Tostrup – Roum kirker

Søndag d. 7. marts
Næste uges gudstjenester:

3. s. i Fasten

Søndag d. 14. marts
Midfaste

Gudstjeneste i Tostrup kirke kl. 9.00
Højmesse i Roum kirke kl. 10.30

Tostrup kl. 19.30, Birkler
Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns
Roum kirkekor

Arrangementer:

Læsninger:
 2. Mos 32,7-10,32-33
 Åb. 2,1-7
 Johs. 8,42-51
Salmer:
 739
 266
 481
=====
 577
 336

Spaghettigudstjeneste
Torsdag d. 18. marts kl. 17.00 i
Tostrup Kirke

Rind nu op i Jesu navn...
Mægtigste Kriste...
Løgnens fader vi forsage...(Roum)

Efterfølgende fællesspisning
i konfirmandstuen

Vor tro er den forvisning på...
Vor Gud han er så fast en borg...
Nyhedsbreve og kirkebladet kan ses på vores
hjemmeside: www.tostrup-roum.dk

Ret til ændringer forbeholdes
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:
Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er
udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig
selv, men det er ham, der har udsendt mig.
Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I
ikke kan høre mit ord. I har Djævelen til fader,
og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er
ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn,
taler han ud fra sig selv; for løgner er han og
fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden,
hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud,
hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke
er af Gud.« Jøderne sagde til ham: »Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?« Jesus svarede: »Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min
fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min
egen ære; der er en, der søger den, og han
dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den,
der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.« Joh 8,42-51

Bladet Bibelen og Verden
19-02-2010- Nyhed
Bibelselskabet har netop sendt årets første nummer af kvartalsbladet BIBELEN og
VERDEN på gaden. Her
kan man foruden at læse om et spændende
projekt i Bangladesh holde sig orienteret om
de mange andre projekter rundt om i verden,
som Bibelselskabet samler ind til i 2010.
Medlemmer og givere får automatisk tilsendt
bladet. Modtager du ikke bladet, og vil du gerne holdes ajour med det internationale bibelarbejde, kan du bestille det via bibelselskabet@bibelselskabet.dk.
Det er desuden muligt at downloade bladet
som pdf-fil.
Kilde: Bibelselskabet
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