Arkipäivien jumalanpalvelukset sekä
maallikkopalvelukset 23.-25.2.2018
Arkipäivien jumalanpalvelukset muodostavat
kirkollisen vuorokauden rungon. Ne ovat osa
kirkollista arkea loistaen monimuotoisuudellaan
Jumalan pyhien ja heidän
elämänvaiheiden sanomaa.
Aamusta aina yöhön asti ulottuvat palvelukset
muodostavat kirkollisen arjen, jota vasten juhlapäivät
loistavat kirkkaampina. Kurssilla keskitymme aamu- ja
ehtoopalveluksien rakentamiseen ja toteuttamiseen
työpajan muodossa. Kurssilaiset oppivat resitoimaan
ja laulamaan palvelusten kiinteitä veisuja.
Tutustumme myös oktoehoksen, minean ja
orologionin käyttöön. Kurssin tavoitteena on, että
jokainen osaa rakentaa ja toimittaa arkipäivien ehtooja aamupalvelukset itsenäisesti ilman pappia.

Arkipäivien jumalanpalvelukset sekä
maallikkopalvelukset
23.-25.2.2018

Klo

Perjantai 23.2.2018

15.00
15.45
18.00
19.30
20.00

Saapuminen ja päivällinen
Kurssin avaus
Johdanto. Orologionin käyttö ja resitoint, Elia Pietarinen
IX hetki, hetkipalvelus, Ennenpyhitettyjen Lahjain liturgia
Iltapala
Minea ja ortodoksinen kirkkovuosi, Elia Pietarinen

Klo

Lauantai 24.2.2018

06.00
07.30
09.00
10.30
12.00
12.30
14.00
15.30
16.00
18.00
20.00

Polyeleo-aamupalvelus, p. Johannes Krysostomoksen liturgia
Aamupala
Oktoehos, Elia Pietarinen
Triodion ja pentekostarion, Elia Pietarinen
Moleben
Lounas
Ehtoopalveluksen rakentaminen ja harjoittelu, Elia Pietarinen
Päiväkahvi
Aamupalveluksen rakentaminen ja harjoittelu, Elia
Pietarinen
Vigilia
Iltapala

Klo

Sunnuntai 25.2.2018

07.30
09.00
11.00
11.30
13.00

Aamupala
III hetki ja p. Basileios Suuren Liturgia
Lounas
Ehtoo- ja aamupalvelus demot, Elia Pietarinen
Kurssin päätös ja kotimatkalle
Tervetuloa kurssille!
Kurssin opetustlana on opiston luokka 221, 2.krs.
Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä.
Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen
ja nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti
kahvila-ravintola Trapesassa ja Tuohus-kaupassa asioidessaan.
Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-ravintola
Trapesan noutopöydässä.
Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruokaainerajoitukset.
Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin
jumalanpalveluksiin.
Kurssin hinta majoitusvaihtoehdon mukaan/hlö (sis. opetuksen ja
majoituksen aamiaisineen):
• 199 € (1 hh opiston majoitusrakennus)
• 173 € (2 hh opiston majoitusrakennus)
• 189 € (1 hh vierasmaja)
• 162 € (2 hh vierasmaja)
Lisäksi kurssilaiset voivat ostaa kahvila-ravintola Trapesasta normaalihintoja
edullisemman ruokapaketin (48 €), johon kuuluvat ohjelmaan merkityt ateriat.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 9.2.2018 mennessä netissä
www.valamo.fi/opisto, puhelimitse (017) 5701 401 tai sähköpostilla
opisto@valamo.fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

