
 Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, juni 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 

 

Ord fra sognepræsten:  

Kære troende! En rig, liturgisk periode er nu bag os, men 
også juni måned tilbyder et par smukke helligdage, 
hvoraf jeg vil fremhæve Kristi Legems og Blods fest, Jesu 
Hjerte fest, festen for Johannes Døbers fødsel og sidst, 
men ikke mindst festen for apostlene Peter og Paulus.  
 
Jeg vil gerne understrege Jesu Hjerte fest på en speciel 
måde; denne fest har en helt særlig betydning for vort 
sogn, da Jesu Hjerte kirke netop er indviet til Jesu Hellige 
Hjerte. Med andre ord er alle kristne og især sognebørn i 
Jesu Hjerte kirke kaldet til at fordybe sig i mysteriet om 
Jesu Hjerte. Det er et hjerte, der er vævet med Guds 
umålelige kærligheds kraft såvel som med kærligheden 
fra hans moder, den uplettede Jomfru Maria.  
 
Jesu Hjerte er en forbindelse af himmelsk kraft, himmelsk 
ild, den reneste sne og den hvideste og mest velduftende 
lilje. Det er et menneskeligt, men også et guddommeligt 
hjerte, som er selve kilden til frelse og kilden til skønhed, 
godhed og nåde.  
 
Kære troende! Vi er kaldet til at ære dette hjerte og elske 
det stadigt mere. Vi er kaldet til at drikke det levende 

vand fra kilden ved dette hjerte, der af kærlighed til os blev gennemboret. Samtidig må 
vi bede om, at Gud må forme vore hjerter efter Jesu hjerte.  
 
Der er en bøn, der er så kær for mig og for Jesus, og som helt sikkert kan hjælpe os i 
denne hensigt. Den lyder således: " Jesus, mild og ydmyg af hjertet, form vort hjerte 
efter dit hjerte ". Det er en simpel, men meget effektiv bøn. Den kan gentages 10 eller 
100 gange om dagen. Kære troende! Jeg opfordrer jer til hver dag at bede denne bøn 
som forberedelse til vort sogns fest og således lade Jesus forme vore hjerter efter sit 
eget. Så finder vore sjæle virkelig fred, som Jesus har lovet os.   
Amen. 
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Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:  

6. juni: Kristi Legems Fest. Der er førstekommuion ved både 11-messen og en ekstra-

messe kl. 12.30 i dag. For at højmessen kl. 11 ikke kommer til at skubbe til den 

efterfølgende messe, opfordres menighedens normale deltagere kl. 11.00 på denne dag 

at overveje deltagelse i andre messer i kirken, f.eks. 9.30 & 20.00. 

9. – 10. – 11. juni: Tilbedelse af Sakramentet kl. 16 – 16.45 som optakt til: 

11. juni: JESU HJERTE FEST. Højmesse kl. 17. 

13. juni: 11. alm. Søndag. Indbydelse til §12-møde. 

20. juni: 12. alm. søndag. Kollekt til Bonifatiuswerk. 

24. juni: Johannes Døberen 

27. juni: Peter og Paul 
 

Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:  

 Klokkefirmaet ’Thubalka’ er færdige med reparationerne i klokketårnet og 

lydbilledet i Stenosgade er atter, som vi er vant til.  

 

 Jesu Hjerte Fest, som er vor sognekirkes titularfest, markeres på selve dagen med 

festmesse kl. 17 med forudgående tilbedelse og sakramental velsignelse. Som 

noget nyt arrangeres der også tilbedelse i 3 dage forud for Jesu Hjerte Fest. Efter 

højmessen indbydes der til reception i menighedssalen.  

 

 Menighedsrådet indbyder menigheden til et informationsmøde i menighedssalen, 

det såkaldte §12-møde, hvor en almen orientering om tingenes tilstand i 

menigheden præsenteres og behandles. Der er være lidt godt at spise og drikke i 

forbindelse med mødet.  

 

 Vi kan atter indbyde til kirkekaffe efter højmesserne kl. 11. Der savnes dog flere 

frivillige, der gerne efter tur vil engagere sig til at stå for lidt at spise og drikke, når 

vi mødes om søndagen. Giv gerne en hånd med! 
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 D. 12-13/6 er der indkaldt til Pastoralrådsmøde i Middelfart.  

 

 Nicherne i kirkens korsarme er i øjeblikket ved at blive istandsat. Dybe revner i 

væggene er blevet udbedret, og efterfølgende er væggene blevet malet. Arbejdet 

er nu halvvejs, og færdiggøres i juni.  

 

 Et lydfirma er blevet kontaktet med henblik på forbedring af kirkens 

mikrofonanlæg ved bl.a. alter, samt optimering af lyden i dele af kirkerummet, 

hvor det i dag er svært at høre.  
 

 
 

 

Stilling som organist v. Jesu Hjerte Kirke, København. 

 

Stillingen som organist og kantor ved den katolske Jesu Hjerte Kirke opslås til 

besættelse pr. 15. august 2021. 

Der ønskes korsang og orgelspil på de fastlagte kirkelige højtider og almindelige 

søndage, der udgører ca. 60 spilledage om året. 

Der stiles mod en estimeret årsløn på 72.000 kr., dvs. 6.000 kr./mdl., brutto. Den 

præcise aflønningsmetode og øvrige ansættelsesmæssige vilkår aftales nærmere. 

Har du kommentarer og opklarende spørgsmål til arbejdsbeskrivelsen, er man 

meget velkommen til at kontakte menighedsrådsformanden. 

Ansøgninger stiles til menighedsrådet ved at sende en e-mail til 

menighedsrådsformand Rasmus Kaare Frederiksen, 

rasmus@kaarefrederiksen.dk, senest pr. 25. juni 2021. 

Med venlig hilsen 

Jesu Hjerte menighed 

 

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:  Simon Peter Ssemakula 

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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