
4. veebruaril toimusid 
koguduse laste- ja pere-
töö toimkonna mõttetal-
gud hubases Kolga-Jaani 
pastoraadis. Külalislahke 

pererahvas võttis meid 
vastu soojade sõnade ja 
omavalmistatud küpse-
tistega. Aitäh võõrus-
tajatele!  
Mõttetalgutel osalesid 
Mirjam ja Marko Tiitus, 

Silvia Soro, Katrin Kan-
gus, Teet Kaur ja Kalmer 
Liimets. Arutlusteemadeks 
olid peremissade ees-
märgid, teavitustöö ja 
tegevused.  
Peremissade eesmärgid 

said taaskord läbi mõel-
dud ja sõnastatud:  
1. Julgustada peresid 
võtma lapsi jumalatee-
nistusele kaasa. Sageli 
loobuvad väikelaste vane-

mad jumalateenistustel 

osalemisest, kuna laste 
häälekus ja „kohatu 
käitumine“ häirivad teisi 
koguduseliikmeid ega anna 
ka  l ap sevanemate le 
võimalust Jumalasõnale 

keskendumiseks. Kui aga 
missa vorm on kokku-
leppeliselt peremissa ja 
selle ajal pakutakse 
eakohast tegevust ka 
lastele, on koguduse-
liikmete eelhäälestus laste 

suh t e s  sõbra l i k  j a 
lapsevanem ei pea tundma 
pinget  lapse toimekuse 
pärast.  
2. Võimaldada lastele 
eakohast osalemist 
jumalateenistusel. 

P e r e m i s s a l  p ü ü ame 
Jumalasõna lasteni viia 
neile arusaadavas vormis.   
3. Siduda lapsed kogu-
duse eluga. Peremissa 
vorm ühendab endas  

religioonipedagoogika ja 

jumalateenistuse. Jaani 
koguduses asendavadki 
peremissad ja lastekirikud 
varasemast tuttavat mõis-
tet „pühapäevakool“. 

Lastel on igal pühapäeval 
oma teema ning laste-
kirikus tehakse kirjakohta-
de sisu erinevate tegevuste 
kaudu selgeks ka pisi-
kestele kirikulistele. 

 4. Eakohane sõnum. Ju-
malateenistuse sõnalise 
osa ajal oleme lastega 
kiriku hubases ja soojas 
keldrisaalis, kus laulame 

laule, loeme lastele ette 
mõne selle pühapäeva 
teemaga haakuva loo ning 
arutleme teema üle või 
meisterdame, joonistame 
või mängime midagi, mis 
antud teemaga seotud on. 

5. Aidata ka täis-
kasvanud inimesel olla 
laps, olla koos lastega 
ühtne Jumala perekond. 
Peremissa vorm annab 
väärikas eas koguduse-
liikmetele lootuse kogu-

duse elu edasikestmisest. 
Laste kohalolu ja neile 
mõeldud tegevuste kaasa-
tegemine aitavad ka 
täiskasvanul leida taas 
sideme oma sisemise 

lapsega. 

6. Jumalateenistusele 
kaasatus, ühine etteval-
mistus. Laste kaasamine 
jumalateenistustel ja 
nende korraldamisel on 

hea ettevalmistus hili-
semaks eluks koguduse-
liikmena. Kui lastel tekib 
kirikuskäimise harjumus ja 
kirik on neile kodune   
paik, on palju rohkem 
lootust, et nad noore 

inimesena omal algatusel 
kirikusse tee leiavad. 
 

7. Seotus kiriku-

pühadega. Kirikupühad on 
osa meie igapäevaelust, 
reeglina aga lapsed nende 
kiriklikku tähendust ei tea. 
Laste jaoks on jõulud 
jõuluvana sünnipäev ja 
lihavõtted munadepühad. 

Lastekirikus loome aluse, 
et lastele saaks selgeks 
ki r ikupühade kr i st l i k 

tähendus ja nad oskaksid 
neid siduda oma eluga.  
 

Loodame, et üha rohkem 
lapsevanemaid leiavad 
aega ja julgust püha-
päeviti koos lastega kiri-
kusse tulla. Lastekiriku 

tunnid on põnevad ja 
mõtlemapanevad ning 
pühapäevane kirikuskäi-
mine aitab ka lastel vahel 
as i ses t  a rg i sag inas t 
kõrvale astuda ja iga-

v i ku l i s t e l e  a s j ade l e 

mõelda. On väga tore ja 
valgustav neid teemasid 
koos lastega arutada. 
 

Järgmised peremissad on 
ülestõusmispühal, 31. 
märtsil ja emadepäeval, 
12. mail. Tere tulemast 
kõigile! 
 
 

Silvia Soro,  
laste- ja peretöö 
toimkonna liige 

VÕTKE LAPSED KA KAASVÕTKE LAPSED KA KAASA!A!  

Palju õnne! 

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA 

NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI! 
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Paastukuu                       

Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad temale.  Lk 20:38 

1.03 Maimu Soop 84 

 Silvia Saveli 83 

2.03 Jaan Aavik 77 

 Karin Allik 70 

4.03 Tiit Novikov 54 

 Tiina Kass 61 

7. 03 Ahto Alliksaar 66 

 Hilja Rebane 85 

8. 03 Alfred Kliiman 76 

 Toomas Aru 50 

 Reet Torma 65 

 Riina Tölp 50 

 Anne Upan 59 

9. 03 Mati Männamaa 51 

12. 03 Tiiu Lätte 76 

 Vilma Kruusamägi 92 

14. 03 Kalle Küttis 63 

 Meelis Luik 50 

15. 03 Heino Laagus 83 

 Sirje Sei 63 

 Lembit Sankovski 71 

16. 03 Ülo Stöör 74 

17. 03 Helje Laur 54 

18. 03 Elga Jakobson 78 

 Evald Raidma 60 

 Heino Thomson 59 

20. 03 Ruta Pill 50 

22. 03 Michael Schliep 66 

23. 03 Ülle Talves 50 

24. 03 Ene Soone 60 

27. 03 Hans Koovit 90 

28. 03 Toomas Rahula 73 

 Helle Reinfeld 73 

 Vello Maasen 62 

29. 03 Ene Kirotar 77 

30. 03 Külli Villems 51 

31. 03 

Linda-Elisabeth 

Tomson 79 

Lausa headus ja heldus järgivad mind 

kõik mu elupäevad 

ning ma jään Issanda kotta 

oma päevade lõpuni. 

(Psalm 23:6) 
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SU SU SU ÜLE JUMAL ÜLE JUMAL ÜLE JUMAL 

VALVAKU, MU ARMAS VALVAKU, MU ARMAS VALVAKU, MU ARMAS 

ISAMAA! ISAMAA! ISAMAA!    

 
 
 
 

Marko Tiitus 
Koguduse õpetaja 

 

 
 
Äsja pühitsesime Eesti Vabariigi 95. sünni-
päeva. Tänavu 27. märtsil ületab taasise-
seisvuse aeg Eesti Vabariigi sõjaeelse kest-
vuse.  Peapiiskop Andres Põder ütleb oma 
kirjas EELK vaimulikele: „See on eriline, 
kordumatu tähtpäev meie rahva ajaloos. Kas 
oskame selle eest olla tänulikud? Kogudustes 
on eesti rahva, tema vabaduse ja riigi pärast 
palvetatud ja armastusega oma ühiskonda 
Jumala sõna ja sakramendiga teenitud. 
Rahvuslikud tähtpäevad ja sellekohased 
jumalateenistused ja palvused annavad hea 
võimaluse meenutada, et inimese tõeliseks 
vabaduseks ja inimsuhete ning riigi õigeks 
ülesehitamiseks vajame õiget alust – Jeesust 
Kristust.“ 
 

On tähendusrikas, et just nüüd on mõned 
kaasmaalased tulnud välja üleskutsega Eesti 
hümni kolmanda salmi ajal vaikida – ei 
sobivat ju ateistidel paluda, et Jumal valvaks 
meie isamaa üle! Ning puhkenud arutelu 
käigus on avaldatud arvamust, et Eesti hümn 
on ka muidu iganenud ja väikese kunsti-
väärtusega ning tuleks välja vahetada.  
 

Neid, kes häbenevad meie esivanemate krist-
likku usku ning nimetavad seda võõraks, 
pealesunnituks, tule ja mõõgaga tooduks, on 
tänapäeval ehmatavalt palju. Kipume unus-
tama ka selle, et Eesti iseseisvuse taastami-
ne toimus lugematute järelejätmatute ja tulis-
te palvete toel. See, et meie rahvas sai va-
baks ja taastas järjepidevuse alusel Eesti 
Vabariigi, ei olnud üksnes poliitiliste jõudude 
koosmeele ja laulva revolutsiooni, vaid ka 
palvete tulemus. Hingepõhjast tõusev palve 
“Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa!” 
helises pühakodades ja kodudes nii Kodu- 
kui Välis-Eestis. 
 

Head sõbrad, Eesti riik on meile Jumala poolt 
antud kingitus, võimalus ja kohustus. Oleme 
korduvalt oma ajaloo käigus kogenud, kui 
habras on ühe väikese rahva iseolemine. 
Saame riigi ja rahvana püsida üksnes Kõige-
väelise Jumala armust ja Tema õnnistusega.  
 

Kutsun üles laulma Eesti hümni kõiki salme 
valjul häälel ning julge ja jumalakartliku mee-
lega. Kutsun üles palvetama oma maa ja 
rahva pärast, et Jumal oleks meile armuline 
ja õnnistaks meie ettevõtmisi ja sihte ning 
juhiks meid meeleparandusele seal, kus need 
ettevõtmised ja sihid ei ole Tema püha 
tahtmisega kooskõlas. Kutsun meid kristliku 
kirikuna üles andma oma usu ja ideaalidega 
meie riigile see aateline ja moraalne 
nurgakivi, mis tagab meile kestmise.  
 

Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa! 

KARJASEKIRIKARJASEKIRIKARJASEKIRI   

PALVEPÄEVAKS JA PAASTUAJA PALVEPÄEVAKS JA PAASTUAJA PALVEPÄEVAKS JA PAASTUAJA 

ALGUSEKSALGUSEKSALGUSEKS   

tuhkapäeval, 13. veebruaril 2013 
 

„Ma usun, aita mind mu uskmatuses.” Mk 9:24 

Armsad õed ja vennad! Usuaasta palvepäeval on mitmekordselt põhjust 

tunnistada oma usu nõtrust ja paluda Jumala armu ja abi, nii nagu eeltoodud 
piiblitekstis tegi haige poisi isa. Ka tänane ühiskond pole terve. Ühed ütlevad, 
et eestlased on kõige vähem usklik rahvas, teiste meelest oleme üks 
usklikumaid, kahjuks ebausklikumaid. Ka mitmete pahede poolest nagu 
perekondade lagunemine, alkoholitarbimine, narkosurmad või tapmised 
oleme esimeste killas. Lisaks majandusmuredele, mis peaks panema inimesi 
ühte hoidma ja üksteist toetama, pingestavad suhteid pettused, valed ja 
hoolimatud väljaütlemised, nõnda, et ka pisimast sädemest võetakse tuld. 
Kuid see pole usutuli, vaid vaenutuli, mis võib kõik muuta tuhaks.  

Tuhkapäeval palvetame iseenda, oma maa ja rahva pärast, et leiaksime 

paremad mõtted, et sünniks tervenemine, et Jumal annaks „laubaehte tuha 
asemel, rõõmuõli leinarüü asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel,” (Js 61:3) nagu 
kuulutas kord prohvet Jesaja. See muutus tähendab meeleparandust, selja 
keeramist patule ning jumalatusele ja pöördumist Kristuse poole. On imeline, 
kuidas Jumal meid ka meie uskmatuses aitab. Ta on pannud meie südamesse 
igatsuse parema ja tõelisema elu järele. See igatsus on usu seeme. Ta on 
andnud meile võime uskuda ning Päästja, kellesse uskuda. Ta äratab ja 
kasvatab meie usku Püha Vaimu läbi sõnas ja sakramendis. Võime öelda, et 
usk on Jumala kingitus.  

Ühtaegu on usk ka inimese vastus Jumalale, meie tahteakt ja hingehoiak, 

veendumus ja ustavus. Selle eest vastutame üksnes ise. „Uskuge Jumalasse ja 
uskuge minusse!” (Jh 14:1) kinnitab Jeesus. Ta manitseb uskmatut sugupõlve, 
noomib jüngreid nende usunõtruse pärast ja ütleb, et kes ei usu, mõistetakse 
hukka. Ühemõtteliselt väljendab seda olukorda meie kiriku vana pihimanitsus: 
„Aga kes uskmatud on ja meelt ei taha parandada, ... need teadku, et Jumal neile nende 
pattusid andeks ei anna, vaid nende patud neile kinnitatakse, kui nad ümber ei pöördu 
ega meelt paranda.” Meeleparandus on igaühe, ka kõige uskmatuma võimalus. 
Palve, et Jumal meid meie uskmatuses aitaks, muutub usuks ja ongi juba usk. 
Ususeemnest sirgub suur ja viljakas taim.  

Paastuaeg on sobiv pinnas sellele taimele. Tehes terveks langetõbise ja 

kõneldes jüngrite usunõtrusest ning usust kui sinepiivakesest, lisab Jeesus – 
pidades silmas kõiki kurjuse vägesid (Mt 17:21): „Seesinane sugu ei lähe välja 
muidu kui palve ja paastumisega.” Seda oli ta ise kogenud. Meenutades Kristuse 
neljakümnepäevast paastumist kõrbes, tema kannatusi ja ristisurma, kutsub 
paastuaeg meid iseenda ja oma prioriteetide läbikatsumisele, vanast lahtilask
misele ja uue leidmisele, vabadusele ja osadusele Kristusega. Kristuse läbi on 
meie usk otsekui tules puhastatud kuld, väärtuslik, tegus ja tunnistav, vägi, 
mis on ära võitnud maailma. Öeldakse, et raske õppusel, kuid kerge lahingus. 
Soovin Sulle, armas ristirahvas, õnnistusrikast paastuaega!  

Andres Põder 
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VANAEMA ... ERNESAKS ... SAKALA ... KIRIK ...VANAEMA ... ERNESAKS ... SAKALA ... KIRIK ...VANAEMA ... ERNESAKS ... SAKALA ... KIRIK ...   
TAIMI VÄLBA 75 

 
Hakates koguma mõtteid ja fakte käesoleva 
artikli jaoks, veendusin, et Taimi Välbast kirjuta-
des jääb artikliruumi väheks ja materjali jätkuks 
terve eriväljaande, vihiku või raamatu jaoks. 
Taimi on olnud aastaid üks Viljandi muusikaelu 
kujundajaid ja mõjutanud eesti muusikaelu, eriti 
kirikumuusikute koolituse osas. Seega valisin 
välja mõned märksõnad tema viljakast elust, 
millel pikemalt peatuda. Need on läbi lipsanud 
kooriproovidest, leidnud mainimist piibliringi-

õhtutel ning jäänud kõlama isiklikes vestlustes.  
 

Märksõna nr  1: vanaema. Lapspõlves oli Taimi 
suurim mõjutaja tema vanaema. Olles küll kõi-
gest 6-klassilise külakooli haridusega, oli ta oma 
sünnipärase intelligentsuse ja haritusega ees-
kujuks kõigile, kes temaga kokku puutusid. 
Vanaema oli rõõmsameelne ja sihikindel; naine, 
kes istus alati tikksirgelt. Ta oli nii töökas, et 
Taimi abikaasa oli sunnitud imestama: ”Mis 
imelik muld sinu aias on, et siin umbrohi ei 
kasva?!“ (mees lihtsalt ei teadnud, et vanaema 
oli igal hommikul koos päikesetõusuga juba aias 

tegutsemas).  
Vanaema oli ka musikaalne ja imetlusväärse 
lauluhäälega, kelle helisev sopran ei kaotanud 
kõlavust ka kõrges eas. Miks ma nii pikalt Taimi 
vanaemast kirjutan? Sest need, kes Taimit 
rohkem tunnevad, on tunnistajaks, kuidas vana-
ema istustatud väärtushinnangud on kujundanud 
Taimi samasuguseks inimeseks: ta on äärmiselt 
töökas, avatud maailmavaate ja avara silma-
ringiga, vaadates elule silma sirge seljaga nii 

otseses kui ülekantud tähenduses.  
 

Märksõna nr 2: Ernesaks. Kui Taimi alustas 
60ndate aastate alguses kaugõppes õpinguid 
Tallinna Riiklikus Konservatrooriumis koorijuhi-
muusikapedagoogi erialal, sai tema eriala-
õpetajaks Gustav Ernesaks. Taimi meenutab, 
kuidas Ernesaks lõi tunnis positiivse loomingu-
lise õhkkonna ja  keskendus rohkem muusika 
kaudu emotsioonide edasiandmisele kui tehnika 
lihvimisele.  Ernesaks oli õppejõuna osavõtlik ja 
südamlik. Taimi meenutab, kuidas kord haigena 
tundi tulles sõidutas Ernesaks ta oma isiklikus 
Volgas haiglasse, ootas ära arstliku läbivaatuse 
tulemuse (põskkoopapõletik) ja toimetas ta 

ööbimispaika tagasi.  
 

Märksõna nr 3: Sakala meeskoor. Koos Sakala-
ga on Taimi kogenud suurimaid loomingulisi 
õnnehetki. Taimi meenutab neid erakordseid 
momente, mil tema käe all on sündinud Loo-
ming:  kui kontsertsaalide kolmainsuse – koor, 
dirigent ja publik – koosmõjul on tekkinud ainu-
kordne kvaliteet, mis jääb sellesse hetke ja nen-
dele inimestele igaveseks puutumatuks varan-
duseks. Sakalaga on võidetud mitmeid pree-
miaid ja tunnustusi, neist kõige „ihulähedasem“ 
on parima dirigendi aunimetusega kaasas 
käinud sall, mille soojust on kõik praegused 

Taimi lauljad tundnud! 

Märksõna nr 4: kirik. Taimi tee kirikusse on olnud 
pikk ja käänuline, kuid igatsus Taeva järele on 
kogu elu temaga kaasas käinud. „Püüdsin ja 
soovisin Jumalat leida ning kadestasin inimesi, 
kes oma hinge palvetades puhtaks said. Minul ei 
olnud usaldust Jumala vastu, seepärast palve 
lugemine ei aidanud. Kui ei ole puudutust oma 
südames tundnud, siis vägisi ei saa midagi“, 
arvab Taimi ja lisab, et käis Tallinna sattudes 
tihti Jaani kirikus Toomas Pauli jutlusi kuulamas, 
kuna too, millest sealne vaimulik kõneles, tundus 
otsijale hingele kaasaega sobituv ja vastuvõetav. 

Olles saanud erilise Jumala-kogemuse kord 
Soomes armulaual käies, otsis Taimi leeri-
minekusooviga üles tolleaegse Viljandi Jaani 
koguduse õpetaja Jaan Tammsalu, kes andis 
tööga väga hõivatud muusikule läbi töötada 
hulga teoloogilist kirjandust. Pärast pool aastat 
kestnud iseseisvat õppimist ja vaimulikuga aeg-
ajalt asjade üle arutamist oli Taimi lõpuks küps 
ning sai ühel imelisel kevadpäeval Viljandi Jaani 

kirikus leeriõnnistuse.  
 

Märksõna nr 5: kirikumuusika õppetool. 
1990ndate aastate algupoolel hakkas Viljandi 
Kultuurikolledžis küpsema mõte hakata koolita-
ma kirikumuusikuid-muusikaõpetajaid, kes 
võiksid maal ja väikelinnades taas olla maa 
soolaks, nii nagu oli muusik eelmisel sajandil, 
kes töötas kirikus, oli rahvamajas koorijuht ja 
koolis muusikaõpetaja. ”Mõne aja pärast tegigi 
toonane rektor Enn Siimer mulle ettepaneku 
hakata uurima võimalusi kirikumuusiku-muusika-
õpetaja eriala avamiseks ja vastava õppekava 
koostamiseks“, meenutab Taimi. Uue eriala 
juurutamine nõudis erinevates instantsides palju 
selgitustööd, vastuseis oli algul ühel või teisel 
põhjusel tugev. Taimi pidas nõu paljude teo-
loogide ja muusikutega ning viibis ka kolm kuud 
Saksamaal, et tutvuda sealsete kõrgkoolide 
kir ikumuusika õppekavadega ja töö 
korraldusega. 1994. aastal jõutigi niikaugele, et 
Viljandi kultuurikolledz võttis vastu esimesed 
üliõpilased kirikumuusiku-muusikaõpetaja 

erialale ning Taimi Välbast sai kirikumuusika 
kateedri juhataja. Justkui tulevikku ette nähes 
kogus tubli naine kõik uue eriala loomise ja 
arendamisega seotud materjalid kaustadesse, 
milleta poleks trükivalgust näinud Taimi Välba 
raamat „Kantorikoolitus Viljandis“.  Sellesse väga 
ilusasse väljaandesse on autor koondanud  
kirikumuusiku-muusikaõpetaja eriala tegevuse 

aastatel 1994 kuni 2004.  
 

Märksõna nr 6: KOSK. KOSKi (Koorijuhtide ja 
Organistide Segakoor) töös kaasalöömine toob 
tänaseni vaheldust Taimi Viljandi-ellu. Taimi 
hindab KOSKis laulmist eriliselt, sest „on õpetlik 
olla ise koorilaulja ja laulda suure meistri käe all.“ 
Lauljana leiab Taimi KOSKis erialalist kinnitust 
selles, et koorijuhina on ta „õigel teel“. Taimi 
toob eriliselt välja suvised hingekosutavad reisid 
KOSK kooriga, mis on nagu palverännakud: 
hoolimata proovidest ja esinemistest algavad ja 
lõpevad päevad palvustega, pakkudes võimalust 

palveosaduseks ja Jumala ligiolu kogemiseks.  
 

Märksõna nr 7: Iris. Annan sõna Taimile: ”Iris on 
mulle väga oluline ja kallis. Ta hoiab mind 
tegusena ja ei anna mul võimalust vanane-
miseks. Tänu Irisele saan teenida Jumalat selle 
ande kaudu, mille Jumal on mulle kinkinud. Seda 
tööd saan teha vaid seetõttu, et Jumal on mind 
oma lapseks valinud. Selleks, et teenistusel 
laulda, pead sa ise Jumala ligi olema. Jumal 
peab olema sinu südames, et sa saaksid 
vaimuliku sõnumiga laule õpetada.“ Sellest 
mõttearendusest on välja kasvanud ka juubeli-
kontserdi keskne idee  „Ma annan oma südame“. 
Taimi jaoks illustreerivad need lauluread prae-
gust hetke, kuhu ta on oma vaimulikul teekonnal 
jõudnud: „See on suurim eesõigus, kui Jumal on 
sind oma lapseks võtnud ja sa saad oma 

südame tema kätte usaldada.“  
  

Aga miks on juubelikontserdi plakatil ja kavalehel 
päevalill sinava mere ja kauguste taustal? Taimi: 
„Päevalill on taim, mis vajab valgust ja soojust. 
Tahan seista Jumala palge ees lillena, mis on 
Tema ja kaasteeliste armastuse soojuses oma 
kroonlehed avanud ja end Tema valguse poole 
pööranud. Meri ja päike on läbi aastate olnud 
minu jaoks jõuallikad. Meri  sümboliseerib mulle 
lõpmatust ja toidab  igatsust millegi igavikulise 

järele.“  
 

Artiklis on kasutatud lõike Monika Reediku 
artiklist „Päikseline Taimi Välba“ (EK nr 29, 

18.06.08) 
 

Enna Audova 

 
Õnnitleme armastatud koorijuhti ja 
head kogudusekaaslast juubeli puhul 
ning Soovime Sulle õnne, Jumala 
õnnistust ja tugevat tervist paljudeks 
aastateks! 

Viljandi Jaani kogudus ja õpetaja  
Marko Tiitus 
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VAIKNE NÄDAL VILJANDI   VAIKNE NÄDAL VILJANDI   

JAANI KIRIKUSJAANI KIRIKUS  
 

PALMIPUUDEPÜHA MISSA JA LASTEKIRIKPALMIPUUDEPÜHA MISSA JA LASTEKIRIK  
Pühapäeval, 24.03 kell 10 

Jeesus sõidab paasapühadeks Jeruusalemma. Palverändurid  

tervitavad Teda palmiokste ja rõõmuhõisetega.  

Ta tuleb Kuningana, kes annab rahva eest oma elu 
 

PAASTUMAARJAPÄEVA PAASTUMAARJAPÄEVA   

KONTSERTMÕTISKLUSKONTSERTMÕTISKLUS  
Esmaspäev, 25.03 kell 18 

Ingel kuulutas Maarjale rõõmusõnumit Jeesuse sünnist. Maarja oli 

kuulekas Jumala tahtele ning valmis saama Lunastaja emaks 
 

SUURE NÄDALA TEISIPÄEVA SÕNASUURE NÄDALA TEISIPÄEVA SÕNA--  JA PALVETEENISTUSJA PALVETEENISTUS  
Teisipäev, 26.03 kell 18.  Jeesus on kohtu ees 

 

SUURE NÄDALA KOLMAPÄEVA SÕNASUURE NÄDALA KOLMAPÄEVA SÕNA--  JA PALVETEENISTUSJA PALVETEENISTUS  
Kolmapäev, 27.03 kell 18.  Jeesus mõistetakse surma 

 

SUURE NELJAPÄEVA MISSA kirikus ja AGAPESUURE NELJAPÄEVA MISSA kirikus ja AGAPE--SÖÖMAAEG SÖÖMAAEG   
Neljapäev, 28.03 kell 18 keldrisaalis. 

Jeesus veetis viimase õhtu enne oma vangistamist ja surma koos jüngritega, murdis nendega leiba ja 

jagas karikat ning seadis kõigi kristlaste õnnistuseks püha armulauasakramendi. 
 

SUURE REEDE SÕNASUURE REEDE SÕNA--  JA PALVETEENISTUSJA PALVETEENISTUS  
Reede, 29.03 kell 15.  Kristus sureb ristil. Ta on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu 

 

ÜLESTÕUSMISPÜHA VIGIILIAÜLESTÕUSMISPÜHA VIGIILIA  
Laupäev, 30.03 kell 23 

Alustame ülestõusmispüha öist jumalateenistust Pauluse kirikus vigiiliaga, süütame paasaküünla ja  
liigume protsessioonis Jaani kirikusse, kus ristitakse kevadisel leerikursusel osalejad ning pühitsetakse 

armulauda. See on öö, mil Kristus tõusis hauast, elu võitis surma ja valgus pimeduse. 
 

ÜLESTÕUSMISPÜHA PEREMISSAÜLESTÕUSMISPÜHA PEREMISSA  
Pühapäev, 31.03 kell 10 

Kristus on surnuist üles tõusnud! Koguduse laste esituses vaatame nukunäidendit Vaikse Nädala 

sündmustest ja pühitseme armulauda. Kirikukohvil same värvida ja kaunistada pühademune. 

SUUREL NELJAPÄEVAL, 28. MÄRTSIL KELL 19 
pärast jumalateenistust kiriku keldrisaalis 

 

KOGUDUSE ARMASTUSSÖÖMAAEG (AGAPE) 
 

Taaskord on võimalik meie koguduses pühitseda Vaikset Nädalat armastussöömaajaga, mis pakub kosutust nii 

ihule kui hingele. Ühiselt süüakse, kuuldakse piiblitekste, lauldakse, vaikitakse. 

Annetus kolmekäigulise söömaaja eest on vastavalt võimalustele 2-8 eurot (toidu omahind on 6 eurot). 
 

Eelregistreerimine koguduse kantseleis 25.märtsiks  tel 43 33000, viljandi.jaani@eelk.ee 
 

Oled oodatud! 
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TÄNAME  TÄNAME  
VEEBRUARIKUU  VEEBRUARIKUU  

LIIKMELIIKME--

ANNETAJAIDANNETAJAID    
  

Anu ja Hubert-Hartius Adari, 

Raja Aardevälja, Raul Alliksaar, 

Enna ja Tiit-Uku Audova, Heli 

Häidmann, Angela Leiaru-

Indiko, Inno Indriko, Kätlin 

Juuram, Kalle ja Tiia Kadalipp, 

Kairi Kajo, Timo Kallas, Mikk 

Kard, Janek Kink, Hele-Mall 

Kiviste, Fatme Kleban, Meedi 

Klettenberg, Johannes-Alfred 

Koik, Andrus ja Erna Koppel, 

Hans ja Asta-Linda-Armilde 

Koovit, Evija Leiaru-Kuldsaar 

ja Marko Kuldsaar, Kaidi ja Enn 

Kullama, Eda Lauer, Tiina 

Leiaru, Alvar Lepp, Eva ja Tar-

mo Loodus, Raina Luhakood-

er, Tiiu ja Karl Luht, Tiiu-Mai 

ja Hillart Mirka, Liis Mutle, 

Edith Naarits, Kaie Orgo, Mal-
le Pisarev, Jelena Pärle, Aarne 

Raudmäe, Silvia Saveli, Valve 

Schvede, Kiira Sumberg, Tiia 

Sülla, Marja-Liina Talimaa, Enn 

Tammoja, Maie Tavaste, Andra 

Tetsmann, Keida ja Indrek 

Tirmaste, Õilme Tšikina, 

Viktor Uprus, Irina Vares, 

Tiina Vilberg, Taimi Välba, 

Monica Väli, Käty Zujev  
 

Käärkambri mööbli heaks on 

sihtannetuse teinud:  Helve 

Hunt, Meedi Klettenberg, 

Maarika Sibrits, Maie Tavaste. 
 

Õnnistust teile, head 
annetajad! 

TÄNUD VABATÄNUD VABA--

TAHTLIKELE!TAHTLIKELE!  
  

Mirjam Tiitus, Tiiu Lätte, 
Tiiu Soesoo - eakate 
pärastlõuna korraldamine 
Diakooniatöö toimkond-  
diakooniakoolituse korral-
damine 
Kalmer Liimets – tõlki-
mine diakooniakoolitusel  
Hele-Mall Kiviste, Kairi 
Kajo ja Fatme Kleban  - 
kiriku koristamine 
Enna ja Uku Audova, 
Ilmi ja Meelis Kard, Mir-
jam ja Marko Tiitus, Kal-
mer Liimets – Norra 
külaliste võõrustamine  
Kalmer Liimets, Katrin 
Kangus, Ingrid Juht, 
Mirjam Tiitus – küünla-
päeva peremissa ning 
lastekirikute korraldamine 
 

Suur tänu hoole ja  
armastuse eest! 

 
 kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega  
Teisipäev, 05.03 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
 kell 18 PIIBLI- JA PALVERING kiriku keldrisaalis: valetunnistus ja valetamine (VIII käsk) 

Neljapäev, 07.03 kell 10 KIRIKUTUND Viljandimaa Hoolekandekeskuses 
 kell 18 PAASTUAJA NELJAPÄEVAÕHTU ISEENDA JA JUMALAGA keldrisaalis 
Reede, 08.03 kell 10 KIRIKUTUND Jämejala Psühhiatriakliiniku tegevusmajas 
Laupäev, 09.03 kell 16 TAIMI VÄLBA JUUBELIKONTSERT “Ma annan oma südame...” 

Koguduse naisansambel Iris, meeskoor Sakala topeltkvartett, solistid Kristel Kutser, Diana Taal, 
 Marie Johanna Univer, Bert Langeler ja Aaro Tetsmann  

 

 kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega 
Teisipäev, 12.03 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
 kell 13 EAKATE PÄRASTLÕUNA kiriku keldrisaalis. Külas koorijuht Taimi Välba 

Neljapäev, 14.03 kell 18 PAASTUAJA NELJAPÄEVAÕHTU ISEENDA JA JUMALAGA keldrisaalis  

 kell 14 KIRIKUTUND Viiratsi pansionaadis     

 kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega 
Teisipäev, 19.03 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

  kell 18 PIIBLI- JA PALVERING kiriku keldrisaalis: Rääkida või vaikida (VIII käsk)  
Neljapäev, 21.03  kell 18 PAASTUAJA NELJAPÄEVAÕHTU ISEENDA JA JUMALAGA keldrisaalis 

 kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega 
Esmaspäev,  kell 18 PAASTUMAARJAPÄEVA KONTSERTMÕTISKLUS .  Musitseerivad TÜ Viljandi 

25.03 Kultuuriakadeemia üliõpilased Celia Roose juhendamisel, mõtiskleb õp. Marko Tiitus 

Teisipäev, 26.03 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA   

 kell 18 SUURE NÄDALA TEISIPÄEVA SÕNA- JA PALVETEENISTUS   

 kell 19  M-klubi kiriku keldrisaalis 

Kolmapäev, 27.03 kell 18 SUURE NÄDALA KOLMAPÄEVA SÕNA- JA PALVETEENISTUS 

 

 

 

 
 kell 16 ÜLESTÕUSMISPÜHA KONTSERT. Esineb Viljandi Linnakapell. Sissepääs tasuta. 

 kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega 

Pühapäev, kell 9 HOMMIKUPALVUS 
03.03 kell 10  PAASTUAJA PEREMISSA. Teenivad õp. Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu,Viljandi 

Paastuaja    Muusikakooli klaveriõpilased (õp. Heili Kirsimägi) ja koguduse laste lauluring Kirikukohv 

3. pühapäev           JEESUS - KURJUSE VÕIMU VÕITJA (Roomlastele 12: 15-21, Matteuse 5: 38-45) 

Pühapäev, 10.03 kell 9   HOMMIKUPALVUS  
Paastuaja   kell 10 MISSA JA LASTEKIRIK.  Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu  
4. pühapäev    ja Viljandi Paalalinna Kooli klaveriõpilased (õpetaja Guldžahon Jussuffi). Kirikukohv 

 

ELU LEIB (5 Moosese 8:2-3; 1. Korintlastele 10:1-6; Johannese 6:1-15) 

Pühapäev, 17.03 kell 9   HOMMIKUPALVUS  
Paastuaja 5. kell 10     MISSA JA LASTEKIRIK. Teenivad õpetaja emeeritus Helmut Mõtsnik , organist Kalev  
pühapäev           Rajangu ja  Viljandi Muusikakooli õpilased. Kirikukohv 

 

KANNATUSTE PÜHAPÄEV (1. Moosese 22:1-13; Heebrealastele 9:11-15; Johannese 11:47-53) 

Pühapäev, 24.03 kell 9 HOMMIKUPALVUS  
Palmipuudepüha kell 10 MISSA JA LASTEKIRIK. Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja  
           Viljandi Huvikooli õpilased (õpetaja Ene Raju). Kirikukohv 

 

AUKUNINGA ALANDUSTEE (Jesaja 50: 4-10; Filiplastele 2: 5-11;  Johannese 12:12-24) 

Neljapäev, 28.03 kell 18 SUURE NELJAPÄEVA MISSA. Teenivad õp. Marko Tiitus ja organist Kalev Rajangu. 
SUUR NELJAPÄEV  kell 19.30  AGAPE-SÖÖMAAEG kiriku keldrisaalis (eelregistreerimisega) 

 

PÜHA ARMULAUD (Jesaja 25: 6-10; Apostlite teod 2: 42-47; Luuka 22: 14-22)                        

Reede, 29.03 kell 15 SUURE REEDE SÕNA- JA PALVETEENISTUS. Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja 

SUUR REEDE    organist Kalev Rajangu ja naisansambel Iris Taimi Välba juhendamisel 
     

JUMALA TALL (Jesaja 53; Heebrealastele 5: 7-10; Johannese 18-19)                        

Laupäev,  kell 23 ÜLESTÕUSMISPÜHA VIGIILIA leeriõppijate ristimisega.  Algus kell 23 Pauluse  
30.03  kirikus, järgneb protsessioon Jaani kirikusse. Teenivad õpetajad Allan Praats ja   
  Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja laulurühm Teet Kauri juhendamisel 
     

KRISTUS ON VÕITNUD SURMA 

Pühapäev, 31.03 kell 9  HOMMIKUPALVUS  
Kristuse kell 9.30  TORNIMUUSIKA: Viljandi Linnakapelli Brass  
Ülestõusmis-   kell 10  ÜLESTÕUSMISPÜHA PEREMISSA. Nukunäidend koguduse laste esituses.  
püha  Teenivad õp. Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu, Viljandi Muusikakooli puhkpilli eriala 
                                          õpilased (õpetaja Bert Langeler), Viljandi Linnakapelli Brass ja koguduse laste lauluring   
                                          Kirikukohv ja munade värvimine keldrisaalis 
 

KRISTUS ON SURNUIST ÜLES TÕUSNUD (Hoosea 6:1-3; Luuka 24:1-12) 
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IVAR SOLBU: “IVAR SOLBU: “IVAR SOLBU: “JUMAL TOIDAB VIIT TUHANDET MEESTJUMAL TOIDAB VIIT TUHANDET MEESTJUMAL TOIDAB VIIT TUHANDET MEEST!”!”!”   

Veebruari algul olid meil taas külas head sõbrad 
Norrast. Kohtusime  Ivar Solbu, Henrik Ødegaar-
di  ja Johannes Sandi ning leerilaste Liv Kristini 
ja Nathalie Hegnaga kiriku keldrisaalis laupäeva, 
9. veebruari õhtul. Seljahaiguse tõttu jäi tulemata 
Bjorn. Kui järgmiste päevade plaanid said 
peetud ja kõigele Taevaisa õnnistust palutud, 

mindi kodudesse reisiväsimust välja puhkama. 

Pühapäevasel teenistusel pidas jutluse Norra 
diakon Ivar Solbu ja kolme Norra mehe laulu-
hääl kõlas meie hea akustikaga kirikus võrratult. 
Lisaks meie Kalevile mängis orelil ka organist ja 

helilooja Henrik Ødegaard. 
 

Pärast kohvipausi jagunesid koolitusele tulnud  
laudkondadeks ja Ivar võis alustada. Meie       
õnneks oli Kalmer kõik need päevad meiega ja 
valmis tõlkima: norra keelest eesti keelde ja kui 

vaja, siis ka vastupidi.  
 

Tutvustusringis lisas Ivar, et palju tuleb grupi-
tööd „Selle käigus on igaühe valik, mida ta välja 
ütleb. Tundke end vabalt, hoolige üksteisest, 

naer ja pisarad - kõik on lubatud!“  
 

Esimese teema: pange inimesed istuma, alu-
seks oli piiblitekst: „Jumal toidab viit tuhandet 

meest.“ Siit jäid kõlama järgmised mõtted:  

 Jeesus näitab hoolivust kogu inimkonna 

vastu,  

 tähtis on töö ja puhkuse õige vahekord. 
Need mõtted said jäädvustatud grupitööna 
oranžidest ja rohelistest paberitest „kunsti“ 

luues, 

 Söögilaua ümber koondumise tähtsus – olla 

koos ja rääkida üksteisega.  

 Jagamine (5 leiba ja 2 kala): see on jagada 
elu, rääkida ausalt usust, lootusest ja 
armastusest. Jagatud koorem on poole 
kergem ja jagatud rõõm on poole suurem. 

Sellel, kes jagab, on veel rohkem anda. 

 Nõrkusest ja tugevusest: elus on tihti vastu-
pidi - tugev, kes peaks nõrgale toeks olema, 

vajab hoopis ise abi. 
 

Tüvi ja oksad teemat aitas lahti mõtestada 
Johannes, aluseks oli piiblitekst „Jeesus on 
tõeline viinapuu“. Kuna Johannes on Norras 
ploomikasvataja (16 000 istikut), siis oli selle 
teema arutelu näitlikustamiseks kaunid pildid 
õitsvatest ja siis ploome kandvatest puudest. 
Esimene pilt oli raagus puu ja sinna juurde 
rääkis Johannes loo sellest, kuidas üks Birma 

põgenik küsis tema käest talvisel ajal, miks    
Norras on kõik puud surnud. Talle lihtsalt oli 
selline vegetatsiooni periood tundmatu. Kandvad 

mõtted:  

 Me kõik oleme oksad Jeesuse viinapuus.  

 Kui oks ei ole tüvega ühendatud, siis ta ei 

kanna vilju.  

 Selleks, et puu oleks viljakas, tuleb teha 

koostööd. 
Esimese koolituspäeva lõpe-
tasime ühise hilise lõuna-
söögiga, mille oli ette valmis-
tanud, keetnud ja küpsetanud 

Kaie.  
Järgmine koolituspäev algas 
kell kolm peale lõunat. Tee-
maks: mida sa tahad, et ma 
sulle teeksin? Teema aren-
dajaks oli Ivar ja aluseks 
piiblitekst „ Jeesus teeb nägi-

jaks pimeda Bartimeuse“.  
Peatusime järgmisel:  

 Mis teeb meie tegevuse diakooniliseks 

tegevuseks?  

 Kas heateod juhivad inimesi Jumala juurde? 
Piiblis on rõhk heategi-
jatel, need, kes toitsid ja 
riietasid ligimesi, said 

Jumalariiki.  

 Kas Bartimeus oleks 
saanud nägijaks, kui ta 
poleks halastust palu-
nud? Tähtis on see, et 
me aitajatena küsime: 
“Mida sa tahad, et ma 

sinu heaks teeksin?“.  

 Meie ülesanne ei ole 
mitte teisi vaigistada, vaid julgustada veelgi 

kõvemini abi paluma. 
 

Viimane teema: jumalateenistuse ülesehitus ja 
ajalugu. Seda teemat arendas Henrik, abiks 
piiblitekst: „Jeesus ilmub jüngritele Emmause 
teel“ ja laul „ Oh Issand, jää! Ju kustub viimne 

kiir...“ 

Henrik rääkis oma mälestusest, kuidas talle 
tundus Jaani kogudus seda 2000.a esimest 
korda külastades noor ja teotahtlik. See oli tema 
jaoks nagu algkogudus ja talle tundub, et see 

faas jätkub praegugi. 
Kuidas on jumalateenistuste ülesehitus aegade 
jooksul kujunenud ja muutunud? Henrik tõmbas 

paralleeli jumalateenistuse ja „Emmause tee“ 

piibliteksti vahele. 
 

Lõpetuseks tegime kõik koos „Emmause tee-
konna“ läbi kirikus, igaüks oma mõtete ja tunne-
tega, Henriku orelimängu saatel ja eespool-
nimetatud laulu salme vastavatel kohtadel 
lauldes, kuni jõudsime altari ette, kus jagati 
armulauda. See oli omamoodi äratundmine, 

milleni Henrik meid oli juhtinud. 
 

Teisel koolituspäeval kostitasid norrakad oma-
poolse rikkaliku toidulauaga, kust ei puudunud 
loomulikult norra lõhe, keedumunad, erinevad 

vorstid ja salat. 
 

Õhtu lõpetuseks kogunesime VÜKK-i õpilas-
kodus. Kõigile oli suur elamus teha ringkäik 
Tarmo Looduse juhatusel uude, nädal tagasi 
avatud viimase tehnika ja tehnoloogia järgi ehita-
tud õppehoonesse, kus  õppurid saavad prakti-

seerida kõiki selles koolis õpitavaid erialasid.  
 

Seejärel kasutati võimalust käia saunas, räägiti 
möödunud päevadest ja peeti uusi plaane, sest 
järgmisel aastal, Taevaisa tahtmisel, peaks 

toimuma juubelihõnguline 10. koolitus.  

Lõpupalves palusime Jumala õnnistust meile 
kõigile ja Norra külalistele turvalist reisi ning 

õnnelikku kojujõudmist. 
Fotod: Jaan Männik, Enna Audova 

Külaskäigust kirjutas ILMI KARD 

 

Minuga on mõnikord nii, et aeg-ajalt ei jää aega 
palvetamiseks. Üks toimetus ajab teist taga ja 
õhtul vaataks parem telekat või uinuks varem, 

kuid palvetamiseks ei suuda keskenduda.    
 

Kutsun sind paastuajal süvendama oma 
palveelu ja tegema seda üheskoos. Kolmel 
märtsikuu neljapäevaõhtul, 7., 14. ja 21. märtsil, 
koguneme Jaani kiriku keldrisaalis, et veeta 

poolteist tundi Jumala ja iseendaga.  
 

Sa võid olla, aga ei pea olema koguduse liige. 
Sa ei pea midagi ega kedagi kaasa võtma, aga 
võid kaasa võtta mõne kaaslase. Sa võid tulla 
üheks õhtuks või käia läbi paastuaja teekond 

läbi kuue neljapäevaõhtu. Sa oled oodatud. 
 

Marko Tiitus  
vaimulik 

NELJAPÄEVAÕHTUD ISEENDA NELJAPÄEVAÕHTUD ISEENDA 

JA JUMALAGAJA JUMALAGA  
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Olulisemad tegevussuunad ja tegevused 2013. aastal, 

lähtuvalt koguduse arengukavast: 

1.     Koguduseliikmete informeerimine ja kaasamine.  
1.1.  Meetrikaraamatute andmete sisestamine infosüsteemi  

       KOGUJA  

1.2.  Koguduseliikmete vajaduste ja kogudusetöös osalemise  

       võimaluste andmebaasi arendamine  

1.3.  Aja Lehe saatmine koguduseliikmetele e-postiga  

1.4.  Liikmesannetajate arvu suurendamine ja püsiannetajate arvu  
       suurendamine: vähemalt 320 liikmesannetajat ja 50 

püsiannetajat  

2.    Koguduse jumalateenistuselu rikastamine.  

2.1.  Jutluste loetavaks ja järelkuulatavaks muutmine kodulehel  

2.2.  Koguduse töötegijate, juhtimisorganite liikmete ja  

       leeriõppijate aktiivne rakendamine jumalateenistustel  

2.3.  Kirikupühade jumalateenistuste korraldamine 

3.     Koolitustegevuse jätkamine: 
3.1.  Kahe leerikursuse korraldamine koos Pauluse kogudusega  

3.2.  Diakooniakoolituse korraldamine koos Pauluse ning   

       Sauheradi ja Nesi kogudustega  

3.3.  Abiellujate koolituse korraldamine  

3.4.  Hingehoiukoolituse korraldamine diakooniatöö toimkonna  

       liikmetele  

4.     Laste- ja peretöö arendamine 

4.1.  Lastekiriku korraldamine igal pühapäeval  

4.2.  Perepäeva ja jõulumissa ning –näidendi korraldamine koos  

       Pauluse kogudusega  

4.3.  Omaloominguliste laulude konkursi PÄIKESELAUL 2013  

       korraldamine  

4.4.  Koolidele ja lasteaedadele suunatud kiriku- ja rahvakalendrit  

       tutvustavate programmide väljatöötamine  

5.    Muusikatöö arendamine 
5.1.  Naisansambel Irise ja laste lauluringi tegevuse jätkamine 

5.2.  Võimaluste leidmine noorteansambli moodustamiseks 

5.3.   Võimaluste leidmine projekti „Laulame koraale ja liturgiat“  

        läbiviimiseks 

6.     Diakooniatöö arendamine 
6.1.   Diakooniatöö toimkonna kaasamine linna ja kihelkonna   

        hoolekandeasutuste teenimisel  

6.2.   Kodukülastuste tegemine  

6.3.   Koguduse tegevuspiirkonnas paiknevate sotsiaalasutuste  

        vaimuliku teenimise kava koostamine ja rakendamine  

        koostöös Pauluse kogudusega  

6.4.   Eakate koguduseliikmete vajaduste ja kogudusetöös  

        osalemise võimaluste väljaselgitamine  

7.     Palveelu ja vaimuliku kasvamise süvendamine 
7.1.   Vaikuse- ja meditatsiooniõhtute korraldamine paastuajal  

7.2.   Piibli- ja palveringi töö jätkamine ja arendamine  

8.     Meeskonnatöö ja koostöö arendamine 
8.1.   Koguduse arengukava täitmise analüüs ja vajadusel muutmine  

8.2.   Koguduse nõukogu rakendamine (ühisavaldus, koolitus,  

        toimkondade struktuuri ja koosseisude ülevaatamine) 

9.     Välissuhtluse arendamine 
9.1.   Neli korda aastas infokirja saatmine sõpruskogudustele  

9.2.   Koostöölepingu ettevalmistamine ja sõlmimine Viljandi linna  

         ning Jaani ja Pauluse koguduste vahel  

10.    Oikumeenilise tegevuse arendamine 

10.1.  Allianssnädalate ja oikumeenilise palvushommikusöögi  

         korraldamine 

11.    Avalikkussuhete arendamine 

11.1.  Kodulehekülje pidev täiendamine  

11.2.  Aja Lehe väljaandmine ja levitamine  

12.     Koguduse hoonete ja vara korrastamine 

12.1.  Koguduse käärkambri (kantselei, õpetajatuba) ja köögi  

         remont  

12.2.  Pastoraadi üürilepingu sõlmimine Viljandi linnaga/ 

         hoonestusõiguse seadmine  

VILJANDI JAANI KOGUDVILJANDI JAANI KOGUDVILJANDI JAANI KOGUDUSE 2013. AASTA TEGEVUSKAVAUSE 2013. AASTA TEGEVUSKAVAUSE 2013. AASTA TEGEVUSKAVA   

Koguduse 2013.a. tegemised on nüüd kirja pandud. Vabatahtlikud ja töötegijad on oma arusaamise ja parima oskusega pakkunud välja terve rea 

tegevusi, mis kõik meie koguduseelu huvitavamaks, sisukamaks muudavad. Nüüd jääb meil üle igal koguduse liikmel oma panus nende tegevuste 

õnnestumiseks. Seda saame teha ettevõtmistes aktiivselt kaasa lüües, ise vabatahtlikuna teistele mingis tegevuses rõõmu pakkudes või ... oma 

liikmesannetuse õigeaegse tegemisega.  

KIRIKUÖÖ LASTELEKIRIKUÖÖ LASTELEKIRIKUÖÖ LASTELE   
 

Millal?      22. märts kl 17.00 – 23. märts kl 12.00 

Kus?         Viljandi Jaani kirikus ja keldrisaalis 

Kellele?     Koolilastele ja lasteaialastele (koos vanemaga)      
                        

    Kavas:  

 lugude kuulamine koos vahvliküpsetamisega,      

 ringkäik kirikus koos oreli sisse minekuga, 

 viktoriin, 

 nukunäidendi õppimine ülestõusmispüha  

      peremissaks, 

 õhtupalvus küünlavalgel, 

 mängud, 

 õhtusöök, hommikusöök 

 ööbimine keldrisaalis 

 

Kaasa võtta :  

 Magamisasjad (madrats, padi ja  

          magamiskott, tekk)  

 toiduraha 1 € 

 
Registreerimine kuni 21.märtsini tel 

53 442 412 (Mirjam) või  

e-post: mtiitus@kultuur.edu.ee 

 
Vajalikud lapsevanema nõusolek ja 

kontaktandmed! 



Lk 8 

 

   

KIRIK ja KIRIK ja KIRIK ja 
KANTSELEI KANTSELEI KANTSELEI 
ON LAHTION LAHTION LAHTI   

esmaspäeval 10-14, 
teisipäeval 13-16,     

kolmapäeval 10-14 
neljapäeval 14-18,  

pühapäeval  9-9.45   
ja pärast teenistust 

 
   

ÕPETAJA ÕPETAJA ÕPETAJA    
MARKO MARKO MARKO 
TIITUSETIITUSETIITUSE   

KÕNETUNNIDKÕNETUNNIDKÕNETUNNID   
 

teisipäev  kell 13-16 

neljapäev kell 14-17 
 
 

PIHIAEG 
teisipäeval kell 16-17 

või kokkuleppel 

Jaani koguduse aadress:                    
Pikk 8, 71003 Viljandi 
www.eelk.ee/viljandi.jaani                                                          
 

Õp Marko Tiitus:                        
tel 53 41 33 94                              
e-post: 
marko.tiitus@eelk.ee   
 

Juhiabi Eda Lauer:                       
tel 58 07 30 80                                   

e-post: 
viljandi.jaani@eelk.ee 
 

Koguduse konto SEB-s on        
100 220 503 960 04 
AL toimetus:  
Marko Tiitus, Eda Lauer, 
Tarmo Loodus, Mirjam 
Tiitus 

RISTITUD 

13.01 Kaspar Kangus 

Katrini ja Arlese poeg. 
Ristivanemad: Veronika 

Raudsepp-Linnupuu ja  

Kalmer Liimets 

13.01 Anni Marita Kangus 

Katrini ja Arlese tütar. 
Ristivanemad: Minna Ilmaniemi 

ja Reelika Ranik 

 

BRITTA HANSMITT 
22.09.1995 – 01.01.2013 

Maetud 05.01.2013 Viljandi 

Vanale kalmistule 
 

MAIE TEDER 
16.07.1946 – 19.12.2012  

Maetud 12.01.2013 Viljandi 

Metsakalmistule 

Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad temale.   

   

ÜLESTÕUSMISPÜHA PEREMISSA ÜLESTÕUSMISPÜHA PEREMISSA ÜLESTÕUSMISPÜHA PEREMISSA    
   

31. märtsil kell 10 - Kristus on surnuist üles tõusnud! 
 

Ootame lapsi koos vanemate ja vanavanematega osa saama            

Kristuse võidust surma üle.  Jutlusena etendavad lapsed Silvia Soro ja         

Teet Kauri juhendamisel nukunäidendi Jeesuse kannatusest,                           

surmast ja ülestõusmisest. 
 

      
 
 

Teenib õpetaja Marko Tiitus, muusikaga teenivad kaasa                            

Viljandi Linnakapelli Brass ja Viljandi Muusikakooli                                    

puhkpilliõpilased õpetaja Bert Langeleri juhendamisel. 
 

Kirikukohvil võimalus nii lastel kui suurtel värvida                          

Katrin Kanguse juhendamisel pühademune 
 

                                                                 Olete oodatud! 

 

PAASTUMAARJAPÄEVA                 

KONTSERTMÕTISKLUS 
          

25. MÄRTSIL 2013 KELL 18 
 

Musitseerivad  

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia  

õppejõu Celia Roose üliõpilased 
 

Aastaid on paastumaarjapäeval musitseerinud Jaani kirikus      

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased  

ja õppejõud.  
 

Kauni traditsiooni hälli juures olid õppejõud Ene Lukka  ja          

Celia Roose koos pärimusmuusika eriala tudengitega.  
 

Oleme rõõmsad, et kultuuriakadeemia muusikute koostöö 

Viljandi Jaani kogudusega on olnud nii jätkusuutlik, et saame  

taas kuulata musitseerimas akadeemia üliõpilasi,  

keda juhendab õppejõud Celia Roose.  

Sõnaline osa koguduse õpetajalt Marko Tiituselt.  

http://www.eelk.ee/viljandi.jaani
mailto:marko.tiitus@eelk.ee
mailto:viljandi.jaani@eelk.ee
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=paastumaarjap%C3%A4ev&source=images&cd=&cad=rja&docid=oQQOAEaxl-B_VM&tbnid=C6iZLB64ktEf7M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Festonianbeerguide.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fmaarjapaev-ka-paastumaarjapaev-25-marts.html&ei=Ea

