
Sankt Josefs Kirke, Horsens, 
inviterer – på Guds vegne: 

 
I Sct. Josefs Kirke i Horsens 
ringer klokkerne hver uge til 
søndagsmesse – og ikke kun kl. 10 
søndag formiddag, men også på 
andre tidspunkter i løbet af weekenden. 
 
 
 
  

På de følgende sider vil vi gerne gøre dig 
opmærksom på de forskellige 
søndagsmesser, vi fejrer i 
Sct. Josefs Kirke mellem 
juni og december 2019: 

 
Småbørnsfamiliemesse 

Familiemesse 
Søndagsmesse om lørdagen 

Højmesse om søndagen 
 
 

 
Alle her omtalte messer i weekenden 

gælder som en søndagsmesse! 
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søndag d. 18. august 2019 kl. 15 
søndag d. 20. oktober 2019 kl. 15 

søndag d. 10. november 2019 kl. 15. 
 

Der er ingen småbørnsfamiliemesse  
i juni,  juli,  september og december! 

 
Alle familier med små børn inviteres til at deltage i denne særlige 

messe, hvor der bliver taget hensyn til de mindste børn, og alle bliver 
opfordret til at være aktivt deltagende. Der vil være salmer og musik, 
der er specielt tilpasset aldersgruppen, og børnene får lov til at være 

med til at spille musik med rytmeinstrumenter.  
Vi vil også være mere i bevægelse – bl.a. med en lille procession. 

Kom og vær med til en festlig messe med masser af glæde! 

  

Småbørnsfamiliemesse 
i Sct. Josefs Kirke 



Familiemesse 
 

Familiemessen henvender sig især til familier med børn omkring 
førstekommunionsalderen. Primært er det de børn, der forbereder 
sig til førstekommunion (3. – 5. kl.), der er målgruppen.  
Men vi byder også alle familier med børn velkomne, som er 
blevet ”for stor” for småbørns-
familiemessen og ønsker at del-
tage i en søndagsmesse, der er 
mere modrettet børn. 
Familiemessen bliver fejret i 
forbindelse med førstekom-
munionsforberedelsen, som ikke 
bliver holdt efter en fast rytme.  

 
Familiemessen bliver fejret lørdag kl. 16.00: 

 
lørdag d. 28. september 2019 

lørdag d. 26. oktober 
lørdag d. 9. november 

lørdag d. 23. november 
lørdag d. 30. november 

 
 
 
 

Der kan desværre ske ændringer. Hold venligst øje med vores 
hjemmeside eller se på ugeplanen, som indeholder messetiderne i 

ugens løb. 
  



 

Gældende for alle messer: 
 

Børn er selvfølgelig altid velkomne – ikke kun til 
småbørnsfamilie- og familiemesser! 

 
Du er altid velkommen – også som ikke-katolik! 

 

Ses vi? 

 

Søndagsmesse: 
 

Lørdage kl. 16.00 
 

Den 4. lørdag i måneden synger Saint Josephs Choir 
både på dansk og engelsk: 28.09., 26.10., 23.11. 

 
Messen om lørdagen er aflyst: 28.12. 

Desuden bortfalder messen i juli, august og september 
- undt. 28. september, hvor der igen er (familie-/søndags-) 

messe kl. 16.00. 
Der kan ske yderligere aflysninger:  

se venligst på hjemmesiden eller ugesedlen. 
 

Søndage kl. 10.00 
 

Højmesse 
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