Tostrup – Roum kirker

fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg
kender dig som en hård mand, der høster,
hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke
har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og
gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad
dit er. Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster,
hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine
penge til vekselererne, så jeg havde fået mit
igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med
de ti talenter. For enhver, som har, til ham
skal der gives, og han skal have overflod, men
den, der ikke har, fra ham skal selv det tages,
som han har. Og kast den uduelige tjener ud i
mørket udenfor. Dér skal der være gråd og
tænderskæren.« Matt 25,14-30

Søndag d. 31. januar
Septuagesima

Gudstjeneste i Roum kirke kl. 9.00
Højmesse i Tostrup kirke kl. 10.30
Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns
Roum kirkekor
Læsninger:
 Job. 9,1-12
 ApG 17,22-34
 Matt. 25,14-30
Salmer:
 744 Morgenrøden sig udstrækker…
 414 Den Mægtige finder vi ikke…
 274 Rejs op dit hoved, al kristenhed!…
 728 Du gav mig, o Herre, en lod af din
jord…
 7
Herre Gud! Dit dyre navn og ære…

Næste søndags gudstjenester:
31. Jan. Septuagesima
Tostrup 9.00
Roum 10.30

Ret til ændringer forbeholdes
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
Jesus sagde: »Det er med Himmeriget som
med en mand, der skulle rejse til udlandet og
kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin
formue; én gav han fem talenter, en anden to
og en tredje én, enhver efter hans evne; så
rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og
tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to
talenter to til. Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og
gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem
talenter, kom og lagde andre fem talenter på
bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem
talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.
Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og
tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil
betro dig meget. Gå ind til din herres glæde!
Også han med de to talenter kom og sagde:
Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg har
tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham:
Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i
det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din
herres glæde! Så kom også han, som havde

Kommende arrangementer:

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 14. feb. kl. 14 er der Fastelavnsgudstjeneste i Tostrup kirke
Kom gerne udklædt.
Efterfølgende tøndeslagning i forsamlingshuset.
Arrangementet er i samarbejde med landsbyforeningen.
Læs yderligere på www.tostrup-roum.dk
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