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EN TID TIL AT ARBEJDE, OG EN TID TIL AT HVILE 
Da Gud skabte Adam, og satte ham til at passe på Edens 

have, var det primært med en besked om, at mennesket 

skulle passe og pleje Guds skaberværk. Selvom arbejdet er 

en stor del af vores hverdag, er ferien også en tid til at hvile, 

idet vi særlig husker på, at også Gud hvilede på den 7. dag 

efter at have skabt universet.  

 Fritiden hjælper os ikke kun til at hvile, men også til at vi får 

ekstra tid til at være sammen med familien, og til en åndelig 

fordybelse som den travle hverdag måske ikke levner 

mange muligheder for.  

 Mit ønske for alle, som læser disse ord er, at sommeren må 

blive en velsignet tid til at slappe af, og at der må blive tid til 

særlig fordybelse i troen. Fritiden minder os på sin vis om, at 

vores arbejde ikke er målet med vores liv, men at det er et 

middel som trods alt også giver os mulighed for at slappe af, 

ligesom Gud gjorde det på den 7. dag. 

Af p. Jan Hansen 

 

AD MULTOS ANNOS...! – P. PAUL MARX, 80 ÅR 
Efter at han havde tilbragt godt 3½ måned på Færøerne, 

var det en glæde at kunne byde p. Marx tilbage til 

København. Ved messen søndag den 28. juni fejrede vi 

festen for apostlene Peter & Paulus og ved receptionen 

derefter p. Marx' 80 års fødselsdag (den 29. juni).  

 I taknemmelighed over p. Marx' utrættelige virke for Kirken 

og den traditionelle messe blev der i ugerne op til festen 

indsamlet en pengegave på 14.500 kr., som fødselaren vil 

kunne nyde godt af når han forhåbentlig kan komme på en 

velfortjent ferie senere på året.  

 Vi siger et stort tak til p. Marx, og ønsker ham mange gode 

år endnu i Herrens vingård – Ad multos annos! 

 

 
FESTEN FOR APOSTLENE SKT. PETER & PAULUS – 28. JUNI 2020 

SKT. KNUD LAVARDS SKRINLÆGGELSE 
Den 25. juni kunne vi fejre 850-året for Skt. Knud Lavards 

skrinlæggelse i den kirke i Ringsted, der i dag er kendt som 

Skt. Bendts kirke. Begivenheden i 1170 markerede til dels 

Knud Lavards helgenkåring. To særlig messer blev 

komponeret i middelalderen til Knud Lavards ære – én til 

fejringen af hans martyrium 7. januar, samt én til fejringen af 

hans skrinlæggelse. Det var derfor en stor glæde, at vi her 

850 år efter hans helgenkåring i Ånden kunne forene os med 

den store begivenhed det var da Knud Lavard blev tilføjet til 

den danske helgenrække. 

"BED OG ELSK!" 
Dette er menneskets herlige pligt – at bede og at elske. I 

det at bede og elske er det at et menneskes lykke ligger. 

Bønnen er intet andet end foreningen med Gud. Når 

man har et hjerte som er rent og forenet med Gud, opnår 

man en slags sindsro og sødme som gør én ekstatisk, et 

lys som omringer én med vidunderlig styrke. I denne 

intime forening smelter Gud og sjælen sammen som to 

stykker voks, som intet menneske nogensinde kan 

adskille igen. Denne forening mellem Gud og en lille 

skabning er en smuk ting.  

 Mine små børn – jeres hjerter er små, men bønnen får 

dem til at vokse og gør dem i stand til at elske Gud. 

Gennem bønnen modtager vi en forsmag på Himlen, og 

en del af paradiset kommer ned over os. Bønnen 

efterlader os aldrig uden sødme. Den er som honning der 

flyder ind i sjælen og gør alle ting behagelige.  

Sognepræsten fra Ars, Skt. Jean-Marie Vianney 

 

 


