Tostrup – Roum kirker

tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke
noget kys; men hun er blevet ved med at kysse
mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede
ikke mit hoved med salve, men hun har salvet
mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket
meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun
lidt.« Og han sagde til hende: »Dine synder er
tilgivet.« De andre ved bordet begyndte at tænke
ved sig selv: »Hvem er han, som endog tilgiver
synder?« Men han sagde til kvinden: »Din tro
har frelst dig. Gå bort med fred!«

11. søndag e. Trinitatis d. 15. aug.
Gudstjeneste i Roum kirke kl. 9.00
Højmesse i Tostrup kirke kl. 10.30
Sognepræst Robert Ryholt, Tostrup
Organist Tove Antonsen, Skørping
Kirkesanger Lotte Føns, Fårup
Læsninger:
 5. Mosebog 30,15-20
 Romerbrevet 10,4-17
 Lukas 7,36-50
Salmer:
 752 Morgenstund har guld i mund
 674 Sov sødt, barnlille (Tostrup)
 289 Nu bede vi den Helligånd
==========
 151 Med sin alabasterkrukke
 414 Den Mægtige finder vi ikke

----På hjemmesiden www.tostrup-roum.dk er der nu
billeder fra ”Gud & Grill”-familiegudstjenesten
d. 20.maj og fra Markedsdagen d. 6. juni.
Næste uges gudstjenester:

www.dendanskesalmebogonline.dk

Søndag d. 22. aug., 12. Søndag e. Trin.
Højmesse i Tostrup kirke kl. 10.30

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Bemærk!
Friluftsgudstjeneste i Astrup-parken kl. 14.00,
ved KFUM&K og sognepræst Robert Ryholt
Tema: Guds Skaberværk
Efterfølgende kaffe og kage.

En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig,
og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved
bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i
den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i
farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag
ham ved hans fødder og begyndte at væde hans
fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår,
og hun kyssede hans fødder og salvede dem med
olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så
det, tænkte han ved sig selv: »Hvis den mand var
profet, ville han vide, hvad det er for en slags
kvinde, der rører ved ham, at det er én, der lever
i synd.« Jesus sagde da til ham: »Simon, jeg har
noget at sige dig.« Han svarede: »Sig det, Mester!« »En pengeudlåner havde to skyldnere. Den
ene skyldte fem hundrede denarer, den anden
halvtreds. Da de ikke havde noget at betale med,
eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af
dem vil så elske ham mest?« Simon svarede:
»Den, han eftergav mest, vil jeg tro.« Jesus sagde: »Det har du ret i.« Og vendt mod kvinden
sagde han til Simon: »Ser du denne kvinde? Jeg
kom ind i dit hus; du gav mig ikke vand til mine
fødder; men hun har vædet mine fødder med sine

Bemærk!
”Gud&Grill”-gudstjeneste i Roum kirke
Torsdag d. 26. august kl. 17.00
Søndag d. 29. aug., 13. Søndag e. Trin.
Gudstjeneste i Tostrup kirke kl. 9.00
Højmesse i Roum kirke kl. 10.30

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