Kuhmon seurakunnan tiedotuslehti 4/2018


 

Tähti yllä
perukan
oulussa on monille ihmisille tärkeää tunnelmointi, se tuo
mukanaan joulumieltä ja hyvää tunnelmaa. Fiiliksen varassa saattaa jaksaa pitkäänkin. Kanelintuoksulla, värivaloilla, tonttulakeilla, takkatulen rätinällä ja Martta Wendelinin joulukorteilla on varmaankin paikkansa. Moni odottaa myös
Kauneimmat joululaulut – tilaisuuksia. Niitä on niin kirkoissa kuin
kylien yhteisinä juhlina kodeissa. Nuo laulut lisäävät joulun iloa, kun
ne vievät meitä syvemmälle joulun salaisuuteen. Vapahtaja syntyi
veljeksemme perukkaan.
Hän toi mukanaan armon ja sovinnon. Jos nuo lahjat oikeasti tulevat todeksi elämäämme, jokapäiväiseen elämäämme, niin silloinhan
ilo suorastaan pulppuaa meistä. Ihmisen murhe on sydämen kylmyydessä – anteeksianto tuntuu kuin lempeältä auringolta. Ihminen on
myös taitava vetämään rajoja, ajattelemme luokitellen olennaista ja
epäolennaista. Joskus se on harmitonta, toisinaan ei. Joku jää marginaaliin.
Marginaalissa, syrjässä elämän loistokkuudesta, syntyi joulun
lapsi Jeesus ja samalla syttyi elämän valo kaikille kansoille. Aluksi
se oli vain hentoa valoa, lepattava liekki. Itämään loiston keskeltä
taivalsivat tietäjät tähden ohjaamana kohti perukkaa, lasta ihmettelemään. Vähitellen sitä liekkiä vietiin eteenpäin, syrjäseuduilta maailman keskuksiin ja taas syrjemmälle. Mekin saamme kantaa eteenpäin tuota joulun valoa, elämän valoa, sovinnon valoa.
Jaakko Kupiainen, seurakuntapastori

Syrjässä elämän loistokkuudesta syntyi joulun lapsi Jeesus ja samalla syttyi elämän valo kaikille kansoille.
Kuva: Kirkon Tiedotuskeskus/Aarne Ormio

Adventin- ja
joulunajan tapahtumia
Perjantai 30.11.
Klo 10.30 alk. srk-keskuksen salissa tarjolla
adventtiriisipuuroa (myös laktoositon),
luumusoppa, kinkkuleipä, suolakurkku,
mehu/vesi ja torttukahvit – hintaan 8 €.
Kahvi ja torttu erikseen ostettuna 3 €.
Klo 12 alkaen Siioninvirsiseurat, joissa mukana
mm. Matti Mäkelä. Arpajaiset.
1. adventtisunnuntai 2.12.
Klo 10 perhemessu Kuhmon kirkossa.
Uuden kirkkovuoden aluksi kastepuuhun laitetaan uudet, syksyn aikana
kastettujen lasten linnut.
Klo 12 messu Lentiiran kirkossa. Kirkkokahvit
ja Siionin Kanteleen seurat.
Itsenäisyyspäivä 6.12.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon kirkossa.
2. adventtisunnuntai 9.12.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa,
70 vuotta täyttäneiden kirkkopyhä
ja syntymäpäiväjuhla.
Klo 19 kuorojen joulukonsertti Kuhmon kirkossa.
Joulukonsertissa esiintyvät seurakunnan
kuorot ja lauluryhmät.
Maanantai 10.12.
Klo 17-18.30 jouluinen vaellus Joosefin ja Marian
jalanjäljissä Ikolan pappilan pihapiirissä
(varaudu siihen, että voit joutua
odottamaan kierroksen alkamista portilla
noin 10 min.) HUOM! Omalla autolla
vaellukselle tulevat: pysäköikää auto
kirkon tai kirjaston parkkipaikalle ja
tulkaa kävellen pappilaan.
Lauantai 15.12.
Klo 18 joulukonsertti Kuhmon kirkossa,
Viktor Klimenko esiintyy.
Ohjelmamaksu 10 €.

3. adventtisunnuntai 16.12.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon kirkossa.
Klo 10 messu Iivantiiran srk-kodilla sekä
Kauneimmat joululaulut.
Mukana Iivantiiran lauluryhmä.
Klo 19 Kauneimmat joululaulut Kuhmon kirkossa.
Lauantai 22.12.
Klo 19 Pekka Mikkolan ja Johanna Piipposen
joulukonsertti Kuhmon kirkossa.
4. adventtisunnuntai 23.12.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
Klo 18 Kauneimmat joululaulut Kuhmon kirkossa.
Klo 18 Kauneimmat joululaulut Lentiiran kirkossa.
Jouluaatto 24.12.
Klo 13 ja klo 14 aattohartaus siunauskappelissa.
Klo 15 aattohartaus (erityisesti lapsiperheille)
Kuhmon kirkossa. Seuraamme jouluevankeliumia kaikkien aistien kautta ja muistamme
lapsuuden joulujen ihmeellistä tunnelmaa.
Kesto noin puoli tuntia. Hartaudessa mukana
Ketterät-kuoro ja virsikuorolaisia.
Klo 15 aattohartaus Lentiiran uudella hautausmaalla.
Klo 23 jouluyön messu Kuhmon kirkossa.
Joulupäivä 25.12.
Klo 8 sanajumalanpalvelus Lentiiran kirkossa.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon kirkossa.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Iivantiiran srk-kodilla.
Tapaninpäivä 26.12.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
1. sunnuntai joulusta 30.12.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon kirkossa.
Uudenvuodenpäivä 1.1.2019
Klo 12 messu Kuhmon kirkossa.
Loppiainen 6.1.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
Klo 12 messu Lentiiran kirkossa.
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KAIKEN IKÄISTEN YHTEINEN

1. ADVENTIN PERHEMESSU
sunnuntaina 2.12. Kuhmon kirkossa klo 10

Lapset saavat tulla mukaan kulkueeseen, kokoontuminen
kirkkosaliin, pääoven edustalle ennen jumalanpalveluksen
alkua. Kerholaiset esittävät jumalanpalveluksessa laulun ”kuningasten kuninkaalle”. Kuva: Kirkon tiedotuskeskus/ Markku Pihlaja

