Tostrup – Roum kirker

det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug
for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for
at kalde retfærdige, men syndere.« Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: »Hvorfor faster Johannes'
disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?« Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen
med dem? Så længe de har brudgommen hos sig,
kan de ikke faste. Men der kommer dage, da
brudgommen er taget fra dem, og den dag skal
de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på
en gammel kappe; for så river den nye lap det
gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen
fylder ung vin på gamle lædersække; for så
sprænger vinen sækkene, og både vin og sække
ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!«

17. søndag e. Trinitatis d. 26. sept.
Højmesse i Roum kirke kl. 10.30
Sognepræst Robert Ryholt, Tostrup
Organist Tove Bitsch Antonsen, Skørping
Kirkesanger Birger Skipper, Hvam
Læsninger:
 Salmernes Bog 40,2-6
 Judas Brev 20-25
 Markus 2,14-22
Høstgudstjeneste i Tostrup kirke kl. 14.00
Sognepræst Robert Ryholt, Tostrup
Organist Tove Antonsen, Skørping
Kirkesanger Lotte Føns, Fårup
Voksen-koret ”Kirke-Uglerne”

Ved høstgudstjenesten i Tostrup medvirker
”Kirke-Uglerne” med et program bestående af
diverse høstsange.

Salmer (Roum):
 745 Vågn op og slå på dine strenge
 435 Aleneste Gud i himmerige
 616 Herrens røst, som aldrig brister
==========
 662 Hvad kan os komme til for nød
 487 Nu fryde sig hver kristenmand
(Koral: 563 – 9 – 209 - - 220 - 384)
Salmer (Tostrup):
 662 Hvad kan os komme til for nød
 728 Du gav mig, o Herre
==========
 730 Vi pløjed og vi såed
 Nu falmer skoven trindt om land
www.dendanskesalmebogonline.dk

Bemærk!!! På lørdag drager vi på udflugt mod
Børglum kloster og Fosdalen. Turen koster kr.
150 for voksne og er gratis for børn under 14 år.
Der er afgang fra Jernbanegade kl. 9.00. Medbring frokost.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:

Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn,
sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg
mig!« Og han rejste sig og fulgte ham. Senere
sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere
og syndere sad til bords sammen med ham og
hans disciple, for der var mange, som fulgte
ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at
han spist sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen
med toldere og syndere?« Men da Jesus hørte

Næste uges gudstjenester:

Søndag d. 3. oktober., 18. Søndag e. Trin.
Gudstjeneste i Roum kirke kl. 9.00
Højmesse i Tostrup kirke kl. 10.30

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