Liturgiikkaa diakoneille ja papeille:

SAKRAMENTIT JA PYHÄT TOIMITUKSET
25.-27.10.2019
Kurssi on tarkoitettu kaikille seurakunnassaan
diakonina tai pappina jo toimiville. Kurssi sopii myös
niille, jotka ovat aikeissa suuntautua papillisiin
tehtäviin. Kurssilla käydään läpi pyhien sakramenttien
ja
muiden
pyhien
toimitusten
toimittamista
käytännössä.
Piispainkokous suosittelee koulutusta niin diakoneiksi
ja papeiksi aikoville, kuin näitä tehtäviä jo hoitaville.
Kurssilla opettavat ortodoksisen seminaarin opettaja
pastori Mikko Sidoroff ja TT Juha Riikonen.
Kurssin hinta on 218 € (Opiston hotellin 1hh)
ja 196 € (Opiston hotellin 2hh) sisältää opetuksen,
majoituksen ja ohjelmaan merkityt ateriat.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 10.10.2019 mennessä,
kurssit@valamo.fi tai puh. 017 5701 401.

Liturgiikkaa diakoneille ja papeille:

Sakramentit ja pyhät toimitukset
25.-27.10.2019
Kurssiohjelma

Liturgiikkaa diakoneille ja papeille:
SAKRAMENTIT JA PYHÄT TOIMITUKSET
25.-27.10.2019

SUNNUNTAI 27.10

Ohjelma

8.00-10.00 (Aamiainen)

PERJANTAI 25.10.

9.00- III hetki ja liturgia.
11.00- Lounas sekä kurssin yhteenveto ja päätöskeskustelu. Trapesa,
12.30 Keisarin kabinetti. Juha Riikonen.

Saapuminen Valamoon (Huom! majoittuminen klo 16 alkaen)
14.00- Päivällinen. Trapesa
15.00 Kurssin avaus
15.15 Pyhät sakramentit kristityn elämässä ja Kirkon Pyhässä
Traditiossa: eukaristia, kaste, voitelu ja katumus. TT Juha
Riikonen
18.00 IX hetki, hetkipalvelus ja iltarukoukset.
19.30 Iltapala. Trapesa
20.00- Pyhien toimitusten teologiaa: avioliitto, pappeus,
21.30 sairaanvoitelu ja muut pyhät toimitukset. TT Juha Riikonen

LAUANTAI 26.10.
6.00 Aamupalvelus ja p. Johannes Krysostomoksen liturgia.
7.30- Aamiainen.
9.00- Liturgia: valmistautuminen, proskomidi, pyhien lahjojen
valmistaminen, pyhittäminen, jakaminen ja lopputoimet.
Isä Mikko Sidoroff
12.00 Moleben.
12.30 Lounas.
13.30- Pyhät toimitukset käytännössä: kaste, voitelu, katumus ja ruumiin
siunaus. Isä Mikko Sidoroff.
15.00 Päiväkahvi.
15.30- Pappeus, avioliitto, munkiksi vihkiminen, sairaanvoitelu,
vedenpyhitys, ristisaatto, panihida. Isä Mikko Sidoroff.
18.00 Vigilia.
19.30 Iltapala. Trapesa

Harjoitukset:
Jumalanpalveluksista pidetään käytännön harjoituksia kirkossa tarvittavassa
laajuudessa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Kurssilla on opetustunteja 15.
Jumalanpalveluksiin osallistuminen on osa kurssia. Suomen ortodoksinen
kirkko tukee kurssin järjestämistä.
Mukaan voi ottaa aiheeseen liittyvää omaa jumalanpalveluskirjallisuutta.
Tervetuloa kurssille!
Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi
avaimen ja kurssikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään kortti esillä erityisesti
kahvila-ravintola Trapesassa ja muistoesinemyymälä Tuohuksessa asioitaessa. Kortti palautetaan kurssin päätteeksi opettajalle tai vastaanottoon.
Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina Trapesan noutopöydässä.
Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruokaainerajoitukset. Oppitunnit pidetään opistorakennuksen luokassa 209.
Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12 mennessä.
Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.
Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
luostarin jumalanpalveluksiin.

® oikeudet muutoksiin pidätetään.

