
 

MESSETIDER 
TILBEDELSE OG 

ROSENKRANS 
  

Messe på dansk  
Alle søndage kl. 10.00 
Alle tirsdage kl. 17.00  
Alle fredage kl. 17.30 

 

Korsvejsandagt i Fastetiden 
Alle tirsdage kl. 16.15 

 

Rosenkrans 
Rosenkrans kl. 9.00 den første søndag i 

måneden. 
 

Tilbedelse i stilhed foran Det hellige 
Sakramente 

Alle fredage kl. 16.30 – 17.20 
 

Skriftemål 
Alle fredage kl. 16.30 – 17.20 

 

Messe på engelsk 
Søndag den 19/3 kl. 16.30 

 

Messe på kroatisk 
Lørdag den 11/3 kl. 14.00 

 

Messe på polsk 
Lørdag den 25/3 kl. 17.00 

 

Messe på tamilsk 
Søndag den 19/3 kl. 14.00 

 

KODELÅS – KOM OG BED 
OG VÆR I JESU NÆRVÆR 

 

Alle ugens dage fra kl. 8.00 til kl. 
20.00 kan man nu låse sig ind i kirken 

via døren ud mod haven ved at 
trykke:  

# 7100 #  
(Vejles postnummer).  

Bemærk: Koden ændres efter behov.  

 

EN AFTEN I KARMELS TEGN 

Tirsdag aften løb en meget velbesøgt aften om det brune 

skapular og dens tilknytning til karmelitterordenen af 

stablen. På initiativ af Dragana Budes havde vi den glæde 

at have besøg af p. Daniel Steiner Ebert, som er blevet 

bedt om at udbrede kendskabet til skapularet af søstrene i 

Skt. Josefs Karmel ved Hillerød.  Han er selv med i 

skapularfællesskabet og kommer i øvrigt ud af en familie 

med stor tilknytning til karmelitterne; bl.a. er hans far 

novicemester for sekularkarmelitterne i Danmark og hans 

lillebror er karmelittermunk i USA: 

 

Aftenen begyndte med tilbedelse og rosenkrans i kirken, hvor der 
samtidig var mulighed for skriftemål. Herefter gav p. Daniel katekese 
omkring skapularfælleskabet, dets historie og forpligtelser. Der var 

mulighed for at modtage skapularet og blive indskrevet i 
skapularfællesskabet efter messen, som i øvrigt var meget 

stemningsfyldt og akkompagneret af musik fra Samara og Paulo.  
 

Det var glædeligt at se, at mange efterfølgende følte sig kaldede til at 
modtage skapularet.  

 

Aftenen sluttede med fællesspisning, og der var rigelig mad og kage til 
alle. Der var generelt en god stemning og baseret på folks 

tilkendegivelser og det store antal deltagere, må vi håbe dette blot er 
den første af flere aftener, hvor vi kan lære mere om Kirkens mange 

og rige åndelige skatte. 
 

Helle Friedrichsen Bartelsen 
 



 

FASTE FOR HERREN 
 

Ofte hører man folk i begyndelsen af fasten 
tale om, hvad de i år har valgt at give afkald 

på. Det kan være fint og godt på denne 
måde at inspirere hinanden, så lang tid det 

ikke bliver til noget selvhævdende og 
selvpromoverende. Dog vi skal altid holde 
os for øje, at fasten katolsk set ikke handler 
så meget om afkald, som den handler om 
kærlighed; altså om fornyet fokus på Gud 
og på sine medmennesker. Kun hvis det er 
gjort i kærlighed til Gud og medmennesker, 

giver faste i form af frivillige afsavn 
kristeligt set mening. 

 

Een af de gamle  
kirkefædre, Peter  
Chrysologus, sagde  
engang i en prædiken  
(lidt fortolket):  
"Det gavner intet at  
faste, pleje sin sjæl,  
beskære sine  
lidenskaber, luge sine  
laster ud, og så dydens frø, hvis man ikke 
vander jorden med barmhjertighed. " 

 

Kirkefaderen forklarede: "Den, der faster, 
må forstå, hvad faste er. Han må føle 

medlidenhed med de hungrende, hvis han 
vil, at Gud skal føle medlidenhed med den 

hunger, der er hans. Hvis han håber på 
barmhjertighed, må han selv være 

barmhjertig. Hvis han søger kærlighed, må 
han selv vise kærlighed. Hvis han håber på 

at modtage, må han selv give." 
 

Bøn, faste og barmhjertighed er tre 
bærende træk i fastetiden. Ifølge 
Chrysologus skal "bøn, faste og 

barmhjertighed blive et eneste råb til Gud, 
en eneste fremførelse af vort anliggende, en 

eneste bøn på tre måder." 
 

Og den gamle kirkefader tilføjede: "Lad os 
ofre vore sjæle som et fasteoffer, for vi kan 

ikke ofre Gud noget mere velbehageligt. 
For som profeten siger: "Offer for Gud er 

en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt, 
sønderknust hjerte agter du ikke ringe, o 

Gud."" 
 

Og dermed er vi fremme ved endnu et 
bærende træk ved fastetiden. Og det er, at 

fastetiden er en tid til omvendelse og en tid 
til at gå til skrifte og få Guds tilgivelse, så 
man med et rent hjerte og renset sind kan 

fejre den allerstørste fest i hele 
kristenheden; påskefesten. 

ARBEJDSLØRDAG 
 

Kirken, udenomsarealerne og menighedslokalerne skal funkle og 
gøres klar til påskens store højtid.  

 

Der skal ryddes op.  
Der skal gøres rent indenfor såvel som udenfor.  

Der skal pudses lysestager- og holdere.  
Praktiske ting skal fikses. 

Der skal køres på genbrugspladsen. 
 

Der er derfor arbejdsdag i Sct. Michaels kirke lørdag den 18/3. Vi 
begynder med en glad kop morgenkaffe og et rundstykke kl. 9.00. 

Men kom også gerne senere. 
 

Kom og vær med i fællesskabet omkring kirken. Der er brug for 
alle! Der er brug for dig! Og ja, tag hjertensgerne børnene med! 

 

STOR OG HJERTELIG TAK! 
 

Gud er god! Sikken håndsrækning! Vi har netop fået friske 
resultater fra novembers kirkeskattekampagne! 

 

Rigtig mange I Sct. Michaels sogn har svaret positivt og generøst 
tilbage på kirkeskattekampagnens budskab og henvendelse. Ja, 

ifølge Kirkens kirkeskattemedarbejder, Susanne Debora Madsen, er 
der kommet 12 kroner tilbage, for hver krone der er investeret i 
kampagnen i Sct. Michaels sogn. Det er for Sct. Michaels sogn 

en dobbelt så høj indtjening på kampagnekronen, som i noget 
andet katolsk sogn i Danmark – ja endda 3 gange højere end 

bispedømmets gennemsnit. Folk har i forbindelse med 
kirkeskattekampagnen således forpligtiget sig til i fællesskab at give 
30.000 kr. mere i kirkeskat per år. Hjertelig tak for jeres generøsitet. 

 

Susanne skriver: ”Det var ikke nemt at bede katolikker, som ikke 
havde en kirkeskatteaftale i november om at hjælpe os med at 

dække vores udgifter.  Men det var nødvendigt. Kirken er mærket 
af tidens greb. Pandemi, krig, forsyningskrise og høj inflation har 
sendt mange familier fra velstand til økonomiske udfordringer. 

Derfor er det endnu vigtigere end før at give alle adgang til en kirke 
med aktiviteter, der giver mulighed for at søge Gud - finde trøst og 

støtte, ja endda glæde i det åndelige liv.” 
 

Ja, sandelig, I der betaler kirkeskat og giver jeres tid frivilligt i kirken 
er uundværlige for kirkens virke. 

 



 

FASTELAVNSFEST 
 

Traditionen tro blev vores årlige 
fastelavnsfest afholdt også i år. Mange 

mennesker var samlet, både i kirken og til 
festen bagefter. Allerede om lørdagen var 
en del frivillige mødt op for at stille borde 
og stole frem i hallen og gøre hallen klar til 

festsal. 
 

Trods vinterferie, kroatisk messe om 
fredagen og vietnamesisk messe om 

lørdagen, så var kirken bugnende fuld. Der 
skulle rykkes sammen på bænkene for, at 

der var plads til alle. 
 

Heldigvis kom rigtig mange med over i 
hallen efter messen og smagte på den 

dejlige mad, som menigheden selv havde 
medbragt. Udklædningen var i top, og 

selvom det tog sin tid for de helt små, at slå 
bunden ud af tønden, så lykkedes det til 

sidst. Nemmere gik det med de unge og de 
voksne; her skulle der ikke mange forsøg til 

at ”slå katten ud”. 
 

Det er helt fantastisk at opleve det store 
fællesskab og engagement i vores 

menighed. Et fællesskab som man også 
kunne mærke til fastelavnsfesten. Rigtig 
mange hjælper til at gøre hallen klar, lave 

mad, klæde sig ud, rydde op og sørge for, at 
alle føler sig velkommen. På tværs af 

sprogbarrierer og kultur er der en enorm 
glæde, som smitter. Sure opgaver bliver løst 
i fællesskab, så ingen står alene med noget. 

 

Fastelavnsfesten er endnu et bevis på, hvor 
velsignet vi er i vores menighed. En stor 

tak til alle, som gjorde denne dag så festlig 
og skøn. 

 

Til sidst også en stor tak til Caritas 
gruppen, som lavede de skønneste 

fastelavnsboller ☺ 
 

Filip Bekic Bladt 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmander 

2022/23 
Firmes 30/4 kl. 10.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


