved begyndelsen af messen velsignes de lys, der skal bruges 

under liturgien i det nye år. Alle er velkomne til at medbringe deres egen stearinlys 

til denne velsignelse. Husk at mærke dine lys med navn, så de ikke forsvinder i 

mængderne. Ved den samme messe får vi besøg af Frederiksborg Drengekor, der 

deltager musikalsk i messen sammen med menigheden og ved fremførelse af egne 

værker.  

 

 Bagerst i kirken er der opstillet en kobberkedel til indsamling af gamle buksbom- og 

palmegrene, der brændes til aske. Fastetiden indledes askeonsdag, d. 22. februar.  

 

 Kirkeskatten for 4. kvartal er indgået. Menigheden modtog 89.318,41 kr. fra 

bispekontoret. I nyhedsbrevet for marts præsenteres budgettet og en økonomisk 

status.  

 

 Ved det nye missales ankomst blev nogle af svarene i messen ændret. Der er nu 

udarbejdet en ny og mere overskuelig udgave af ’huske-kortene’, som ligger 

bagerst i kirken.  
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 P. Michael Hornbech-Madsen påbegynder i foråret en voksenkatekese med 

udgangspunkt i aktuelle emner. Denne aktivitet har længe været et stort ønske fra 

flere af menighedens medlemmer. Møderne planlægges afholdt i præstegården 

hver onsdag aften kl. 19. Første gang bliver onsdag d. 1. marts. Velkommen til! 

 

 ’De syges dag’ afholdes lørdag d. 11. februar kl. 14. Dagen indledes med messe 
med meddelelse af de syges salvelse, efterfulgt af samvær i menighedssalen. 
 

 Lørdag d. 4. marts vil der blive afholdt en faste/meditationskoncert i Jesu Hjerte 
Kirke d. 4. marts, hvor musikere anført af organist Klaus Munk-Nielsen vil spille 
Haydns “Jesu sidste 7 ord på korset” for strygekvartet. 
P. Michael Hornbech Madsen oplæser og kommenterer kort kors-ordene. 
 
 

 
Da Jesu Hjerte Kirkes kasserer må opgive sit hverv, er vi på udgik efter en 
anden person, der kan fortsætte i denne funktion.  
 
Arbejdet består primært i at: 
- tjekke mailadresse samt e-boks for digital post til menigheden,  
- på ugentligt basis at hente regninger, udlæg og kvitteringer på 
sognekontoret, og 
- betale disse i sognets netbank,  
- videregive bilagene til sognets bogholder, samt 
- 1 gang om måneden at indsende løndata for menighedens ansatte.  
 
Funktionen er ulønnet, og yderlige information om denne tjeneste kan fås 
hos menighedsrådsformanden på rasmus@kaarefrederiksen.dk  

 

 
 
 

 

mailto:rasmus@kaarefrederiksen.dk
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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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