Tostrup – Roum kirker

Da han var kommet derhen, spurgte Jesus
ham: »Hvad vil du have, at jeg skal gøre for
dig?« Han svarede: »Herre, at jeg må kunne
se.” Og Jesus sagde til ham: »Bliv seende, din
tro har frelst dig.« Straks kunne han se, og
han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket
så det og lovpriste Gud. Luk 18,31-43

Søndag d. 14. februar
Fastelavns søndag

Højmesse i Roum kirke kl. 10.30
Gudstjeneste i Tostrup kirke kl.
14.30
Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns
Roum kirkekor

Næste søndags gudstjenester:
21. Febr. 1. s. i fasten
Roum 19.30

Læsninger:
 Sal 31,2-6
 1 Kor 13
 Luk 18,31-43
Salmer:
Roum kl.
 750
 414
 164
 192
 10
Tostrup
 557
 52
 331
 69
 786

Kommende arrangementer:

Fastelavnsgudstjeneste

10.30
Nu titte til hinanden…
Den Mægtige finder vi ikke…
Øjne, I var lykkelige…
Hil dig, Frelser og forsoner...
Alt, hvad som fuglevinger fik…

Søndag d. 14. feb. kl. 14 er der Fastelavnsgudstjeneste i Tostrup kirke. Voksen- og børnekor medvirker.
Kom gerne udklædt.
Efterfølgende tøndeslagning i forsamlingshuset.
Arrangementet er i samarbejde med landsbyforeningen.

kl. 14.00
Her vil ties…
Du, Herre Krist…
Uberørt af byens travlhed…
Du fødtes på jord…
Nu går solen sin vej…

Fastelavn
Fastelavn betyder aftenen inden fasten.
Som forberedelse til påsken var det i
gammel tid en tradition, at man fastede
40 dage. Både denne aften og i dagene op
til fasten spiste man godt for at ruste sig
til fasten. Den første fastedag kaldes
askeonsdag. På den dag fik man tegnet et
kors i panden med aske, for at huske én
på at man skal dø en dag.

Ret til ændringer forbeholdes
Dette hellige evangelium skriver evangelisten
Lukas: Jesus tog de tolv til side og sagde til
dem: »Se, vi går op til Jerusalem, og alt det,
som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal opfyldes: Han skal overgives til
hedningerne, og de skal håne ham, mishandle
ham og spytte på ham; de skal piske ham og
slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han
opstå.« Men de fattede ikke noget af dette;
det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke
det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi, og
spurgte, hvad der var på færde. De fortalte
ham: »Det er Jesus fra Nazaret, som kommer
forbi.« Da råbte han: »Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!« De, som gik foran, truede
ad ham for at få ham til at tie stille; men han
råbte bare endnu højere: “Davids søn, forbarm dig over mig!” Og Jesus stod stille og
befalede, at manden skulle føres hen til ham.

Læs yderligere på www.tostrup-roum.dk
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