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Fastetiden – Påske – Kristi Himmelfart – Første Kommunion – Øm Valfart  

Uddrag af Jesu Hjerte menigheds  høringssvar  til 

bispedømmet vedrørende ”det nye katolske landkort”. 

Randers menighed er nu en menighed i vækst, med et voksende 

antal kirkegængere, og flere der betaler kirkeskat, hvilket er p. 

Ambroziu´s fortjeneste. Der er nu så mange unge, at der kan 

påbegyndes ungdomsarbejde med hjælp fra lokale aktive, samt støtte fra DUK. Andre 

aktiviteter i sognet er i opstartsfasen. Vi finder det meget vigtigt at denne positive 

udvikling fortsætter i vores sogn, og vi har svært ved at se, hvordan det skal kunne 

lade sig gøre uden en fastboende præst i menigheden. Med evt. kun én præst til at 

betjene 3 menigheder, der er placeret med så stor en geografisk afstand, imødeser vi, 

at præsten kommer til at bruge så megen tid på transport, at det næppe kan betragtes 

som en effektiv måde at bruge præstens ressourcer på. Udgifterne til transport må 

også forventes at blive forholdsvis store. Målsætningen med færre enheder skulle 

være, ”at præsterne kunne fokusere deres indsats bedre”, men hvis en stor del af tiden 

bruges på at køre ca. 160 km fra øst til vest, samt ca. 70 km fra syd til nord, er det vist 

mest kørsel, og planlægning af denne, der bruges tid på. Randers menighed har 

tidligere delt præst med Viborg. Det er vores erfaring, at det har været stressende for 

præsten, ligesom det også har sat mange begrænsninger for menighederne at dele 

præsten. Vi har en af de ældste menigheder i landet, med ca. 500 medlemmer, som 

blev grundlagt i 1867. Kirken i Randers er restaureret i 2014. Restaureringen har 

været udgiftsfri for bispedømmet, da pengene hertil var en arv fra et 

menighedsmedlem. Præsten i Randers har i de senere år betjent menigheden i Grenå. 

Vi foreslår at denne ordning fortsætter med en fastboende præst i Randers, og dermed 

kan vi aflaste præsterne i Århus, som efter ”det nye landkort” skulle betjene Grenå. 

Desuden foreslår vi, at Viborg fortsat har en fastboende præst, som også kan betjene 

Thisted og Lemvig, som geografisk er tættere på Viborg. Med én præst i Randers, 

som kan betjene den østlige del af området, og én præst i Viborg, som kan betjene 

området vest for Viborg, bliver afstandene overkommelige. Man kunne have givet 

nogle varslinger om, at sognene f.eks. over en kort årrække skulle opfylde forskellige 

krav i forhold til at få flere til at betale kirkeskat, selv afholde flere udgifter lokalt og 

lignende, for ikke at være udsat for at blive lukket.  Altså have givet sognene en 

mulighed for at bevise, at de kunne få det til at løbe rundt økonomisk. Hvis det så 

viste sig umuligt at opfylde disse krav, kunne konsekvensen være en ændring/lukning 

efter en ”prøveperiode”.        

                  Menighedsrådet 



Korsvejsandagt – hver torsdag kl. 16.30 

Kære menighed. I hele fastetiden fejrer vi korsvejsandagt 

hver torsdag kl. 16.30, efterfølgende er der messe. 

Korsvejen eksisterer kun i den katolske Kirke. Under 

korsvejs- andagten mediterer vi over Jesus Kristi liv og Hans 

lidelser. Jeg ønsker alle en rigtig god fastetid.   

     Sognepræst P. Ambroziu. 

 

 

Bodsandagt den 27. marts kl.19.00. 

 “Gud Fader, jeg har syndet over for dig, jeg er ikke længere værdig 

til at kaldes dit barn, men vær mine synder nådig”. Vi skal være 

bevidste om, at vi er syndige mennesker, og derfor har brug for 

forsoning gennem Skriftermålets sakramente. I den Katolske kirkes 

bud står skrevet, at alle katolikker skal aflægge skriftemål, 

minimum en gang om året. Hvis man kun har mulighed for at aflægge ét skriftemål 

om året, skal dette gøres når der fejres Bodsandagt. Bodsandagt fejres to gange 

årligt, ved Påsketid og Juletid. Jeg inviterer derfor alle medlemmer af min menighed 

til at deltage i Bodsandagt d. 27 marts kl. 19:00, i Jesu Hjerte Kirke.  

Besøg til dem der ikke har mulighed for at komme i kirken. 

Jeg ønsker også at tilbyde besøg til alle syge og ældre, som ikke har mulighed for at 

komme til Bodsandagt i kirken, samt at tilbyde dem, der ønsker det, kommunion. 

Hvis du ønsker besøg eller har kendskab til nogle, som ønsker besøg, er du 

velkommen til at kontakte kirkekontoret, for nærmere aftale.  

   Sognepræst P. Ambroziu. 

Palmesøndag den 29. marts kl.10.00 

Palmesøndag fejrer vi i kirken, hvor vi velsigner palmegrenene. I 

modsætning til tidligere år, foregår indvielsen af palmegrenene 

inde i kirken, og ikke ude i Mariahaven. 

Palmegrenene vil stå på bænken bag i kirken, og her tager man så 

sin palmegren/e, og tager den med op i bænken, hvor man nu vil 

sidde. Præsten indvier grenene, og efter det er der procession med     

              salmesang.    

 

 



Triduum Paskalis 

Skærtorsdag d. 2. april kl. 19.00  

Langfredag d. 3. april kl.15.00.  

Velsignelse af påskemad lørdag d. 4. kl. 15.  

Påskenat den 4. april kl. 22.00.  

Herefter ønsker vi hinanden Glædelig Påske i 

menighedslokalet.  

 

Påskedag søndag d. 5. april kl. 10.00 

Hvad betyder Triduum? Triduum betyder de 3 vigtigste dage før påske. 

Skærtorsdag, hvor Jesus indstiftede to sakramenter, den Hellige Eukaristi - nadver - 

og Præstevielse. Under Eukaristien vaskede Jesus disciplenes fødder - for at blive 

ydmyget. Jesus forvandlede brødet - tag det og spis alle der af - for at vise disciplene, 

at vi er ens, og at vi bliver i Hans kærlighed. Gennem præstens sakramente bliver 

præsten forpligtiget til at fortsætte sin gerning, Eukaristien, til verdens ende - gør det 

til min ihukommelse. Langfredag er - aliturgisk - dvs. at der ikke foregår nogen 

messe denne dag. Vi fejrer kun gudstjeneste, vi læser lidelseshistorien op, vi beder de 

lange forbønner, som blev brugt i tridentinsk tid, og så er der tilbedelse af korset. Vi 

ærer korset, fordi gennem korset får vi evigt liv hos Ham. Påskenat - hvor vi fejrer 

Jesus opstandelse fra de døde. Påskefesten står faktisk i centrum i vores tro, uden 

påske eksisterer troen ikke.      

     Sognepræst P. Ambroziu 

 

Første Kommunion søndag d. 12. april kl. 10.00  

Søndagen efter Påske også kaldet Hvide søndag, skal 10 af 

vores børn modtage Den Første Hellige Kommunion til messen. 

På dagen har vi fået to til at komme og filme samt tage billeder 

under messen. Vi ser derfor helst at forældre og andre gæster 

ikke tager billeder da det forstyrrer messen. Filmen koster 100,- 

kr. og billederne vil komme på en cd og være gratis. Filmen vil dog kun blive til 

noget hvis min 5 pers. bestiller den senest Palmesøndag hos David eller 

Sognepræsten. Vi forventer at I børn til denne festdag ikke kommer i ”fodboldtøj” 

eller for korte bluser/bukser. Forældrene bedes tage sig af at arrangere receptionen 

efter messen. Tal sammen om, hvordan det skal være, bag kage eller lignende. 

Ligeledes forventes det, at forældrene bidrager med et mindre beløb til 

blomsterudsmykningen i kirken denne dag. Pengene kan betales til David eller 

præsten.                  Jeres kateketer 

 



Kristi Himmelfartsfest torsdag d. 14. maj kl. 10.00  

Torsdag den 14. maj kl. 10.00 fejrer vi Kristi Himmelfarts 

fest. Fra den 1. maj til den 18. maj er jeg på Grønland i 

menigheden i Nuuk, for at hjælpe menigheden deroppe, 

og messerne i Jesu Hjerte Kirke bliver i denne periode 

fejret af P. Leo Kertz.  

Øm - Valfartsmesse den 07. juni  

Kære Menighed! Vi glæder os til valfarten til Øm, hvor alle menigheder mødes 

sammen med vores Biskop, og hvor vi fejrer vores pilgrimsliturgi. Menigheden 

bestiller en bus, så vi sammen kan køre til Øm. Det vil være dejligt, hvis der er 

mange fra vores menighed, der vil deltage i valfarten. Der kommer senere til at ligge 

en tilmeldingsliste til bussen bag i kirken. Messen i Jesu Hjerte Kirke bliver aflyst 

denne dag. 

 

Offentligt menighedsmøde. 

Søndag den 19. april kl. 11.00 Under kirkekaffen holder vi offentligt 

menighedsmøde for menigheden. Ifølge vedtægterne for menighedsråd i den katolske 

kirke, skal man mindst en gang om året holde et sådant møde.  Alle er hjertelig 

velkommen til at deltage i mødet og høre information om sognets økonomi, kirkens 

fremtid, og også have mulighed for at spørge ind til, hvad vi laver i menighedsrådet, 

evt. komme med konstruktive forslag til nye tiltag, som for eksempel Duk´s besøg, 

børneaktiviteter, nye projekter i menigheden, osv.  

Lidt ”kirkekaffesnak”. 

I Menighedsrådet har vi bestemt, at der er kirkekaffe efter alle messer om søndagen. 

Selvom det selvfølgelig er vigtigst at deltage i messen, giver det god mening at 

komme ind til kirkekaffe i menighedslokalet, også selvom man måske kun har lidt tid 

at bruge på dette arrangement. Det er nemlig her, vi har mulighed for at dyrke det 

sociale fællesskab i menigheden, og fællesskabet er vigtigt for at man føler sig 

”hjemme” i menigheden, og måske opstår der også en større interesse for at deltage i 

andre aktiviteter/opgaver i menigheden. Det er også her du kan få en snak med 

præsten, da p. Ambroziu gerne er til stede under kirkekaffen, eller med andre fra 

menigheden, måske nogle man ikke kender så godt, og så lærer man jo hinanden at 

kende til sidst. Det koster kun 5 kr. at drikke kaffe/the med kage/franskbrød til. På 

opslagstavlen hænger der en seddel hvor man kan skrive sig på til at lave kaffe i de 

kommende måneder. Der er allerede en del som flittigt hjælper med dette job, men vi 

kan sagtens bruge flere. Det er en god ide at være 2 personer, så går det hele lidt 

hurtigere. Man møder ca. ½ timer før messen for at dække bord og lave kaffe, og så 

skal der ryddes op og puttes i opvasker til sidst. Når messen er kl. 10, laver jeg aftale 



med ”kaffebryggerne” om de selv bager et eller andet, eller om jeg skal købe 

franskbrød. Der er altid smør og marmelade i køleskabet. Alle øvrige ting som kaffe, 

sukker, saft, m.m. er indkøbt. Når messen er kl. 15, er der indkøbt kage og småkager, 

som er i lokalet, og som frit kan bruges. Ønsker man selv at bage, er man meget 

velkommen til det. Økonomisk ”hviler” kirkekaffen i sig selv- altså udgifterne kan 

betales af indtægterne. Jeg opfordrer dog lige alle til at huske at lægge penge i 

”kirkekaffebøtterne”. 

På opslagstavlen i menighedslokalet hænger referaterne løbende fra MR-møderne. Så 

her har man mulighed for at følge med i hvad MR. beskæftiger sig med. Desuden 

hænger der andre relevante opslag for menigheden. Så husk også at kaste et blik på 

informationerne på tavlen. Er der yderligere spørgsmål til kirkekaffen, kan jeg altid 

kontaktes på tlf.: 22739894. Anne. 

Sognet kalender i Jesu Hjerte kirke - Randers 

 

Søndagsmesser i 

Marts  

Søndagsmesser i 

April  

d. 1/3 kl. 10.00 d. 5/4 kl. 10.00 

Påskedag 

d. 8/3 kl. 15.00  d. 12/4 kl.10.00 

Første 

kommunion 

d. 15/3 kl. 10.00  d. 19/4 kl. 10.00 

offentlige 

menighedsråd  

d. 22/3 kl.15.00 d. 26/4 kl. 15.00 

Duks besøger  

d. 29/3 kl. 10.00 

Palmesøndag  

 

  

 

 

 

 

 

 

Hverdagsmesser i Randers 

Tirsdage kl. 09.00 

Onsdage kl. 19.00 

Torsdage kl. 16.30 Tilbedelse / 

Fastetiden Korsvejsandagt & Messe 

kl. 17 

Fredage kl. 09.00 

d. 1. og d. 3. lørdage i måned 

undervisning for kommunikanter og 

firmander fra kl. 10-12 

Sogne kalender  

d. 15/3 kl. 10.00 Duk besøger os 

d. 27/3 kl. 19.00 Bodsandagt  

d. 29/3 kl. 10.00 Palmesøndag  

d. 2/4 kl. 19.00 Skærtorsdagsmesse  

d. 3/4 kl. 15.00 Langfredagsliturgi 

d. 4/4 kl. 15.00 Velsignelse af 

Påskemad 

d. 4/4 kl. 22.00 Påskenat – Vigilien 

d. 5/4 kl. 10.00 Påskedag-Herrens 

Opstandelse   

d. 12/4 kl. 10.00 Første 

Kommunionsfest 

d. 19/4 kl. 10.00 Offentligt 

menighedsmøde.  

d. 14/5 kl. 10.00 Kristi Himmelfart  

d. 24/5 kl. 15.00 Pinsedag   

d. 7/6 Øm Valfart  



Kontakt og Information: 

Sognepræst: Ambroziu Anghelus 

Jesu Hjerte Kirke, Thorsgade 22, 8900 Randers 

Mail: jesuhjerte.kirke@gmail.com 

Tel: 86 42 97 39; Mobil: 30 70 65 78 (tir. - søn. kl. 9-18, ikke om mandagen) 

www.katolsk-randers.dk 

Mulighed for samtale: efter aftale! 

Menighedsrådsformand: Egon Kristensen 22 33 48 96 

Kontaktpersoner vedr. Kirkeskatteordning: Sognepræst Ambroziu Anghelus 

Kirkens bankkonto: Danske Bank: 4710 - 4710507473 

Gudstjeneste – Messetider: 

Søndagsmesse: Randers  kl. 10:00 (1. og 3. 5. søndag) og Kl. 15 ( 2. og 4. søndag) 

Hverdagsmesser: Tirsdage kl. 09.00  Onsdage kl. 19.00,  Torsdage  kl. 17.00; 

Fredage kl: 09:00 Tilbedelse: hver torsdag føre messe kl. 16:30  

Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter aftale med præsten. 

 

Tak til alle/frivillige medarbejdere. 

Jeg takker menighed og menighedsråd for det store engagement og den gode hjælp i 

advents og juletiden og den kommende Påske, både med hensyn til rengøring, 

pyntning af kirken, samt fremmøde og deltagelse i de kirkelige handlinger. Samtidig 

udtrykker jeg min store respekt for alle medlemmer som bruger så stor en del af 

deres tid og fritid på det kirkelige arbejde, og jeg sender min dybfølte tak fra hjertet 

til menighedens medlemmer. Tusind tak for jeres hjælp!  

                                                                                       Sognepræst P. Ambroziu 

 

 


