Tostrup – Roum kirker

Helligtrekongertiden 2014

Ikon-kursus

3. søndag efter Helligtrekonger
Gudstjeneste i Roum kirke 09.00
Højmesse i Tostrup kirke kl. 10.30

De sidste ugers nyhedsbreve er ikke
kommet, fordi jeg var væk på ikonkursus.
Spændende, vanvittig svært og ganske
enkelt. Jeg kan ikke male eller tegne; det
kunne mine tre med-kursister vist nok
heller ikke, men vi vendte hjem fra kursus med stor glæde og varme – og med
en ikon. Nedenfor ser I min – samt det
forlæg jeg malede efter.

Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns
Læsninger:
 Første Mosebog 15,1-6
 Hebræerbrevet 11,1-6
 Lukas-evangeliet 17,5-10
Salmer:
 10 Alt hvad som fuglevinger fik…
 131 Blåt vælded lys frem…(Tostrup)
 666 Den grund, hvorpå jeg bygger…
==========
 581 Der er et helligt værge…
 487 Nu fryde sig hver kristen mand…
Søndagens evangelium fra Lukas:
Apostlene sagde til Herren: »Giv os en
større tro!« Herren svarede: »Havde I en
tro som et sennepsfrø, kunne I sige til
dette morbærtræ: Ryk dig op med rode,
og plant dig i havet! og det ville adlyde
jer.
Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når
han kommer hjem fra marken: Kom
straks og sæt dig til bords? Vil han ikke
tværtimod sige: Lav mad til mig og bind
kjortlen op om dig og vart mig op, mens
jeg spiser og drikker; bagefter kan du
selv spise og drikke. Mon han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået
besked på? Således også I: Når I har
gjort alt det, I har fået besked på, skal I
sige: Vi er unyttige tjenere, vi har kun
gjort, hvad vi skulle gøre.« Luk 17,5-10

Min ikon….

En enkelt refleksion over evangeliet
I en tid hvor ”anerkendelse” er blevet en
religion; hvordan kan vi så forstå Jesu
ord: ”Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige: Vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre”?? Ja, endnu mere: Kan vi lære noget?

Mit forlæg…
Jeg vil meget gerne arrangere et tilsvarende kursus her hos os. På et hold kan vi
højest være seks kursister.
Nyhedsbreve og kirkebladet kan ses på
vores hjemmeside: www.tostrup-roum.dk
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