Tostrup – Roum kirker

13. søndag e. Trinitatis d. 29. aug.

Næste uges gudstjenester:

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

Søndag d. 5. sept., 14. Søndag e. Trin.
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

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

Læsninger:
 Mikas Bog 6,6-8
 Timotheus’ første Brev 1,12-17
 Matthæus 20,20-28

Bemærk!
Højmessen i Roum fungerer samtidig også
som opstartsgudstjeneste for de nye konfirmander og deres forældre. Efterfølgende er
der møde i konfirmandstuen i Tostrup.

Salmer:
 749 I østen stiger solen op
 260 Du satte dig selv (Tostrup)
 331 Uberørt af byens travlhed
==========
 192 Hil dig, frelser og forsoner
 725 Det dufter lysegrønt af græs
(Koral: 254 – 98 – 513 - - 216 – 66)
www.dendanskesalmebogonline.dk
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus
sammen med sine sønner, kastede sig ned for
ham og ville bede ham om noget. Han spurgte
hende: »Hvad vil du?« Hun sagde til ham:
»Sig, at mine to sønner her må få sæde i dit
rige, den ene ved din højre, den anden ved din
venstre hånd.« Jesus svarede: »I ved ikke,
hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg
skal drikke?« »Ja, det kan vi,« svarede de.
Han sagde til dem: »Mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen;
det gives til dem, som min fader har bestemt
det for.«
Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de
to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og
sagde: »I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres
magt over dem. Sådan skal det ikke være
blandt jer. Men den, der vil være stor blandt
jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl,
ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for
at lade sig tjene, men for selv at tjene og give
sit liv som løsesum for mange.«
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