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Vanha cherokee
Olen perso tarinoille ja kertomuksille, jotka useimmiten avaavat elämää ymmärrettäväksi paremmin kuin muunlaiset selitykset. Vesannolla niin kerrottavaa kuin kertojia riittää eli olen tuntenut oloni oikeaksi täällä. Niinpä oli etuoikeus olla monen
muun kanssa kuulemassa, kun diakonimme Ystävänpäivänä esitti hienon tarinan.
Se meni jotenkin näin:
Vanha cherokee-intiaani kertoi eräänä iltana lapsenlapselleen ihmisten sisällätapahtuvasta taistelusta. Hän sanoi: ”Poikani, meidän kaikkien sisällä taistelee kaksi
sutta. Toinen on paha. Se on kiukku, kateus, mustasukkaisuus, suru, katumus,
ahneus, ylimielisyys, itsesääli, syyllisyys, inho, alemmuudentunne, valheet, väärä
ylpeys, ylemmyydentunne ja ego. Toinen on hyvä. Se on ilo, rauha, toivo, nöyryys,
tyyneys, lempeys, hyvänsuopuus, empatia, anteliaisuus, totuus, myötätunto ja usko.” Lapsenlapsi ajatteli asiaa hetken ja kysyi sitten isoisältään: “Kumpi susi voittaa?” Vanha cherokee vastasi yksinkertaisesti: ”Se, jota ruokitaan.”
Pääsiäiseen johdattava paastonaika kehotti meitä käymään vilkaisemassa, kuinka
nämä sielumme lemmikit voivat. Tuo aika muodostui vesantolaisille nyt kovin ankaraksi. Paaston eväät ovat olleet suruviestejä ja osin myös hyvin traagisia. Koko
pitäjää on puisteltu juuri tässä kohden, mutta paastonajan tarkoitus olisi ollut kyllä
sama, vaikka niin ei olisikaan tapahtunut – ja kuinka toivoisimmekaan ettei olisi!
Sillä sitä samaa meiltä kysytään alati myös muulloin, mihin vanha cherokee viittasi, paastonaika ja sitä seuraava pääsiäinen vain kirkastavat asiaa erityisesti. Pääsiäisen suuri sanoma on siinä, että me saamme anteeksi, vaikka olisimme välillä
ruokkineet väärääkin sutta sielussamme - ehkäpä sen ei ole edes tarkoitus vielä
kokonaan nääntyä, sillä sisimpämme paha susi saa meidät kyllä kysymään sen
perään, mitä täällä tapahtuu ja miksi. Ja se taas ei ole pahasta.
Mietteet kulkevat välttämättä nyt syvissä vesissä. Niin kai sen kuuluukin olla, että
pääsiäisen myötä jääkansi taas heltiäisi sielunkin yltä ja elämän merkit jälleen
voittaisivat. Niin se on tähän mennessä ollut ja kevät aina tullut. Sitä toivon tapahtuvaksi niin suurten surujen kuin jo pienien ilojenkin keskellä, missä te seurakuntalaiset nyt kuljettekin kukin. Siunattua pääsiäisaikaa, kevääntyvää sitten!
Jarmo Paananen, kirkkoherra
(jolle ”vanha Cherokee” on tähän asti ollut lähinnä eräs hieno automalli)

JUMALANPALVELUS
Su 3.4.

Vesannon kirkossa su klo 10, ellei toisin mainita.

Messu, 1. sunnuntai pääsiäisestä.
Ylösnousseen todistajia.
Sirpa Leppäjärvi, Heino Keränen.

Su 10.4. Jumalanpalvelus, 2. sunnuntai
pääsiäisestä. Hyvä paimen.
Jarmo Paananen, Heino Keränen.
Rippikoulupyhä.
Su 17.4. Messu, 3. sunnuntai pääsiäisestä.
Jumalan kansan koti-ikävä.
Jarmo Paananen, Johanna Isokangas.
Su 24.4. Jumalanpalvelus, 4. sunnuntai pääsiäisestä. Taivaan kansalaisena
maailmassa. Jarmo Paananen, Heino Keränen ja kirkkokuoro.
Sisä-Savon Kansallisen veteraanipäivän (27.4.) juhlajumalanpalvelus.
Su 1.5.

Messu, 5. sunnuntai pääsiäisestä. Sydämen puhetta Jumalan kanssa.
Jarmo Paananen, Heino Keränen.

To 5.5.

Jumalanpalvelus, Helatorstai. Korotettu Herra. Jarmo Paananen, Heino Keränen ja Maija Röntynen-Huttunen. 70-vuotiaiden yhteinen syntymäpäiväjuhla srk-kodilla palveluksen jälkeen.

Su 8.5.

Messu, 6. sunnuntai pääsiäisestä. Pyhän Hengen odotus.
Pastori Timo Kuutti, Heino Keränen ja musiikkityön johtokunta.
Äitienpäivälounas srk-kodilla palveluksen jälkeen.

Su 15.5. Messu, Helluntaipäivä. Pyhän Hengen vuodattaminen.
Jarmo Paananen, Johanna Isokangas. Kaatuneitten muistopäivä.
Su 22.5. Mukulamessu srk-kodilla klo 10, Pyhän Kolminaisuuden päivä. Salattu
Jumala. Jarmo Paananen, Johanna Isokangas, srk:n lapsityö.
Vuonna 2015 kastettujen muistaminen, päiväkerhon kevätjuhla.
Aamupuuro ja –kahvit klo 9 alkaen.
Su 29.5. Messu, 2. sunnuntai helluntaista. Katoavat ja katoamattomat aarteet.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja Karttula-kvartetti.
La 4.6.

Koululaisjumalanpalvelus klo 9.
Jarmo Paananen, Heino Keränen.

Su 5.6.

Jumalanpalvelus, 3. sunnuntai helluntaista. Kutsu Jumalan valtakuntaan. Jarmo Paananen, Heino Keränen ja AinaSamat.

Kinkerit 2016, katso takasivu 

Lapset, perheet, nuoret
Pyhäkoulu su 3.4. klo 17 Koljosilla Apurannantie 9.
Tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin pyhäkoululaiset!
Lisätietoja Tuija Hokkanen p.0400736832
Perhepäivä ”On ilo olla yhdessä” srk-kodilla la 23.4.
klo 12 - 15. Lauletaan, leikitään ja tehdään yhdessä tortilloita.
Ilm. ke 20.4. mennessä Ninnille.
Mukulamessu srk-kodilla su 22.5. klo 10. Päivä- ja perhekerholaisten sekä Pyhäkoululaisten kevätjuhla, kuluneen vuoden aikana kastettujen muistaminen.
Perheretki Pieksämäen Nukkekotiin Merirosvoseikkailuun Joonas Auringon
kanssa la 28.5. Matkan hinta 10 €, sis. ohjelman, bussimatkat ja makkarat ja mehut perillä (sama hinta aikuisilta ja lapsilta). Sitovat ilmoittautumiset Ninnille 1.5.
mennessä.
Perhekerhon kevättempaus pururadalla ti 31.5. klo 18. MLL tarjoaa makkarat ja
mehut.
Lasten seikkailuleiri Tervonsalmessa 7. - 9.6. alakouluikäisille, leirin hinta 50 €.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset Ninnille tai Tiitulle 10.5. mennessä.
Päiväleirit 5 - 8-vuotiaille 28. - 30.6. seurakuntakodilla klo 10 - 14. Voit osallistua
joko osaksi aikaa tai kaikkiin kolmeen päivään. Ilmoittautumiset Ninnille 31.5.
mennessä.
Lasten seikkailuleiri ja päiväleirit järjestetään yhteistyössä kunnan nuorisotoimen
kanssa.
Perheleiri Rytkyn Leirikeskuksessa Kuopiossa pe 19. – su 21.8. Lapsiperheet
tervetuloa Vesannon seurakunnan perheleirille! Leirin hinta yli 12v. 50 € ja 2 -12v.
25 € (sis. leirin ja majoituksen ohjelmineen sekä ruokailut perjantain päivällisestä
sunnuntain lounaaseen). Sitovat ilmoittautumiset 15.5. mennessä Ninnille.
Rippikoulupyhä ja isosten tehtävään siunaaminen su 10.4. klo 10 Vesannon
kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen leiri-infoa rippikoululaisille.
Isoiskoulutus ma 25.4. klo 15.30 tämän vuoden koulutettaville
Isoisten pitämä iltaohjelma rippikoululaisille ma 2.5. Kaikki isoset paikalle klo
15.30 ja rippikoululaiset klo 18. (Huomio muuttunut päivämäärä!)
Partiolaiset keräävät Yhteisvastuukeräystä ma 18.4, kirkonkylällä n. klo 17 - 18.
Seurakunnan kouluikäisen kerhot pidetään viimeisen kerran viikolla 17, eli huhtikuun loppuun saakka on kerhoja.
Tervetuloa koulun kevätkirkkoon 4.6. klo 9 myös kotiväki ja muut seurakuntalaiset.

Muuta seurakunnan toimintaa
KINKERIT sijoittuvat nyt tavallista myöhäisempään
ajankohtaan, sillä ne pidetään ”eräkinkereinä”
metsästysmajoilla seuraavasti:
 Ma 28.3. klo 13 Tiitilänkylän Erämiesten
majalla (samalla Eräkirkko eli 2. pääsiäispäivän jumalanpalvelus, kirkossa ei palvelusta).
 To 21.4. klo 18 Vesamäen Erämiesten majalla.
 Pe 22.4. klo 18 Ilveslouhun Erän majalla.
Kinkeriaihe sen mukaan, missä ollaan - se kattaa tulet ja tarinat kahveineen
kaikkineen, makkaranpaistot ja muut mukavat.
Ystävänkammari avoinna joka toinen maanantai (parilliset viikot) klo 11 - 13.
Oppilaskonsertti seurakuntakodilla to 31.3. klo 18. Kuopion Konservatorion Suonenjoen toimipisteen oppilaat esiintyvät. Kahvitus Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Lähetyksen askartelupiiri kokoontuu Ystävänkammarilla 5.4., 19.4. ja 3.5. klo 11.
Naisten retki Valamon luostariin su 17.4. yhdessä Tervon naisten kanssa.
Retken hinta on 30 €, joka sisältää matkat Tervosta, ruokailun, kahvin ja opastetun kierroksen Luostarissa. Ilmoittautumiset 7.4. mennessä Vesannon kirkkoherranvirastoon p.040-359 2291.
Raamattupiiri Ystävänkammarilla ke 20.4. ja ke 18.5. klo 14.
Hautausmaan siivoustalkoot ti 10.5. alkaen hartaudella klo 8.30 kirkon portailla.
Ruokailu talkooväelle klo 11 alkaen seurakuntakodilla.
Lähetyksen kirpputori avoinna huhtikuussa to ja pe klo 10 - 15,
toukokuusta alkaen ke, to ja pe klo 10 - 16 sekä la klo 10 - 14.

Vesannon seurakunta
Terveystie 5, 72300 Vesanto
Sähköposti: vesannonseurakunta@evl.fi
Nettisivut:
www.vesannonseurakunta.fi
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evl.fi
Kirkkoherranvirasto, avoinna ma ja ke klo 9 - 13 ....... 040 359 2291
Taloustoimisto, talouspäällikkö Ilmi Korhonen ................ 040 359 2291
Hautaustoimi, seurakuntamestari Uolevi Laitinen ........... 040 568 6272
Kirkkoherra Jarmo Paananen ......................................... 040 571 9596
Kanttori Heino Keränen .................................................. 050 062 1068
Diakoni Aki Virta, toimistolla ma ja ke klo 9 - 11 ............. 040 830 1724
Nuorisotyönohjaaja Priitta Lahtinen (”Tiitu”) ................... 040 758 6296
Lastenohjaaja Niina Salonen ......................................... 040 359 2285

