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SEURAKUNTA joulu 2020
Joulumyyjäiset
la 12.12. klo 10–11 kirkonkylän seurakuntatalossa

Itsenäisyyspäivän aatto la 5.12.

*klo 11–12 torilla kunnan yhteinen ”Valon juhla”
*klo 12–15 kirkossa avoimet ovet, musiikkia, jouluseimi
*klo 12–15 Hallan Tuvan Joulutori

Itsenäisyyspäivä su 6.12.

Kuva Hannu Hänninen

Haluaisin jouluksi antaa matkalaiselle majan ja kodittomalle katon pään päälle. Haluaisin, että jokainen saisi syödä kyllikseen, eikä kenenkään tarvitsisi elää pelossa, puutteessa
tai toisten piittaamattomuudessa. Haluaisin rauhaa maailmaan, kaikille kansoille, kaikkiin
perheisiin ja koteihin. Erityisesti niille, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Jokaiselle kylliksi ja tarpeen mukaan. Mutta kaikkea mitä haluaisin en saa, enkä voi antaakaan.
Siksi rukoilen ja pyydän, että Jumala – kaiken hyvän antaja – avaisi kätensä, raottaisi runsasta arkkuaan ja antaisi siunauksensa sataa maan päälle. Että se ei sataisi maan päälle
vain hennoksi hunnuksi, vaan paksuksi peitoksi, joka hautaa alleen kaikki syksyn kuolleet
lehdet, mustan maan ja kuoleman synkkyyden. Luottaen Luojaani kohotan katseeni kohti
tähtiä ja niiden taakse. Vielä kauempaa Hän on tullut luokseni antautuakseen käsiini. Lahjoittaakseen rauhan ja kaikki taivaan tavarat. Siksi sielussani soi: ”Oi saavu jo Immanuel ja
katko kahleet orjuuden! Niin moni synnin vanki on ja maailma on armoton…”
Mikko Laitinen, kirkkoherra

JUMALANPALVELUKSET

			

Kirkossa (turvavälein n. 500 henkilöä)

su 29.11. klo 10
		
		
su 6.12. klo 10
		
		
		
		
		
su 13.12. klo 10
		
		
su 20.12. klo 10
		
to 24.12. klo 15
pe 25.12. klo 10
		
		
la 26.12. klo 10
		
su 27.12. klo 10
		

1. adventtisunnuntain messu
Mikko Laitinen, Anu Iivarinen
Varpuset –kuoro, Antti Ikonen
Itsenäisyyspäivän ekumeeninen sanajumalanpalvelus,
2. adventtisunnuntai
Suvi-Orvokki Kunnasto, Riku Kaatrasalo,
Anja Kauppinen, Pauli Solehmainen.
Andras Szabo kanttorina.
Seppeleen lasku sankarihautausmaalle
3. adventtisunnuntain perhemessu
ja v. 2021 rippikoulujen aloituspyhä
Suvi-Orvokki Kunnasto, Katri Lehikoinen, Anu Iivarinen
4. adventtisunnuntain messu
Mikko Laitinen, Anu Iivarinen
Suvi-Orvokki Kunnasto, Anu Iivarinen		
Joulupäivän aamumessu
Suvi-Orvokki Kunnasto
Kirkkokuoro, Anu Iivarinen
Tapaninpäivän messu
Mikko Laitinen, Anu Iivarinen
Kauneimmat joululaulut -messu,
Mikko Laitinen, Anu Iivarinen

Asema ja Niemisjärvi

su 29.11. klo 13 1. adventtisunnuntai messu
		
Aseman seurakuntakodissa ja
klo 15 Niemisjärven seurakuntakodissa

Kirkonkylän seurakuntatalossa

pe 1.1.
klo 10 Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus
su 3.1.
klo 10 2. sunnuntai joulusta, messu
		
Suvi-Orvokki Kunnasto, Anu Iivarinen 		
ke 6.1.
klo 10 Loppiaisen messu
		
Suvi-Orvokki Kunnasto, Anu Iivarinen
Kirkkokahvit lähetystyön hyväksi sunnuntain messujen jälkeen.
Jumalanpalvelukset välitetään suorana seurakunnan YouTube –kanavalla
(tiny.cc/HKS2020) ja tallenteena n. kahden viikon ajan.

klo 10
		
		
		
		
		
		
		

ekumeeninen sanajumalanpalvelus kirkossa
Suvi-Orvokki Kunnasto,
Riku Kaatrasalo helluntaiseurakunnasta,
Anja Kauppinen ortod.seurakunnasta
ja Pauli Solehmainen Vapaakirkosta.
Andras Szabo kanttorina
Jumalanpalveluksen jälkeen kunniakäynti
sankarihautausmaalle

Uusi Kirppari ja
Lähimmäisen kammari

pe 27.11. klo 10 tilan siunaaminen ja avajaiset
		
Keskustie 35, entisen Silmäaseman tila

Kauniit ja Rohkeat

ma 7.12. klo 18.30 kirkonkylän seurakuntatalossa
			
keskusteluryhmä naisille
			
joulun tunnelmissa

Kynttilät syttyvät
haudoille jouluaattona

to 24.12. klo 16 – 20 kappelin ovet avoinna
			
*puolen tunnin välein pieni hartaushetki

Lapset ja nuoret

ke 2.12. klo 10–12
			
su 13.12. klo 10
ke 16.12. klo 9.30
			
			

Perhekahvila joulutunnelmissa
kirkonkylän seurakuntatalossa, lounas
V. 2021 rippikoulun aloituspyhä kirkossa
Lasten kauneimmat joululaulut kirkossa,
jonka jälkeen perhekahvilan joulupuuro
kirkonkylän seurakuntatalossa

Eläinten joulurauhan julistus

to 17.12. klo 18.30 Hankasalmen raviradalla
			
*voit tuoda lemmikkisi siunattavaksi
			
*muistamme eläinten taivaaseen
			
siirtyneitä, mm. Tähen Toivomusta,
			
sytyttämällä kynttilän

MUSIIKKITILAISUUDET

Kauneimmat joululaulut
ke 16.12. klo 9.30
su 20.12. klo 18
			

Lasten kauneimmat joululaulut kirkossa
kirkossa. Yhteislaulun lomassa Valtteri ja
Lilja Laitinen, kitara ja laulu

ti 22.12. klo 18

Leena Silvast ja Anu Iivarinen

”Taas kaikki kauniit muistot”
–lauluhetki kappelin portailla

Hankasalmen kuorojen joululaulutervehdys
seurakunnan YouTube –kanavalla (tiny.cc/HKS2020) ilmestyy
joulukuun alussa Hankasalmen kunnan ja seurakunnan
kuorojen yhdessä toteuttama kooste tämän vuoden
kauneimmista joululauluista.
Lauletaan yksin, kaksin, yhdessä – kodeissa, kouluissa,
laitoksissa tämän videon mukana!
HUOMIOITAVAA TILAISUUKSISSA
*osallistu oireettomana
*hyvä käsihygienia, käsidesiä saatavilla
*turvavälit huomioitava tullessa, tilaisuudessa ja poistuessa
*suosittelemme kasvomaskin käyttöä

