EELK Viljandi Jaani kogudus

3/246/2021/2022
DETSEMBER/Jõulukuu

JAANUAR/Näärikuu

Maarja toob ilmale poja
ning sina paned talle nimeks
Jeesus, sest tema päästab
oma rahva nende pattudest.
(Matteuse 1:21)

See on maa, mille eest hoolitseb
Issand, su Jumal, millel alaliselt,
aasta algusest aasta lõpuni,
viibivad Issanda, su Jumala
silmad. (5. Moosese 11:12)

VEEBRUAR/Küünlakuu
Issand, nad on ju sinu rahvas ja
sinu pärisosa, kelle sa tõid välja
oma suure rammuga ja
väljasirutatud käsivarrega.
(5 Moosese 9:29)

Ja Jumal ütles: "Saagu valgus!" Ja valgus sai.
(1. Moosese 1:3)

28.11.2021

2020. aastal, kui saabuvat kevadet ja suve varjutas
koroonaviiruse levik, algatas koguduse õpetaja Marko
Tiitus kiriku orelirõdu avariilise kroonlühtri
restaureerimise. Ta kutsus inimesi üles annetama
kroonlühtri taastamisse, et pühendada see auks
Jumalale ja tänuks kõigile vapratele ja hoolivatele
kaasmaalastele, kes aitasid sel kevadel toime tulla
koroonaviiruse puhanguga.

Tänaseks särabki orelirõdul kroonlühter sõnumiga:
“Olge rõõmsad lootuses, vastpidavad viletsuses, püsivad
palves!” (Rm 12:12)
Rõõmu ja tänutundega teatame, et hea algatus jätkub
ning peagi on Jaani kirikut valgustamas järgmised
säravad
kroonlühtrid.
Kevadel
konfirmeeritud
koguduseliikmed soovisid panustada teise lühtri

restaureerimisse. Nii saigi alguse järgmine annetuste
kogumine, vajalikud 3000 eurot sai kokku 20. augusti
ristimisjumalateenistusel, kui kogu puuduoleva raha
annetas üks isa, kelle kaks poega sel päeval ristiti.
Rõõmustame, et teinegi lühter saab advendiaja 1.
pühapäeva peremissal pühitsetud ning särab ja
valgustab sõnumiga: “Ja Jumal ütles: “Saagu valgus!” Ja
valgus sai. (1. Moosese 1:3)
Südamlik tänu Juhan Hint, Enely Liepkalns, Joonas
Saska, Erki Jeedas, Marko Tiitus, Annika Sosi, Stella
Orumets, Janar Kurka, Kätlin Plaks, Berta Toikka, Priit
Kurson, Kadri Kallast, Kätlin Juuram, Karin Käbi Kuus
ja Igor Oja!
Alguse on saanud ka kolmanda lühtri taastamine,
mille taastamise algatas õpetaja Marko, kui palus oma
juubelile tulles lillede asemel teha annetus kroonlühtri
heaks, sellest algatusest kogunesid esimesed 1000
eurot. Elektrihinna tõusust tingituna läheb kolmanda
lühtri taastamine pisut kallimaks. Vajalikust 3200
eurost on hetkel olemas 1886 eurot. Palun toeta
kolmanda kroonlühtri taastamist. Annetuse saad teha
pangaülekandega EELK Viljandi Jaani kogudusele
EE491010220080216011. Aitäh!
Liina Heinaste
Sekretär-juhiabi

JUHTKIRI
Rahu ja headust!
Tuleval aastal möödub
viis ja pool sajandit meie
kodukiriku,
Viljandi
Jaani kiriku rajamisest. Tegemist on Viljandi
linna vanima pühakojaga, veelgi enam – kõige
vanema hoonega meie linnas, mis on
järjepidevalt
tegutsenud
oma
algsetes
funktsioonides. Ordulinnusest kui ühe ajastu
võimu sümbolist on jäänud vaid varemed, kirik,
mis on sündinud Jumala Vaimu tegutsemisest
inimeste keskel, on püsinud elusana aegade,
riigikordade, ideoloogiate ja moevoolude
vaheldudes.
27. detsembril, apostel ja evangelist Johannese
päeval, kelle nime meie kirik ja kogudus
kannavad, avame kaunimate jõululaulude
laulmise ja värskelt restaureeritud kroonlühtri
pühitsemisega juubeliaasta, mille motoks on
„Rahu ja headust! Viljandi Jaani kirik ja
kogudus 550“. Juubeliaasta sündmused ja
ettevõtmised saavad toimuma kogu aasta vältel
ning kulmineeruvad piduliku johannesepäeva
jumalateenistusega 27.12.2022.
„Rahu ja headust!“ (ladina keeles Pax et bonum)
on tervitus, mida väga sageli oma pöördumistes
ja igapäevases suhtluses kasutas Püha
Frantsiskus Assisist (1182-1226), meie kiriku
esimene kaitsepühak. Nimelt rajati praegune
Jaani kirik algselt frantsisklaste kloostri
kabelina, mis Liivi sõjas purustati ning alles
XVII sajandil taastati ja linnakoguduse kirikuna
kasutusele võeti. Frantsisklaste klooster tegutses
Viljandis vähem kui 100 aastat, kuid midagi
olulist Püha Frantsiskuse ideaalidest, meelsusest
ja vaimsusest iseloomustab meie linna ja
kogukonda tänaseni – eelkõige lihtsuse,
vähenõudlikkuse, keskkonnasäästlikkuse ja
looduslähedase eluviisi taotlus. Kindlasti ka
rahu ja headus. Usun, et kristlik kirik laiemalt ja
Viljandi Jaani kogudus konkreetsemalt on ka
tänases maailmas rahu ja headuse kuulutajaks ja

eeskujuks. Ärevas ja heitlikus maailmas ei ole
midagi kallimat ja olulisemat kui rahu –
kodudes ja töökohtadel, koolides ja haiglates,
volikogudes ja parlamentides, linnas ja maal,
metsas ja merel, riikide ja rahvaste vahel. Rahu,
mis täidab mõtteid, sõnu ja tegusid, ning kasvab
välja rahust Jumalaga ning Tema armu ja
tarkuse usaldamisest.
„Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse
Jumala lasteks,“ ütleb Jeesus Mäejutluses
(Mt 5:9) Rahu, mida Jeesus kutsub meid tegema,
ei tähenda üksnes sõja või tüli puudumist,
ajutist vahe- või relvarahu, vaid headust, mis
aktiivse eluhoiakuna meie suhteid ja suhtumisi,
tegusid ja tegematajätmisi suunab ja kujundab.
Jumala lastena, rahutegijatena, oleme kutsutud
olema headuse loojad, kandjad ja võimendajad
igaüks
omaette
ja
üheskoos
Kristuse
kogudusena.
Mida võiksime saabuval advendi- ja jõuluajal
kõige enam soovida ja igatseda, aga ka
üksteisele kinkida ja jagada? Rahu ja headust.
Need ei maksa midagi, aga on hindamatud.
Rahu ja headuse kogemiseks ja jagamiseks ei
pea saama kopsakat jõulupreemiat või
lotovõitu,
sõitma
palmisaarele
või
suusakuurorti. Piisab lähedasele inimesele silma
vaatamisest
või
kodukirikus
küünla
süütamisest. Piisab jõululapse, meie Lunastaja
vastuvõtmisest oma ellu ja südamesse. Just
jõulusündmuses kirgastuvad rahu ja headus
erilisel viisil, kui inglid ja taevased väed Jumalat
kiites laulavad: Au olgu Jumalale kõrges ja maa
peal rahu hea tahtega inimestele. (Lk 2:14)
Hea kaasrändur, tere tulemast viie ja poole
sajandi vanusesse kirikusse ja kogudusse!
Rahu ja headust!
Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

TÄNU JA TUNNUSTUS!
Aitäh, õpetaja Marko!
Sel sügisel 6. septembril täitus Viljandi Jaani
koguduse õpetajal Marko Tiitusel 50. eluaasta.
Aitäh, et oled meie Õpetaja, näitad teed ja oled
valguseks! Südamest palju õnne ja õnnistust!
Õpetaja Marko sünnipäeva päeval oli kiriku
keldrisaalis kaetud sünnipäevalaud ja kõigil
soovijatel oli võimalus teda sel päeval õnnitlema
tulla. Inimesi kogunes, siirad soovid kaasas
tuldi linnast ja vallast, koolist ja kogudusest,
praostkonnast
ja
erakonnast.

Õnnesoovijaid tuli lähemalt ja kaugemaltki,
Halliste kogudus oli oma hooldajaõpetajat
õnnitlemas terve delegatsiooniga. Häid sõnu
jagus ütlemiseks ja kirjapanemisekski.

2020. aasta sügisel määras Eesti Evangeelne
Luterlik Kirik teeneteristi II järgu ordeni Jaani
koguduse õpetaja Marko Tiitusele. Teeneterist
antakse vaimulikule või ilmiktöötajale, kes on
ustavalt ja eriti väljapaistvalt või pikaajaliselt
teeninud Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut
või mõnel EELK tegevusalal osutanud
märkimisväärseid teeneid. Teeneteriste on välja
antud alates 2006. aastast.
Peapiiskop Urmas Viilma kirjutab suure
tunnustuse pälvimisest nii: “Marko Tiituse
pühendumise ja süvenemise and, süsteemne
mõtlemine, analüüsioskus ja ka aja planeerimise
kogemus on teinud temast väga hinnatud juhi ja
kolleegi. Ta on valmis kandma vastutust, on väga
kohusetundlik ja suure töövõimega.
Marko kirjutised, jutlused ja ettekanded on sisukad,
teemasse süvitsi minevad ja alati huvitavad. Suure
pere isana oskab ta teadlikult võtta kõigi
ametiülesannete kõrvalt aega perega koos veetmiseks
ja puhkamiseks, mis on eeskuju vääriv oskus.
Kes Marko Tiitust lähemalt tunnevad, on kokku
puutunud tema hea huumorisoone ja südamliku
avatusega vestlustes. Soovin heale ametivennale
rohket Jumala õnnistust ja õnne ka edaspidiseks!”
Aitäh pühendumise ja juhtimise eest! Õnne ja
õnnistust teeneteristi II järgu ordeni saamise
puhul!

Taas algasid lastekirikud
Sel sügisel on laste- ja peretöö toimkonna
eestvõttel uue hoo sisse saanud kord kuus aset
leidvad lastekirikud.
See on hea
võimalus
tulla
pühapäeva
hommikul
kirikusse
nii
öelda
tavalisele
missale
kogu
perega.
Missa
alguseosas
(kuni
piiblilugemisteni) on lapsed koos vanematega,
jutluse ajaks lähevad nad koos juhendajatega
keldrisaali, kus käsitletakse lastele sobivas vormis
teemat või piiblilugu, saab meisterdada ja
mängida. Vanemad saavad sel ajal kirikusaalis
jutlust kuulata, armulaua ajaks tulevad lapsed
tagasi vanemate juurde.
Septembrikuu lastekiriku teemaks oli Jeesus kui
hea karjane. Monika ja Ene jutustasid lastele
piiblilugu sajast lambast, kellest üks oli kadunud
ja karjane ei jätnud tema otsimist enne, kui oli ta
leidnud. Lapsed meisterdasid paberist ja
värvilisest
villast
vahvad
pehmed
lambad.
Oktoobris
oli
teemaks
Meie Isa
palve. Mai - Ly juhendamisel arutleti palve ja
palvetamise üle ning õpiti ära Meie Isa palve koos
liigutustega.
Uuel aastal kindlasti jätkame lastekiriku
korraldamist, täpsema info toimumisaegade kohta
leiab koguduse kuukavast.
Olete südamest oodatud!
Mirjam Tiitus
koos laste- ja peretöö toimkonnaga

Advendiajal korraldame teist korda Jaani
Jõulumaad: see on jõulude kristlikku sisu avav
ettevõtmine lastele, peredele ja kõigile huvilistele.
15.-17. detsembril kell 8.30-13.30 võtame vastu
koolide ja lasteaedade gruppe.
18. detsembril oleme avatud kell 11-16 kõigile
huvilistele. Kõik on oodatud, pilet 3€ ja perepilet
10€ (olenemata pereliikmete arvust).
Jaani Jõulumaa programm on mitmekülgne, selles
on jõululoo jutustus koos jõululaulude laulmisega,
jõulusoovi
kirjutamine,
jõulukaunistuste
meisterdamine ning suupiste (piparkoogid ja soe
jook), laupäeval ka käsitöömüük ja kohvik. Tulge
ja saage osa pühadeootusest soojas ja kaunis
jõuluhõngulises kirikus.
Mirjam Tiitus
Laste- ja peretöö juht

Johannese rühma ruumid said
ilusamaks ja soojemaks
Suvel sai teoks Pikal tänaval asuva Johannese
rühma ruumide remont. Kõik, mida igapäevaselt
kasutatakse, kulub, ja remonti pole meie armsas
väikeses punases majas tehtud kogu lastehoiu
tegutsemisaja
jooksul.
Värviti üle kõik
seinad ja laed,
ühendati laste
WC
ja
duširuum,
paigaldati
põrandaküte ja
uus
köögimööbel ning uuendati terrass.
Uuendasime ka mööblit, et mänguasjad oleks
mugavalt ja praktiliselt hoitud, vahetasime välja
kulunud vaibad ning akende ette said hubased
kardinad.
Augustis said lapsed uuenenud rühma tagasi
tulla. Oh seda rõõmu laste silmis, mõni laps ütles
isegi, et nüüd on ruumi rohkem. Maja me
suuremaks siiski ei ehitanud, aga avarust ja
helgust on tõepoolest rohkem kui varem.
Mirjam Tiitus
Jaani Lastemaja juhataja

DETSEMBER * Jõulukuu
Maarja toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus,
sest tema päästab oma rahva nende pattudest. (Matteuse 1:21)
Neljapäev 2.12
Laupäev 4.12

kell 12
kell 16

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
KONTSERT: Karijärve keelpilliorkester

Pühapäev 5.12 kell 11 ADVENDIAJA 2. PÜHAPÄEVA MISSA ja LASTEKIRIK
SINU KUNINGAS TULEB KIRKUSES, Hoosea 2:20-22; Peetruse 1. kiri 1:13-17; Luuka 21:25-33 (33-36)

MUUSIKA: Mõisaküla kammerkoor „Kungla“
Pühapäev 5.12

kell 18

KONTSERT: Maria Faust, „Maarja missa“, piletid Piletilevist
või tund enne algust kohapeal

Neljapäev 9.12

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev 12.12 kell 11 ADVENDIAJA 3. PÜHAPÄEVA MISSA
VALMISTAGE ISSANDALE TEED, Jeremija 3:21-25; 1. kiri korintlastele 4:1-5; Matteuse 11:2-10

Neljapäev 16.12

kell 13

Laupäev 18.12

kell 11-16

EAKATE JÕULULÕUNA VILJANDI KOHVIKUS,
eelregistreerimisega
JAANI JÕULUMAA „Karjastega jõululast otsimas"

Pühapäev 19.12 kell 11 ADVENDIAJA 4. PÜHAPÄEVA MUUSIKALINE MISSA
ISSAND ON LÄHEDAL, Sefanja 3:14-17; Filiplastele 4:4-7; Matteuse 1:18-24

MUUSIKA: koguduse naisansambel „Iris“
Neljapäev 23.12

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Reede 24.12
kell 18 JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS
VAATA, MA KUULUTAN TEILE SUURT RÕÕMU

MUUSIKA: Mulgi segakoor
kell 21 JÕULUÖÖ MISSA
LEERIÕPPIJATE RISTIMINE JA KONFIRMATSIOON

Laupäev 25.12 kell 11 1. JÕULUPÜHA PEREJUMALATEENISTUS koos jõulunäidendiga
Jaani Lastemaja ja koguduse laste ning täiskasvanute esituses
Pühapäev 26.12 kell 11 2. JÕULUPÜHA JUMALATEENISTUS LASTE RISTIMISEGA
ISSAND ON LÄHEDAL, Sefanja 3:14-17; Filiplastele 4:4-7; Matteuse 1:18-24

Esmaspäev 27.12 kell 17 JOHANNESEPÄEVA PALVUS
kaunimate jõululauludega
Juubeliaasta avamine – Viljandi Jaani kirik 550
Reede 31.12 kell 18 VANA-AASTA ÕHTU MISSA
MEIE AEG ON ISSANDA KÄTES

JAANUAR * Näärikuu
See on maa, mille eest hoolitseb Issand, su Jumal, millel alaliselt, aasta algusest
aasta lõpuni, viibivad Issanda, su Jumala silmad. (5. Moosese 11:12)

Laupäev 1.01 kell 11 UUSAASTA MISSA, Jeesuse nimepäev
JEESUSE NIMEL, 4. Moosese 6:22-27; Apostlite teod 4:8-1; Luuka 2:21
Pühapäev 2.01 kell 11 MISSA, jõuluaja 2. pühapäev
ISSANDA TEMPLIS, 1. Kuningate 8:20, 27-30; Heebrealastele 3:1-6; Luuka 2:41-52
Neljapäev 06.01

kell 12

KOLMEKUNINGAPÄEVA JUMALATEENISTUS
ja EAKATE PÄRASTLÕUNA

Pühapäev 9.01 kell 11 MISSA, 1. pühapäev pärast ilmumispüha
RISTIMISE AND, Jesaja 42:1-4; Tiitusele 3:4-7; Matteuse 3:13-17
Neljapäev 13.01

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev 16.01 kell 11 MISSA ja LASTEKIRIK, 2. pühapäev pärast ilmumispüha
JEESUS ILMUTAB OMA JUMALIKKU VÄGE, 2. Kuningate 4:1-7; Roomlastele 12:6-16; Johannese
Neljapäev 20.01

kell 12

2:1-11

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUA

Pühapäev 23.01 kell 11 MISSA, 3. pühapäev pärast ilmumispüha
JEESUS ÄRATAB USULE, 5. Moosese 10:17-2; Roomlastele 1:16-17; Matteuse 8:5-13
Neljapäev 27.01

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev 30.01 kell 11 MISSA, 4. pühapäev pärast ilmumispüha
LOODUSJÕUDUDE ISSAND, Jesaja 51:9-16; 2. Korintlastele 1:8-11; Matteuse 8:23-37

Issand Jeesus Kristus, kelle sõna kuulevad tuul ja meri, me palume Sind: kinnita meid
selle maailma tuultes ja tormides, et meie kartlik süda leiaks lohutust ja meie nõder usk saaks
Sinu armu läbi tugevaks. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti.

VEEBRUAR * Küünlakuu
Issand, nad on ju sinu rahvas ja sinu pärisosa, kelle sa tõid välja oma
suure rammuga ja väljasirutatud käsivarrega. (5. Moosese 9:29)
Neljapäev 3.02

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA ja
EAKATE PÄRASTLÕUNA

Pühapäev 6.02 kell 11 KÜÜNLAPÄEVA PEREMISSA
KAHESUGUNE KÜLV, Hoosea 33:10-16; Koloslastele 3:12-17; Matteuse 13:24-30
Neljapäev 10.02

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev 13.02 kell 11 MISSA, 3. pühapäev enne paastuaega
TEENIMATU ARM, Jeremija 9:22-23; 1. Korintlastele 9:24-27; Matteuse 20:1-16
Neljapäev 17.02

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev 20.02 kell 11 MISSA ja LASTEKIRIK, 2. pühapäev enne paastuaega
JUMALA SÕNA KÜLV, Jesaja 55:6-11; Apostlite teod 16:9-15; Luuka 8:4-15
Neljapäev 24.02 kell 11 ISESEISVUSPÄEVA OIKUMEENILINE
JUMALATEENISTUS
NB! Jumalateenistuse alguskellaaeg võib muutuda!
nb
Pühapäev 27.02 kell 11 MISSA, pühapäev enne paastuaega
JUMALA ARMASTUSE OHVRITEE, Jesaja 58:1-9; 1. Korintlastele 13; Luuka 18:31-43
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Armuline Jumal, Sa näitasid oma Poja kannatuses ja surmas maailmale oma armastust.
Ava meie südamesilmad, et me mõistaksime Tema ohvri saladust ja järgneksime Talle
kuuletumise ja armastuse teel. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Mida on COVID-19 kaasa
toonud ja kuidas end hoiame?
COVID-19 viiruse levik on aastast 2020 kaasa
toonud erinevaid piiranguid, millega oleme
pidanud toime tulema ja harjuma. Hetkel on nii, et
palume kõigil kirikusse tulijatel maski kanda,
samuti jälgime hajutamise nõuet. Kontserdile
tulijal peab olema ette näidata COVIDpass või
tõend koroonaviiruse läbipõdemise kohta. Kirikus
toimuvatel (kontsert)palvustel, jumalateenistustel
ja talitustel seda nõuet ei ole. Tulla võib ja saab
igaüks.
Samuti
oleme
taas
alustanud
pühapäevaste kirikukohvidega, kus on võimalus
koos kogudusekaaslastega ühise laua taha istuda,
pisut vestelda ja jagada meeldejäävaid ja kõnekaid
hetki missast. Kirikukohvidele tohime paraku
lubada vaid COVIDpassi või –tõendit omavaid
inimesi. Kirikusaalis oleme pingid seadnud
hajutatult ja desinfitseerime pindu. Samuti oleme
kirikusaali üles seadnud kaks desojaama, mis
võimaldavad kontaktivabalt ja ohutult käsi
puhastada. Kõik on oodatud!
Liina Heinaste
sekretär-juhiabi

OLE HELDE!
Toeta kodukogudust!
Koguduse toetamine annetusega on oluline ja
hea armastustegu. Just koguduse liikmete heldus
on see, mis meid edasi aitab. Olgem siis helded
annetama ja mõelgem, kas leiame võimaluse
annetada pisut rohkem, et aidata oma
kodukogudust.
Üks väga oluline osa koguduse majandamisest on
liikmesannetuste laekumisel. Oleme sel aastal
koguduse eelarves planeerinud liikmesannetuste
reale 29 000 eurot. Oktoobrikuu seisuga oleme
eelarves planeeritud annetustest kogunud 16 125
eurot, mis on veidi üle 55%. Selleks, et saavutada
eelarves planeeritud ning seeläbi tagada koguduse
töö jätkusuutlikus on annetusi puudu veel 12 875
eurot. Tänu koguduseliikmete toetusele ning
pühendunud töötegijatele ja vabatahtlikele
abilistele võime mööduval aastal Jaani koguduses
rõõmustada mitme olulise algatuse ja arengu üle:
Restaureerisime veel ühe kroonlühtri, mille
pühitseme 1. advendipühapäeva peremissal,
restaureerimisel on ka kolmas kirikusaali
kroonlühter.
20.
augusti
laste
ristimise
jumalateenistusel ristis õpetaja 9 last. Taas algasid
lastekirikud, kus koguduse pisematele antakse
pühapäevakooliõpet.
Teeme
pühapäevastest
teenistustest
koguduse
Facebooki
kanalil
veebiülekandeid.
Liikmeannetust võib tasuda sularahas koguduse
kantseleis
või
ülekandega
koguduse
arveldusarvele EE661010022050396004 SEB või
EE752200221057689936
Swedbank,
sõlmida
pangaga püsikorraldusleping, nii jõuab toetus
koguduse
tegevuseks
regulaarselt
kohale.

Südamlik tänu toetuse ja abi eest!
Liina Heinaste
sekretär-juhiabi
EELK Viljandi Jaani kirik on AVATUD
E ja K 10-15, T ja N 13-18 ja P 10-14,
Koguduse kantselei on AVATUD
E ja K 10-15, T ja N 13-18,
kantselei on SULETUD
iseseisvuspäeval 24. veebruaril

