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Juhla
Englannin kielen meillekin tuttu, joulua tarkoittava sana ”christmas” tulee muinaisenglannin sanoista, jotka suoraan käännettyinä tarkoittavat ”Kristuksen messu”. Tämä paikantaa joulun varsinaisen asian ja ajankohdan aika selvästi.
Meidän kielemme ”joulu” taas juontuu skandinaavistista kielistä, eikä sillä alunalkaen ole minkäänlaista kristillistä sisältöä – sana on tarkoittanut yksinkertaisesti
vain ”juhlaa”. Aiheella ja kalenterilla voi nähdä olevan siinä väljemmin tilaa.
Vuotuisista juhla-aiheistamme ei yksikään kilpaile kestoltaan joulun kanssa. Joulun juhla käsitti aikoinaan neljä perättäistä pyhäpäivää, joista joulupäivä oli vasta
ensimmäinen. Nykyään niistä on juuri ja juuri kaksi jäljellä. Ajan ja muun elämän
vaatimukset kai jo kauan sitten lyhensivät kirkollista joulua; samainen ajan kulku
on toisaalta tähän päivään mennessä kuitenkin laventanut joulun viettoa, vain toiseen suuntaan. Jo marraskuun alkupuolella oli Kuopion Matkuksessa jouluaika
meneillään, ja televisiomainoksissakin ensimmäiset viittaukset jouluun taidettiin
tavata jo isänpäivän aikoihin, jouluaaton näyttäessä toisinaan jo lähes juhlan päätöspäivältä.
Ehkä sen pitikin mennä meillä näin. Olisiko niin, että joulu tavallaan loi muinoin
kestävän pohjan myös muulle juhlimiselle, toistenkin aiheiden ympärillä? Että se
olisi kuin jonkinlainen ”kaikkien juhlien äiti” vaikkapa syntymäpäiville? Joulu kun
julisti ja julistaa sanomaa Jumalasta, joka ei olekaan enää vain vaativien palvontamenojen ja muiden edellytysten takana, vaan jolla on ihmisen kasvot – Jumalasta, joka on läsnä sielläkin, missä ihminen ei uskoisi Hänestä olevan jälkeäkään,
kun sota, terrori, epäoikeudenmukaisuus, itsekkyys, valehtelu ja ahneus vaikuttavat paikoin jo maailmaamme hyväksytyiltä välttämättömyyksiltä.
Jokin ainakin lähes kristillinen toivoko siellä on takana eikä vain pimein vuodenaika, kun jouluvalot syttyvät jo viikkoja ennen kuin edes adventin aika on alkanut?
Jos niin, sitä suuremmin siis toivotan seurakunnalleni hyvää joulua ja siunausta
sen ajalle! Sillä niin pitkä kuin se näyttää nyt olevan, ehtii sen vaiheille sellaistakin,
mitä emme joululta toivoisi. Sydämestäni toivotan myös tervetulleiksi kaikki itse
joulun kohdalla ihanaan puupyhättöömme. Sen korkein kohta on perinteiseen tapaan jouluaamuna seitsemän vaiheilla, kun väsymys, raukeus ja vielä vaiheessa
olevan sulattelu tekevät oikeutta joulun sanomalle, sillä sellainen sekin on: vaatii
sulattelua kerta toisensa perään.
Jarmo Paananen, raukea kirkkoherra

JUMALANPALVELUS

Vesannon kirkossa su klo 10, ellei toisin mainita.

4.12. Jumalanpalvelus, 2. adventtisunnuntai.
Kuninkaasi tulee kunniassa.
Teol. maisteri Heini Miettinen,
Johanna Isokangas.
Ti 6.12. Jumalanpalvelus klo 11, Itsenäisyyspäivä.
Kiitos isänmaasta. Heini Miettinen,
Johanna Isokangas.
11.12. Messu, 3. adventtisunnuntai.
Tehkää tie Kuninkaalle.
Jarmo Paananen, Heino Keränen.
18.12. Jumalanpalvelus, 4. adventtisunnuntai.
Herran syntymä on lähellä.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja AinaSamat.
La 24.12. Hartaus klo 15, Jouluaatto. Lupaukset täyttyvät.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja Kurenniemen laulukerho.
Su 25.12. Jumalanpalvelus klo 7, Jouluaamu. Nyt Betlehemiin!
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja musiikkityön johtokunta.
Ma 26.12. Jumalanpalvelus, Tapaninpäivä (2. joulupäivä). Kristuksen todistajat.
Heini Miettinen, Johanna Isokangas.
1.1. Messu, Uudenvuodenpäivä. Jeesuksen nimessä.
Jarmo Paananen, Heino Keränen.
Pe 6.1. Jumalanpalvelus, Loppiainen. Jeesus, maailman valo.
Jarmo Paananen, Johanna Isokangas ja Anna-Riitta Raatikainen.
8.1. Jumalanpalvelus, 1. sunnuntai Loppiaisesta. Kasteen lahja.
Teol. yo. Risto Tabell, Johanna Isokangas.
15.1. Messu, 2. sunnuntai Loppiaisesta.
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa.
Jarmo Paananen, Heino Keränen.
22.1. Jumalanpalvelus, 3. sunnuntai Loppiaisesta. Jeesus herättää uskon.
Jarmo Paananen, Heino Keränen.
29.1. Messu, 4. sunnuntai Loppiaisesta. Jeesus auttaa hädässä.
Jarmo Paananen, Heino Keränen ja kirkkokuoro.

Lapset, perheet, nuoret
Perheiden Joulujuhla perjantaina 9.12. klo 18
seurakuntakodilla. Pieni Jouluevankeliumi
päiväkerholaisten ja pyhäkoululaisten esittämänä,
joulupuuro ja torttukahvit sekä mehut.
Saattaapi joulujuhlassa tonttukin piipahtaa…
Perhekerho keskiviikkoisin klo 10 – 12 seurakuntakodin yläkerrassa.
Ohjelma:
vk 48: Rakennetaan joulua yhdessä, leivotaan pipareita (MLL),
vk 49: Itsenäisyyspäivä, jouluisia laululeikkejä (srk) ja
vk 50: Joulupuuro, pikkujoulut, tonttulakit mukaan! (MLL ja srk)
Joululoman jälkeen jatkamme taas 11.1. alkaen.
Lasten kauneimmat joululaulut alakoululaisille ja päivähoitoväelle torstaina
15.12. klo 8.45 kirkossa.
Päiväkerhot joululomalla vk 50 – vk 1, kerhot jatkuvat viikolla 2.
Alle 10v tyttöjen ilta koruaskartelun ja muun mukavan merkeissä ke 7.12.
klo 18 seurakuntakodilla. Ilmoittautumiset materiaalin vuoksi 2.12. mennessä.
Myös eskaritytöt tervetuloa 
Isosten pikkujoulut (kaikkien) su 11.12. klo 15.30 – 17.30. Osallistumme myös
kauneimpiin joululauluihin klo 18. Mukaan 2 € pikkupaketti ja nyyttäriherkkua.
Tyttöjen ilta ja yö seurakuntakodilla ti 20.12. klo 18 – ke 21.12. klo 10. Tämä on
tarkoitettu neljäsluokkalaisille ja sitä vanhemmille tytöille. Ilmoittautumiset 16.12.
mennessä mieluiten tekstarilla
Varhaisnuorten kerhot joulutauolla viikot 51 - 2. jatkuvat viikolla 3.
Kokkikerho tiistaisin klo 16 – 18 (Veera ja Elma)
Sählykerho keskiviikkoisin klo 15.30 – 16.30 (Eevi ja Annika M)
Tyttöjen voimistelu ja liikuntakerho perjantaisin klo 15.30 – 16.30
(Annika Junnula) Viimeinen kerho ennen joulua 9.12.
Isoiskoulutukset ma 16.1 ja ma 20.2. klo 15.30 – 17.
Kerhonohjaajien ja isosten koulutuspäivä Pieksämäellä la 28.1.
Tästä tiedotamme lähempänä lisää.

Muuta seurakunnan toimintaa
Ystävänkammari ma 28.11. klo 11-13, seuraavan kerran ma 9.1.
Joululaulajaiset Majolla ti 29.11. klo 12. (Horonkyläntie 546)
Järjestää Närhilän ja Nurmelan seurakuntapiirit.
Sururyhmä aloittaa tammikuussa 2017, mikäli olet kiinnostunut
osallistumaan ryhmään, ota yhteyttä diakoni Aki Virtaan.
Kuorojen joulukonsertti su 4.12. klo 18 Vesannon
kirkossa. Kansalaisopiston kuorojen yhteinen joulukonsertti. Ohjelma 5 €.
Ruoanjaon joulujuhla su 11.12. klo 13 Helluntaiseurakunnan tiloissa
(Paavonpolku 11). Tarjolla joulupuuro ja –kahvit.
Kauneimmat Joululaulut su 11.12. klo 18 Vesannon kirkossa.
Yhteislauluja, kuoroja ja solisteja. Tilaisuuden juontaa diakoni Aki Virta.
Raamattupiiri ti 13.12. ja 18.1.2017 klo 14 Ystävänkammarissa.
Yhdessä eteenpäin – kaikkien yhteinen puurojuhla ke 14.12. klo 10 srk-kodilla.
”Valon lapsi” –musiikillinen joulukuvaelma ma 19.12. klo 18 Vesannon kirkossa.
Esityksestä vastaa Kurenniemen laulukerho.
Mieskuoro Kuopio-Kvartetin joulukonsertti ti 20.12. klo 18 Vesannon kirkossa.
Johtaa Anna Pöyhönen, ohjelma 10 €.
Lähetyksen kirpputori avoinna 5.1.2017 alkaen: to ja pe klo 10 - 15.
Loppiaisilta pe 6.1. klo 18 Närhilän Tikankontissa. Mukana Aki Virta.
Askartelupiiri ke 11.1. klo 11 - 13 Ystävänkammarilla.
”Lännen miehet” –miesten piiri to 19.1. klo 18 Siikamäessä Esa Siikamäellä
(Sonkarintie 1216) (Pyhän Henrikin muistopäivä).
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