Tostrup – Roum kirker

1. søndag efter Helligtrekonger
d. 9. januar 2011

Evangelisk Alliances bedeuge
Roum Missionshus
Tirsdag d. 11. januar kl. 20.00
Onsdag d. 12. januar kl. 20.00
En af kirkens fornemste og vigtigste opgaver
er at takke Gud for livet og bede for den ’verden han elskede så højt, at han gav sin søn’.
Apostlen Paulus udtrykker det ved at sige:
„Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle
mennesker”; 1 Tim 2,1.

Gudstjeneste i Roum kirke kl. 9.00
Højmesse i Tostrup kirke kl. 10.30
Kst. sognepræst Steen Sunesen, Århus
Organist Tove B. Antonsen, Skørping
Kirkesanger Dines Jensen, Roum
Læsninger:
 SL 84
 Rom 12,1-5
 Luk 2,41-52

Derfor har der i århundreder været tradition
for at finde sammen og bede om at Guds Rige
må komme og Guds vilje må ske på Jorden
som den sker i Himlen.

Salmer:
 140 I Nazaret, i trange kår,
 392 Himlene, Herre (Tostrup)
 308 Helligånd, vor sorg du slukke,
==========
 411 Hyggelig, rolig,
 439 O du Guds Lam!(Tostrup)
 424 I Herrens hus er godt at bo

I Europa har det siden slutningen af 1800tallet været organiseret sådan at tusinder af
må grupper af kristne, store velordnede menigheder såvel som hele kirkesamfund i januar
måned har samlet sig i bøn. Bøn for hinanden,
bøn for den verden vi er sat i og bøn om evne
til at være jordens salt og verdens lys.

Tekst og melodier kan findes her:
www.dendanskesalmebogonline.dk

Plejehjemmet Toftegården
Onsdag d. 12. januar kl. 14.30
Gudstjeneste
v/kst. sognepræst Steen Sunesen, Århus

Dette hellige evangelium skriver evangelisten
Lukas: Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem
til påskefesten. Også da han var blevet tolv år,
drog de derop, som det var skik ved festen.
Da påskedagene var omme, og de skulle
hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at
hans forældre vidste det. I den tro, at han var
i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og
ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da
de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham dér; og efter tre
dage fandt de ham i templet, hvor han sad
midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede
dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede
sig meget over hans indsigt og de svar, han
gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de
slået af forundring, og hans mor sagde til
ham: »Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os?
Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige.« Men han sagde til dem: »Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være
hos min fader?« Men de forstod ikke, hvad
han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem.
Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Og
Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest
hos Gud og mennesker. Luk 2,41-52

Sogneaften i konfirmandstuen
Torsdag d. 13. januar kl. 19.30
Ole Helmig, fhv. kirurg og overlæge, sætter
knivskarpt fokus på „Den befriende latter” – se
kirkebladet side 5.
2. søndag efter Helligtrekonger,
d. 16. januar.
Gudstjeneste i Tostrup kl. 9.00.
Højmesse i Roum kl. 10.30
v/kst. sognepræst Steen Sunesen.

Lidt om Helligtrekongerstiden
Helligtrekongerstiden er tænkt som en frodigøjenåbner, en glædestid, hvor vi eftertænker
det store under, at Guds Søn blev menneske. I
Ham åbenbarede Gud sin herlighed, fuld af
nåde og sandhed. De så hans herlighed, gjorde disciplene – og vi er inviteret med.
Nyhedsbreve og kirkebladet kan ses på vores
hjemmeside: www.tostrup-roum.dk

1.

