Tostrup – Roum kirker

2. søndag efter Helligtrekonger d. 16. januar 2011
Gudstjeneste i Tostrup kl. 9.00
Højmesse i Roum kl. 10.30

Spaghetti-gudstjeneste
Tostrup kirke
Torsdag d. 20. januar kl. 17.00
Hvis du kender din Anders And, eller far eller
mor gør, så ved I nok at der står en gryde
med guld for enden af regnbuen, og at den,
der kommer først derhen, får den. Torsdag d.
20. januar inviteres til spaghetti-gudstjeneste.
Måske finder vi en skat henne i kirken? Kirken
er i hvert fald nemmere at finde end gryden
med guld for enden af regnbuen. Og hvem
ved, måske er der faktisk en skat henne i kirken! Bagefter er det muligt at spise aftensmad
i konfirmandstuen. Gratis for børn! 40,- for
voksne, men så er der også købt ind og maden er lavet. Kom og vær med! Det er snart.

Kst. sognepræst Steen Sunesen, Aarhus
Organist Tove B. Antonsen, Skørping
Kirkesanger Lotte Føns, Fårup
Læsninger
 2 Mos 33,18-22
 Rom 12,6.9-16a
 Joh 2,1-11
Salmer
 016 O Gud! hvor er du mer end skøn
 022 Gådefuld er du, vor Gud (Roum)
 289 Nu bede vi den Helligånd
===================
 143 Med den Enbårnes herlighed
 439 O du Guds Lam! (Roum)
 014 Tænk, at livet koster livet

Næste søndags gudstjenester
3. søndag efter Helligtrekonger
d. 23. januar.
Gudstjeneste i Roum kl. 9.00
Højmesse i Tostrup kl. 10.30
v/kst. sognepræst Steen Sunesen, Aarhus

Tekst og melodier kan findes her:
www.dendanskesalmebogonline.dk
Dette hellige evangelium skriver evangelisten
Johannes:
Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og
hans disciple var indbudt til brylluppet. Men
vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: „De
har ikke mere vin.” Jesus sagde til hende:
„Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu
ikke kommet.” Hans mor sagde til tjenerne:
„Gør, hvad som helst han siger til jer.”
Der var dér seks vandkar af sten; de stod der
efter jødernes regler for renselse og rummede
hver to til tre spande. Jesus sagde til dem:
„Fyld karrene med vand.” Og de fyldte dem
helt op. Og han sagde til dem: „Øs nu op og
bær det hen til skafferen.” Det gjorde de så.
Men da skafferen havde smagt på vandet, der
var blevet til vin – han vidste ikke, hvor den
kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op – kaldte han på brudgommen og sagde til ham: „Man sætter ellers den
gode vin frem først, og når folk har drukket
godt, så den ringere. Du har gemt den gode
vin til nu.”
Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Joh
2,1-11.
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