Tostrup – Roum kirker

skød i tre dage og tre nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte
sig ved Jonas' prædiken, og se, her er mere
end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå ved
dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste
egne for at lytte til Salomons visdom, og se,
her er mere end Salomon.”

12. søndag e. Trinitatis d. 22. aug.
Højmesse i Tostrup kirke kl. 10.30
Sognepræst Robert Ryholt, Tostrup
Organist Tove Antonsen, Skørping
Kirkesanger Lotte Føns, Fårup
Læsninger:
 Jonas Bog 2
 Jakobs Brev 3,1-12
 Matthæus 12,31-42

----Friluftsgudstjeneste
Astrup-parken i Møldrup
Søndag d. 22. august kl. 14.00
KFUM&K i samarbejde med sognepræst Robert
Ryholt indbyder til gudstjeneste i Astrup-parken
i Møldrup med temaet ”Guds skaberværk”.
Efterfølgende er der – mod beskeden betaling –
kaffe og kage og sodavand til børnene.

Salmer:
 3 Lovsynger Herren
 674 Sov sødt, barnlille
 18 Som fisk i hav og fugl i luft
==========
 667 Skulle jeg dog være bange?
 42 I underværkers land jeg bor
www.dendanskesalmebogonline.dk

Næste uges gudstjenester:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Torsdag d. 26. aug. kl. 17.00
”Gud&Grill”-gudstjeneste i Roum kirke

Jesus sagde: ”Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord
imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men
den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den
kommende.

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

Tag et træ: Enten er det godt, og så er dets
frugt også god, eller det er dårligt, og så er
dets frugt også dårlig. For et træ kendes på
frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er
onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet
er fuldt af, løber munden over med. Et godt
menneske tager gode ting frem af sit gode
forråd, og et ondt menneske tager onde ting
frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer: På
dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine
ord skal du frikendes, og på dine ord skal du
fordømmes.”
Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne
til ham: ”Mester, vi vil se dig gøre et tegn.”
Men han svarede dem: ”En ond og utro slægt
kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn
end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i
bugen på havdyret i tre dage og tre nætter,
sådan skal Menneskesønnen være i jordens
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