Tostrup – Roum kirker

Palmesøndag 2014

hos jer, men mig har I ikke altid.«
Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der; og de kom derud
ikke alene på grund af ham, men også
for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperstepræsterne besluttede også at slå Lazarus
ihjel, for på grund af ham gik mange
jøder hen og troede på Jesus. Næste
dag hørte den store folkeskare, som
var kommet til festen, at Jesus var på
vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte:
Hosianna!
Velsignet være han, som
kommer, i Herrens navn,
Israels konge!
Jesus fik fat på et ungt æsel og satte
sig på det, sådan som der står skrevet:
Frygt ikke, Zions datter!
Se, din konge kommer,
ridende på et æsels føl.

Gudstjeneste i Tostrup kirke kl. 09.00
Højmesse i Roum kirke kl. 10.30
Sognepræst Robert Ryholt
Organist Kristoffer SlothKristensen, Randers
Kirkesanger Bettina Jensen
Læsninger:
 Zakarias 9,9-10
 Filipperbrevet 2,5-11
 Johannes’ evangelium 12,1-16
Salmer:
 176 Se, hvor nu Jesus træder…
 57 Herre, fordi du… (Roum)
 289 Nu bede vi den Helligånd…
==========
 487 Nu fryde sig hver kristen…
 667 Skulle jeg dog være bange…
www.dendanskesalmebogonline.dk

Det forstod hans disciple ikke straks;
men da Jesus var herliggjort, kom de
i tanker om, at dette var skrevet om
ham, og at det var det, man havde
gjort med ham. Joh 12,1-16

Søndagens evangelium fra Johannes:
Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han, som
Jesus havde oprejst fra de døde. Dér
holdt de et festmåltid for Jesus; Martha sørgede for maden, og Lazarus
var en af dem, der sad til bords sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med
sit hår; og huset fyldtes af duften fra
den vellugtende olie. Judas Iskariot,
en af Jesu disciple, han, som skulle
forråde ham, sagde da: »Hvorfor er
denne olie ikke blevet solgt for tre
hundrede denarer og givet til de fattige?« Det sagde han ikke, fordi han
brød sig om de fattige, men fordi han
var en tyv; han var nemlig den, der
stod for pengekassen, og han stak
noget til side af det, der blev lagt i
den. Da sagde Jesus: »Lad hende være, så hun kan gemme den til den dag,
jeg begraves. De fattige har I jo altid

Bonus-info: ”Den stille Uge”
Ugen fra Palmesøndag til Påskedag
kaldes ”Den stille Uge” – eller blandt
spanske katolikker ”La semana santa”
– den hellige uge.
Det er fastetidens intensivering med
klimaks Langfredag og Påskelørdag,
hvor Guds Søn er død på korset og faret til dødsriget. En alvorlig tid…
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Skærtorsdags-middag!
Skærtorsdag spiser vi
kl. 18.00i præstegården lammekølle og flødekartofler, hvorefter
vi fejrer gudstjeneste i
Tostrup kirke kl.
19.30.
Maden er leveret af
”Den Rullende Kok”
og koster kr. 100.
Drikkevarer er inkluderet i prisen.
Tilmelding senest
mandag formiddag på
21 27 16 73 eller på
RLR@KM.DK

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