Tostrup – Roum kirker

Søndag d. 9. maj 5. s.e. påske

Kommende arrangementer:

Gudstjeneste i Roum kl. 19.30

Børnegudstjeneste

Sognepræst Frederik Birkler
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns

Gud & Grill i Roum Kirke
d. 20. maj kl. 17.00
nærmere herom senere

Læsninger:
 Es 44,1-8
 Rom 8,24-28 el ApG 6,1-4
 Johs 17,1-11
Salmer:
 721 : Frydeligt med jubelkor...
 585 : Hvor der er tro på Gud...
==========
 319 : Vidunderligst af alt...
 673 : O Guddoms-sol fuldstærk...

Markedsdagen
afholdes d. 6. juni kl. 13.00 i præstegårdshaven
Nærmere herom senere.

Billeder fra markedsdagen 2009.
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:
Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen
og sagde: »Fader, timen er kommet. Herliggør
din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem,
du har givet ham. Og dette er det evige liv, at
de kender dig, den eneste sande Gud, og
ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har
herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den
gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg
havde hos dig, før verden var til. Jeg har
åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav
mig fra verden. De var dine, og du gav dem til
mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra
dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet
dem, og de har taget imod dem, og de har i
sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og
de er kommet til tro på, at det er dig, der har
udsendt mig. Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig,
for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og
jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i
verden, men de er i verden, og jeg kommer til
dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn,
det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi.« Joh 17,1-11

Næste uges gudstjenester:
Kr. himmelfartsdag
Roum kl. 9.00, Ryholt
Tostrup kl. 10.30, Ryholt
Søndag d. 16. maj, 6. s.e. påske
Tostrup 9.00(løbergudstjeneste), Ryholt
Roum kl. 10.30, Ryholt

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