OHJAAJAVANHUKSET
27.-29.7.2018
Ortodoksisissa luostareissa on syntynyt perinne
ohjaajavanhuksista, joiden ohjeita on seurattu, jopa lähes
sokeasti. Keitä nämä ohjaajavanhukset olivat? Mihin
perustuu heidän auktoriteettinsa? Elääkö ohjaajavanhuksia
keskuudessamme nykypäivänä?
Tällä kurssilla tutustutaan eri puolilla ortodoksista maailmaa
vaikuttaneisiin ohjaajavanhuksiin, heidän elämäänsä ja
opetuksiinsa.
Kurssin ohjelmaan sisältyy opastettu hautausmaakierros,
jonka jälkeen on varattu aikaa Rukousmetsäpolun
kulkemiseen omaan tahtiin.
Kurssin opettajina ovat arkkimandriitta Sergei,
pappismunkki Mikael ja arkkimandriitta Andreas.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 6.7.2018 mennessä netissä
www.valamo.fi/opisto,
puh: 017 5701 401 tai sähköpostilla
kurssit@valamo.fi
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OHJELMA
Perjantai 27.7.
15.00- Saapuminen ja päivällinen
15.45 Kurssin avaus
16.00 Ohjaajavanhusperinne ortodoksisessa kirkossa – historiaa ja taustaa,
pappismunkki Mikael
16.45 Vanhan Valamon isä Nasari, pappismunkki Mikael
18.00 IX hetki, ehtoopalvelus ja iltarukoukset, vanha kirkko
19.30 Iltapala
20.00 Ohjaajavanhusten merkitys tämän päivän ihmiselle – keskustelua ja
pohdintaa, pappismunkki Mikael
Lauantai 28.7.
6.00 Aamupalvelus ja liturgia, vanha kirkko
7.30 - Aamiainen
9.00 Arkkimandriitta Sofronin hengellinen perintö, pappismunkki Mikael
10.30 Uuden Valamon ohjaajavanhukset, arkkimandriitta Sergei
12.00 Moleben, vanha kirkko
12.30 Lounas
13.30 Opastettu hautausmaakierros
14.30 Mahdollisuus Rukousmetsäpolun (1,5 km) kulkemiseen omaan tahtiin
15.30 Päiväkahvi
16.00 Porfyrioksen ja Paisioksen Kreikka, arkkimandriitta Andreas
18.00 Juhlavigilia (kaikkien Valamon pyhien juhla), vanha kirkko
20.00 Iltapala
Sunnuntai 29.7.
7.30- (Aamiainen)
8.15 Pieni vedenpyhitys, vanha kirkko
9.00 III hetki ja Liturgia, vanha kirkko
11.00 Kurssin päätöslounas
Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä.
Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.

Tervetuloa kurssille!
Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen
ja nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti
Trapesassa asioidessaan.
Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvila-ravintola
Trapesan noutopöydässä. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita
mahdolliset ruoka-ainerajoitteet.
Varaa lauantain ulkoilua varten mukaan hyvät jalkineet ja sään mukaiset
varusteet. Mikäli haluat kiertää luostarin Rukousmetsäpolun huomioithan,
ettei reitti ole esteetön.
Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin
jumalanpalveluksiin.

Kurssin hinta majoitusvaihtoehdon mukaan/hlö:
247 € (1 hh opistohotelli)
221 € (2 hh opistohotelli)
237 € (1 hh vierasmaja)
Kurssihintaan sisältyy opetus, majoitus ja ohjelman mukaiset ateriat.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

