Tostrup – Roum kirker

der tror på mig, skal aldrig tørste. [Men som
jeg har sagt til jer: I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme
til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.«] Joh 6,24-35[36-37]

Søndag d. 14. marts
Midfasten
Gudstjeneste i Tostrup kirke kl. 19.30

Sognepræst Frederik Birkler
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns

Næste uges gudstjenester:
Søndag d. 21. marts
Mariæ Bebudelse

Læsninger:
 2 Mos 16,11-18
 2 Pet 1,3-11
 Johs 6,24-35[36-37]
Salmer:
 410
 289
=====
 663
 771

Roum kl. 9.00
Tostrup kl. 10.30

Som tørstige hjort...
Nu bede vi den helligånd...

Arrangementer:

Gud Herren er min...
Dagen går med raske fjed...

Spaghettigudstjeneste
Torsdag d. 18. marts kl. 17.00 i

Ret til ændringer forbeholdes

Tostrup Kirke

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:
Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans
disciple heller ikke, gik de om bord i bådene
og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og
da de fandt ham på den anden side af søen,
sagde de til ham: »Rabbi, hvornår er du
kommet hertil?« Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I leder ikke efter
mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød
at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den
mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil
give jer; for ham har Faderen, Gud selv, sat
sit segl på.« Så sagde de til ham: »Hvad skal
vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?«
Jesus svarede dem: »Guds gerning er den, at
I tror på ham, han har udsendt.« Da sagde de
til ham: »Hvilket tegn gør du, så vi kan se det
og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre
spist manna i ørkenen, som der står skrevet:
›Brød fra himlen gav han dem at spise.‹ « Jesus sagde så til dem: »Sandelig, sandelig siger
jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen,
men min fader giver jer brødet fra himlen, det
sande brød. For Guds brød er det, der kommer
ned fra himlen og giver liv til verden." De sagde til ham: »Herre, giv os altid det brød!« Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den,
der kommer til mig, skal ikke sulte, og den,

Fyldt af glæde over livets under
Søndagen efter spaghettigudstjenesten er det
Mariæ Bebudelsesdag, med ca. 9 måneder til
jul. Moderglæde, livsglæde, jubel, frygt, bekymring er følelser som både en moder og et
barn kender til.
Det skal vi tale om ved denne børnegudstjeneste.
Efterfølgende fællesspisning
i konfirmandstuen

Nyhedsbreve og kirkebladet kan ses på vores
hjemmeside: www.tostrup-roum.dk

1.

