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HENGEN JYVIÄ

Hengen jyviä –tilaisuudet on
tarkoitettu vapaamuotoiseksi
keskusteluillaksi kaikille orto-
doksisesta uskonelämästä ja
perinteestä kiinnostuneille. Ke-
vään viimeinen kokoontumi-
nen ortodoksisessa seurakun-
tasalissa Sienimäellä:
�  TI 17.4. klo 18: Ortodoksisuu-
den elpyminen Suomessa

IKONIN YSTÄVÄT

Ikonin Ystävät toimii opintoker-
hona yhteistyössä PSHV:n ja
Kristillisen Opintokeskuksen
kanssa.

�  MA 7.5. klo 18 Pyhän Hengen
lupaus

Avointen ovien päivä
KSENIA

Kokoontumiset ovat kerran
kuukaudessa ortodoksisessa
seurakuntasalissa Sienimäellä
perjantaisin klo 10-14. Ohjel-
massa ovat aamurukoukset, ly-
hyt keskustelualustus, erilaista
askartelua ja muuta ohjelmaa.
Jos tarvitset kuljetusta, ota yh-
teyttä, puh. 0400 654 883.
�  PE 13.4. Miten kasvan Juma-
lan yhteyteen? – keväistä askar-
telua
�  PE 4.5. Lähimmäisen kohtaa-
minen, pihajuhla

Âíèìàíèå! Ê+óæîê «Êñåíèÿ»
ï+èãëïøàåò âñåõ äëÿ îòê+ûòîãî
îáùåíèÿ ä+óã c ä+óãîì. Â

LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA, tapahtumat tammi–helmikuussa

KASTETUT
Väänänen, Aleksi Niklas
Falkenberg, Julia Elisabeth
Hartikainen, Anttu Niklas
Pekin, Aleksi
Lashnikova, Uliana
Yhteensä 5

KIRKKOON LIITTYNEET
Kuitunen, Irina
Polyanskaya, Irina
Halonen, Oksana
Halonen, Kristiina Marin
Kokareva, Zhanna
Pekin, Evgeny
Pekin, Aleksi

ï+îã+àììå áåñåäà, +óêîäåëèå,
îáåä è ñâîáîäíîå â+åìÿ äëÿ îáùåíèÿ
â ï+àâîñëàâíîé àòìîñôå+å.

LASTEN JA NUORTEN
TOIMINTAA

Pikku-Miikkulan lastenkerho
Iloista toimintaa pienille seura-
kuntalaisille tiistai-iltaisin kello
18 seurakuntasalissa: askartelua,
leikkejä ja muuta mukavaa. Vielä
ehdit mukaan: 17.4., 24.4. ja 8.5.

Perhekerho
Pikkulapset vanhempineen
ovat tervetulleita perheker-
hoon, jossa tutustumme kirkon
elämään ja kohtaamme toisia
perheitä perjantaisin klo 10-12
seuraavina päivinä yhdessä
Ksenia-piirin kanssa: 13.4. ja 4.5.

Sunnuntaikerho 15.4. klo 10
Sunnuntaikerhot pidetään li-
turgiapalveluksen aikana, jol-
loin lapset tulevat ensin ker-
hoon ja samanaikaisesti van-
hemmat voivat levähtää kirkos-
sa. Lapset tulevat ohjaajan
kanssa kirkkoon ehtoolliselle.

Âñå äåòè ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â
äåÿòåëüíîñòè äåòñêèõ
ê+óæêîâ íà ôèíñêîì ÿçûêå.
Äåñòñêèå ê+óæêè íà +óññêîì
ÿçûêå, ñì. îáúÿâëåíèÿ
«+îäñòâåííûå äóøè»

Tiedustelut lapsi- ja nuoriso-
työstä: Minna Karhapää, puh.
050 367 3978.

IMATRAN TIISTAISEURA

Tiistaiseuratoiminta on avointa
kaikille ortodoksisen kirkon
elämästä kiinnostuneille. Ko-
koontumisissa on mahdollista
oppia ja syventää tietoja orto-
doksisuudesta alustusten ja
keskusteluiden kautta. Kokoon-
tumisemme ovat Sienimäen
seurakuntasalissa pääsääntöi-
sesti tiistaisin kello 14.00. Terve-
tuloa mukaan!
Loppukevään ohjelma:
�  TI 17.4. Vainajien pääsiäinen.
Ajatuksia kuolemasta ja ylös-
nousemuksesta – mitä tahtoi-
sin kertoa omaisilleni ortodok-
sisesta hautausperinteestä. Ti-
laisuus alkaa kello 17 ja jatkuu
klo 18 panihidalla kirkossa!
�  TI 24.4. Ortodoksinen arki
�  TI 8.5. klo 16.30 Nikolaos–do-
kumentti, vigilia
�  TI 22.5. klo 15 yhteinen pää-
tös Lappeenrannassa
Kesäleiripäivä 21.6. Viimolassa,
ilmoittautuminen 31.5. men-
nessä.

Ï+àâîñëàâíûé ê+óæîê
«+ÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÓØÈ»

Ìû ñîáè+àåìñÿ â ï+èõîäñêîì çàëå
Ñâ.-Íèêîëüñêîé öå+êâè â
Ñèåíèìÿêè. Ó íàñ ìîæíî ïåòü è
èçó÷àòü +óññêèå ëè+è÷åñêèå
è öå+êîâíûå ïåñíè, îçíàêîìèòüñÿ
ñ ò+àäèöèÿìè ï+àâîñëàâèÿ Äëÿ
äåòåé ñâîÿ ï+îã+àììà.
Ïî ïîíåäåëüíèêàì
-â 18.15 äåòñêèé õî+
Ïî ñ+åäàì

- â 18-19.30 õî+ äëÿ âç+îñëûõ
Ïî ÷åòâå+ãàì
- äåòñêèå ìóçûêàëüíûå ã+óïïû â
17 ÷àñîñ
- â 17.00 äåòñêèé ê+óæîê, âî
â+åìÿ ê+óæêîâ äëÿ +îäèòåëåé
áåñåäà î ï+àâîñëâñíîé âå+å
- â 18 ÷àñîâ õî+
ÏÑ. Ñìîò+è íàøè îáúÿâëåíèÿ ïî
ïÿòíèöàì â ãàçåòå Uutisvuoksi!
Äîïëíèòåëüíûÿ ñâåäåíèÿ: îòåö
Òèìîôåé 0400 654 883, Òàòüÿíà
Á+àãèíà 040 846 2899, Àëèíà
Âè+êóíåí 040 875 8635.

Pääsiäisyön juhlan
VALMISTELUTALKOOT

Tulkaa mukaan tekemään yh-
teistä juhlaa. Aloitamme välit-
tömästi suuren lauantain litur-
gian jälkeen 7.4. Tarvitsemme
paljon auttavia käsiä kirkon
juhlakuntoon laittamisessa ja
seurakuntasalin aterian valmis-
teluissa.

PÄÄSIÄISYÖN JUHLA-
ATERIA

Ïàñõàëüíàÿ ï+àçäíè÷íàÿ
ò+àïåçà
Pääsiäisyön jumalanpalveluk-
sen jälkeen 8.4. seurakuntasalil-
la on tarjolla perinteinen juhla-
ateria. Lammasaterian hinta on
omakustanteinen, 5 + / henkilö.

LASTEN PÄÄSIÄISJUHLA
MA 9.4.

Äåòñêàÿ Ïàñõà
Pääsiäisjuhla lapsiperheille toi-
sena pääsiäispäivänä. Liturgia
alkaa kello 10, lopussa juhlalli-
nen ristisaatto. Seurakuntasa-
lissa herkkuja pääsiäisen kunni-
aksi. Kirkonkellojen soittoa kai-
kille. Tuokaa lapset kirkkoon, ja
aikuiset ovat yhtälailla tervetul-
leita jatkamaan pääsiäisen iloa.

PUURISTIKURSSI

Loppukevääksi on suunnitteilla
viikonlopun mittainen puuristi-
kurssi, jossa kurssilainen ehtii
tehdä puisen ristin opettajan
johdolla. Tarkemmat tiedot
myöhemmin.

IKONIMAALAUKSEN
KESÄKURSSI

Kurssi järjestetään 4.-9.6. kol-
menkymmenen oppitunnin
mittaisena jaksona Imatran
seurakuntasalilla. Ilmoittautu-
miset ja tiedustelut: Liisa Tynk-
kynen, puh. 040 838 4255.

LPR / IMATRA Toimintaa ja tapahtumia

Tiittanen, Tarja Tuulikki
Lemiläinen, Nadejda
Lemiläinen, Markus Seppo
Lashnikova, Ludmila
Lashnikova, Tatjana
Lashnikova, Uliana
Hyvönen, Olga Valerievna
Bichineva, Olga Vladilenovna
Yhteensä 15

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET
Leppänen, Jukka Tapio
Kemppinen, Aino
Dolina, Olessia
Dolin, Matvej
Lihavainen, Anna Riitta
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SEURAKUNNASTA MUUTTANEET
Vilhola, Jenna-Maarit, Helsingin ort
Russko, Larissa Ulkomaat, Viro
Jormanainen, Matti Juhani
Ilomantsin ort
Yayinu, Rahel Beyene, Helsingin ort
Hänninen, Mika Juhani, Kotkan ort
Khadarova, Zhanna, Lahden ort
Kankkunen, Leo Petter, Lahden ort
Jilkine, Vladimir, Helsingin ort
Jilkina, Marina, Helsingn ort
Jilkine, Dmitri, Helsingin ort
Jilkine, Nikita, Helsingin ort
Yhteensä 11

Lappeen-
rannan
tiistai-
seuran
uusi
puheen-
johtaja
Katriina
Varho.

Miesten
ilta Virran-
niemen
takka-
tuvassa.

Внимание! Кружок «Ксения» 
приглпшает всех для откры-
того общения  друг c другом. 

В программе беседа, рукоде-
лие, обед и свободное время 
для общения в православной 
атмосфере.

Все дети могут участвовать в 
деятельности детских круж-
ков на финском языке. Де-
стские кружки на русском 
языке, см. объявления «Родс-
твенные души»

Православный  кружок
«РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ»

Мы собираемся в приходском 
зале Св.-Никольской церкви в 
Сиенимяки. У нас можно петь и 
изучать русские лирические и 
церковные песни, ознакомить-
ся с традициями православия 
Для детей своя программа.
По понедельникам 
-в 18.15 детский хор
По средам

- в 18-19.30  хор для взрослых
По четвергам 
- детские музыкальные группы 
в 17 часос
- в 17.00 детский кружок,  во 
время кружков для родителей 
беседа о правослвсной вере
- в 18 часов хор
ПС. Смотри наши объявле-
ния по пятницам в газете 
Uutisvuoksi!
Доплнительныя сведения: отец 
Тимофей 0400 654 883, Татьяна 
Брагина 040 846 2899, Алина 
Виркунен 040 875 8635.

Детская Пасха

Пасхальная празднич-
ная трапеза


