Børne- og unge-Søndag
Søndag 15. marts 2020
efter messen kl.10.00
Orienteringsløb i kirken og frokost bagefter

Kom og vær med!

Fasteretræte
Lørdag 28.marts kl.14.30 -18.00 – Fasteretræte
Lørdag 28.marts tilbydes en retræte-eftermiddag med
bibelmeditation, bodsandagt, mulighed for skriftemål og messe.
14.30

Bibelmeditation

15.30

Bodsandagt med mulighed for skriftemål

17.00

Messe

Menighedssøndage
Sankt Nikolaj Kirke
På menighedssøndagene er der efter messen kl.10.00 et
oplæg og derefter spiser vi sammen. Deltagerne tager lidt
med til en fælles buffet.

Kirkeretten
Søndag 22.marts efter messen kl.10.00

Pastor Jan Hansen
Jan Hansen kommer søndag 22.3. og holder messe og menighedssøndag.
Han har lige taget en licentiatgrad i kirkeret, så han er klar til at arbejde
ved den kirkelige domstol i bispedømmet. Han vil fortælle om, hvad kirkeret
overhovedet er for noget

Hvad er kirkeret for noget...?
Selvom vi måske ikke lægger meget mærke til det i hverdagen, så bliver
vores dagligdag styret af mange love & regler, som primært Folketinget

har vedtaget, for at sikre en vis orden i samfundet - men det er ikke de
eneste regler som styrer vores liv. Som katolikker er vi nemlig også bundet
af Kirkeretten, som styrer alt lige fra hvilket sogn vi tilhører, samt hvor
vores kirkeskat går til; hvor man kan blive gift; hvornår vi skal gå i kirke;
hvornår må vi gå til Kommunion; hvornår vi skal faste, samt meget andet Ja, kort sagt, så styrer kirkeretten alt dét som omhandler vores trosliv lige
fra vugge til grav...Så kom og hør pastor Jan Hansen fortælle lidt om dét.

Ungdomsteologi
Søndag 19.april efter messen kl.10.00

Pastor Christian Noval
Christian Noval besøger menigheden søndag 19.4.. og holder efter messen
menighedssøndag for os

Katolsk ungdomsteologi: Hvad er unge for en størrelse?
Pave Frans’ skrivelse - Christus Vivit - til de unge om ungdomsarbejde
understreger, at ungdomsarbejde er hele Kirkens opgave. Men kan vi
teologisk sige noget om unge og ungdommen? Og hvad er formålet med
ungdomsarbejdet? Christian Noval har længe beskæftiget sig med unge og
ungdomsteologi, hvilket også har resulteret i en doktorafhandling.

Oplægget vil give en introduktion til nogle af de spændende tanker, ikke
mindst i lyset af Christus Vivit.

