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16.00 Messe på engelsk – 18.00 Messe efter ekstraordinær form – 20.00 Aftenmesse 

Ord fra sognepræsten:  

Kære troende, vi er kommet dybt ind i fasten. Tyve dages 

fastetid er allerede bag os. 

Vi troende ved godt, at det er en særlig tid, en nådens 

tid, hvor kirken tilskynder os til bøn, faste og 

kærlighedsgerninger og frem for alt til omvendelse og 

forsoning med Gud og mennesker, så vi kan forberede os 

til den mest højtidelige og magtfulde fest i vores 

liturgiske år, nemlig til Påske. 

Kirken kommer os i denne tid til hjælp med de gode 

hverdags- og især søndagsbibellæsninger, der minder os 

om berømte bibelske figurer, der levede i dybt venskab 

med Gud, som Noah, Abraham og Moses. 

Men kirken minder os i denne tid frem for alt om Jesu 

fristelse og lidelse i ørkenen og i slutningen af fasten 

mere og mere om hans fristelse, lidelse og død, som han 

udholdt af kærlighed til os syndere på korset på Golgata. 

I denne fastetid giver kirken os altså en ny lejlighed til at 

lære mere om vores frelses historie ved at læse og 

meditere over Guds ord.  

Herren Jesus vil have en kirke „i udgang“ skriver pave 

Frans i den apostolske skrivelse „Evangeliets glæde“. En kirke, der altid har exodus-

dynamikken i sig, gavens dynamik - dynamikken, der kommer af at gå ud af sig selv for 

at forkynde Evangeliet for alle, overalt, ved enhver lejlighed, uden tøven, uden modvilje 

og uden frygt. 

Med andre ord, Guds ord om Noah, Abraham og Moses kan hjælpe os i vores liv, i vores 

udgang og vandring med Gud, og ordet om Jesu kan hjælpe os i vores daglige liv og 

udgang med Jesus. 

Herren kommer i år for at fejre en ny udgang med os kristne. Han ønsker at gribe ind i 

vores liv på en ny og stærkere måde. 
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Lad os i årets fastetid udnytte den gode side af denne pandemi, og det er fraværet af 

støj og travlhed, eller bedre tilstedeværelsen af fred og ro. Hvem ved, om vi nogensinde 

vil få en så rolig fastetid igen. 

En veludført fastetid er bestemt den bedste forberedelse til at fejre Påsken eller endnu 

bedre til at møde den opstandne og levende Herre. 

Lad os derfor, som sagt, forberede os på denne fest, eller bedre til denne begivenhed 

ved bøn, faste og kærlighedens gerninger, ved at læse Guds ord, og frem for alt ved en 

oprigtig forsoning med Gud og med mennesker. 

Lad alle helgener hjælpe os med det. Amen. 

 

Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:  

Om fredagene i fastetiden er der korsvejsandagt efter messen  

7. marts: 3. søndag i fasten. 

14. marts: 4. søndag i fasten. 

19. marts: Skt. Josef, Jomfru Marias brudgom 

21. marts: 5. søndag i fasten, electio-ceremoni i domkirken. 

25. marts: Herrens bebudelse 

28. marts: Palmesøndag. Husk at stille uret til sommertid! 

30. marts: I den stille uge, oliemesse i domkirken kl. 16. 

1. april: Skærtorsdag 

2. april: Langfredag 

3. april: Vigilie 

4. april: Påskedag 

Næste nyhedsbrev rummer en komplet oversigt over samtlige messer til triduum. 

Nyhedsbrevet udkommer derfor allerede i slutningen af marts. 
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Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:  

 Ejere af buksbombuske søges! 

De af menighedens medlemmer, som har mulighed for at anskaffe buksbomgrene 

i større mængder, må gerne fortælle sakristiet det.  

I løbet af marts vil grenene blive klippet i mindre stykker, som menigheden får 

med hjem efter messerne palmesøndag. 

 

 Menighedsrådets møde d. 1. februar blev desværre aflyst grundet corona-

pandemien. Der planlægges en ny møderække.  

 

 En murermester er ved at lave afstøbning af kirkens rækværk på pulpituret, så det 

sidste stykke af balustraden ved orgelbænken, hvor rygpositivet tidligere stod, kan 

færdiggøres. Når arbejdet er færdigt, vil træpladen komme væk og balustraden se 

ud som da orglet blev opsat i 1899.  

 

 Der er indhentet tilbud på maling af menighedssalen, som trænger meget til en 

kærlig hånd. Sagen sagsbehandles nærmere, når rådet træder sammen igen. 

Sammen kan vi som menighed forhåbentlig glæde os til snart at få lov til at mødes 

igen til blandt andet kirkekaffen i salen, der sammen med nye møbler vil være 

gode rammer for kirkelivet.  

 

 Diakon Ole Lundsteen kunne berette, at et menighedsmedlem, der er skrædder, 

muligvis er interesseret i at renovere de slidte hynder på kirkens bænke. Der ses 

nærmere på sagen, herunder tidsplan og økonomi. 

 

 Orgelfirmaet Marcussen & Søn leverede det længe ventede kororgel til kirken, 

onsdag d. 24. februar. Orglet har 5 stemmer, heraf stammer de 3 fra hovedorglets 

gamle rygpositiv, der nu er fjernet. De 3 gamle stemmer kom oprindeligt fra et 

orgel, der tidligere stod i Sankt Ansgars Kirke i Bredgade. Orglet er nu intoneret, og 

det er tanken at det får lov til at festliggøre kirkens liturgi på de tidspunkter, hvor  
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en begrænset mængde personer ikke vil kunne harmonere med brug af kirkens 

hovedorgel på pulpituret. Det kunne f.eks. være oplagt til mindre grupper ved 

barnedåb om lørdagen.  

 
 

Billede af kororgelet, mens det endnu var under konstruktion hos 

orgelbyggerfirmaet Marcussen & Søn i Aabenraa, november 2020 
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 Regnskabet for 2020 er blevet udarbejdet, og det udviser et større underskud på 

lidt mere end 200.000 kr. Et underskud var forventet på grund af større 

vedligeholdsudgifter kombineret med samlet set langt færre indtægter. 2020 var 

på ingen måde et normalt år grundet Corona-pandemien, som vi også i det nye år 

mærker konsekvenserne af. Nedlukningen ramte kirkens økonomi hårdt. Godt nok 

kunne vi spare på lysregningen, men huslejen og lønninger skulle stadigt betales. 

Der skal lyde en stor tak til alle, som støttede op om kirken, selvom de var afskåret 

fra at være tilstede til messerne. Forhåbentlig kommer vi ikke igen til at opleve 

perioder med lukkede kirker.  

 

Kirkeskatten viser en støt opadgående kurve, og det er meget fortrøstende, da 

kirkeskatten i højere grad end kollekterne er midler som vi bedre kan budgettere 

ud fra. Kollekternes størrelse afhænger jo i høj grad af om bidragsyderne rent 

fysisk er tilstede i kirken og også om vedkommende tilfældigvis har husket 

kontanter på dagen. Heldigvis er der en god udvikling omkring udbredelsen af 

mobilepay, som menigheden bliver mere og mere fortrolig med.  

At kirkeskatten nødvendigvis må og skal fortsætte sin stigning, ses også ved at vi 

nu skal bidrage til bispekontorets lønudgifter ved den centrale opkrævning af 

kirkeskat. Beløbet fremgår af note 6. 

 

2020 rummede store vedligeholdsudgifter til bl.a. kirkens originale plankegulve, og 

restaurering af smedejernshegnet ud til Stenosgade. Disse udgifter slipper vi for i 

2021, men vi har fortsat et stort kirkerum, hvor der konstant viser sig tegn på, at 

både hér og dér burde vi være agtpågivende og på forkant med løbende 

vedligehold, så forfald kan tages i opløbet.  

 

Visse ting kan man dårligt få gratis, men lønningsudgifterne prøver vi at holde i 

ave. Hertil fik vi en hjælpende hånd i form af lønrefusion til Corona-hjemsendte 

medarbejdere i foråret 2020. Vi sparer, hvor vi kan. Dette elektroniske nyhedsbrev 

er et eksempel herpå, da det gamle postombragte sogneblad måtte opgives. Til 

gengæld opjusterer vi på børneundervisningen med flere penge til bogindkøb og 

materialer.  
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  Budget 2020 Regnskab 2020 Budget 2021 

INDTÆGTER    

1 Kirkeskat 780.000,00 819.969,00 830.000,00 

2 Kollekter og øvrige indtægter 319.000,00 310.576,00 293.000,00 

3 Afgiftsfrie indtægter 1.584.000,00 1.553.503,00 72.000,00 

 Egne indtægter i alt 2.683.000,00 2.684.048,00 1.195.000,00 

     

4 Tilskud fra fælleskassen 0,00 0,00 0,00 

5 Tilskud fra ordenssamfund 0,00 0,00 0,00 

 Tilskud i alt 0,00 0,00 0,00 

     

 INDTÆGTER I ALT 2.683.000,00 2.684.048,00 1.195.000,00 

     

6 15% solidaritetsbidrag 0,00 -36.279,00 -40.000,00 

7 Afgift til fælleskassen -160.000,00 -171.435,50 -168.750,00 

8 Afgift til præstelønninger -280.000,00 -285.725,50 -281.250,00 

9 Afregning af kollekter til andre formål -30.000,00 -16.278,00 -30.000,00 

 Afgift og bidrag i alt -470.000,00 -509.718,00 -520.000,00 

     

 NETTOINDTÆGTER I ALT 2.213.000,00 2.174.330,00 675.000,00 

UDGIFTER    

10 Bygninger -363.000,00 -398.601,00 -395.000,00 

11 Vedligeholdelse -1.650.000,00 -1.727.375,00 -70.000,00 

12 Lønninger -161.000,00 -102.485,00 -120.000,00 

13 Nyanskaffelser -5.000,00 0,00 -5.000,00 

14 Kultusudgifter -30.000,00 -37.705,00 -35.000,00 

15 Pastorale udgifter -23.000,00 -11.090,00 -26.000,00 

16 Kontorudgifter -87.900,00 -96.127,00 -60.000,00 

17 Kørsel- og transportudgifter -7.000,00 -5.594,00 -10.000,00 

18 Hensættelser 0,00 3.285,00 50.000,00 

19 Øvrige udgifter -2.000,00 -5.010,00 -2.000,00 

 UDGIFTER I ALT -2.328.900,00 -2.380.702,00 -673.000,00 

 ÅRETS RESULTAT -115.900,00 -206.372,00 2.000,00 

 



 Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, marts 2021 
 

Mandag – Fredag: 17.00 Hverdagsmesser – Lørdag: 18.00 Messe på italiensk 
Søndage: 9.30 Læst messe – 11.00 Højmesse – 14.00 Messe (2. + 4.) på kroatisk    

16.00 Messe på engelsk – 18.00 Messe efter ekstraordinær form – 20.00 Aftenmesse 

 
Orientering om børneundervisning i en Corona-tid:  

 

Som I alle er vidende om, har det ikke været muligt i kirken at forberede børnene 

til deres første hellige kommunion siden december måned. Vi må ikke samles i 

undervisningslokalet, men vi udsender en mail senest lørdag til alle børn og deres 

forældre, så de kan gennemgå lektien sammen. Der er en skrifthenvisning samt en 

gennemgang med forklaringer til børnene.  

 

Det har fra forældrenes side været et ønske, at diakon Ole Lundsten ville skrive en 

lille prædiken over søndagens evangelietekst; Ole plejede at komme de sidste 10-

15 minutter af hver undervisningsgang, hvor han gennemgik dagens evangelium 

og forklarede svære ord og vendinger. Såvel voksne som børn var glade for denne 

ordning, og den blev hurtigt efterlyst, da vi begyndte på undervisning via mails.  

 

Under forudsætning af at der ikke sker ændringer i forhold til corona-restriktioner, 

vil der blive fejret Første hellige Kommunion søndag den 6. juni kl. 12.30 i Jesu 

Hjerte kirke. Vi håber, at det bliver muligt at gennemføre denne dag, og at 

børnene får lov at få deres bedsteforældre med; der er mange lande 

repræsenteret i vor gruppe, de kommer fra Polen, Tyskland, Østrig, Italien, 

Spanien, Frankrig, Grækenland, Kenya og Nigeria.  

 

Hvis nogen har spørgsmål eller ønsker at kommentere undervisningen, er man 

velkommen til at skrive eller ringe til mig og jeg vil svare så fyldestgørende som 

muligt. 

 

Med venlig hilsen  

 

Ursula Ljungqvist, kateket  
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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: Ssemakula, Simon Peter   

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: 4400   3120021907            

Kirkens mobilepay: 55 05 68 

 

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