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Nr 7/156
Heinakuu – Rõõmustage Issandas! Fl 3: 1
Lõikuskuu – Issand õnnistagu sind ja hoidku sind! Issand lasku oma
pale pausta sinu peale ja olgu sulle armuline! Issand tõstku oma pale
sinu üle ja andku sulle rahu! 4Ms 6: 24-26

KOGUDUSE EDENEMINE ON
MEIE ENDI TEHA
Andides on küll erinevusi, aga Vaim on ükssama, ja teenimisviisides on erinevusi, ent
Issand on ükssama, ja toimimises on erinevusi, aga Jumal on sama, kes teeb kõik
kõikides. Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks. Sest otsekui ihu on
üks tervik ja tal on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks
ihu, nõnda ka Kristus. Sest meiegi kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks. (1.
Korintlastele 12: 4-7.12-13)
Koguduse nõukogu pidas 7. juunil neljanda koosoleku. Osales lisaks õpetajale
18 nõukogu liiget, puudusid Raul Alliksaar ja Heino Thomson. Olulisemaks
päevakorrapunktiks oli toimkondade moodustamine ja nende töökorra ning
esimeeste heakskiitmine.
Koguduse nõukogu esimene ja kõige tähtsam põhikirjaline ülesanne on olla koguduse
õpetajale toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja koguduse elu
edendamine. Selle täitmiseks moodustas nõukogu 6 toimkonda:
Jumalateenistuste toimkond, esimees õpetaja Marko Tiitus.
Eesmärk: jumalateenistuselu on usulist kasvamist ja vaimulikku osadust võimaldav ja
mitmekülgne, koguduse liikmed osalevad jumalateenistuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Välissuhete toimkond, esimees õpetaja Marko Tiitus.
Eesmärk: Suhted sõpruskogudustega (Porvoo soome ja rootsi kogudus ning Lahti
Salpausselä kogudus Soomes, Sauheradi ja Nesi kogudused Norras, Greifswaldi Püha
Maria ja Aegidienbergi kogudused Saksamaal, Eindhoveni kogudus Hollandis, Faluni
kogudus Rootsis ja Edinburghi Püha Johannese kogudus) on aktiivsed ja järjepidevad ning
vastastikku rikastavad, neisse on kaasatud paljud koguduse liikmed.

Laste- ja peretöö toimkond, esimees Margit Karu.
Eesmärk: Perekond on koguduse mudel ja tuumik, kus elatakse ja praktiseeritakse
kristlikku usku. Lastele ja peredele on loodud võimalused osaleda aktiivselt koguduse elus,
aidates neil seeläbi elada ja kasvada usus Kolmainu Jumalasse ning armastada ja teenida
oma kaasinimest Kristuse eeskujul; kogudus toetab lapsi ja peresid nende elu
arenguetappides ja kriisides.

Diakooniatöö toimkond, esimees Helve Hunt.
Eesmärk: Jaani kogudus on märkav, hooliv ja teeniv kogudus, mille liikmed nõustavad,
aitavad ja teenivad abivajajaid ja puudustkannatajaid nii koguduses kui ka kogukonnas.
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Noortetöö toimkond, esimees Kalmer Liimets.
Eesmärk: Jaani kogudus on nooruslik ja noortesõbralik, noortele on loodud võimalused
aktiivseks osalemiseks koguduse elus, aidates neil seeläbi elada ja kasvada usus Kolmainu
Jumalasse ning armastada ja teenida kaasinimest Kristuse eeskujul; kogudus on noortele
nende elu arenguetappides toeks.

Majandustoimkond, esimees Uku Audova.
Eesmärk: Jaani koguduse majandus on jätkusuutlik ning teenib koguduse missiooni täitmist,
koguduse hooned ja kinnistud on heas korras ja neid kasutatakse heaperemehelikult.

Kõigi toimkondade eesmärgiks on kaasata koguduseliikmeid aktiivselt
koguduse ellu ja selle arendamisse. Meie visiooniks on kogudus kui perekond,
mille igal liikmel on oma ülesanded ja kutsumus, aga ka vastutus oma
koguduse käekäigu eest.
Toimkonna liikmeteks võivad olla koguduse nõukogu ja täiskogu liikmed. Toimkonna
liikmed kinnitab koguduse nõukogu toimkonna esimehe ettepanekul.
Toimkonna tööd juhib ja korraldab toimkonna esimees, kelle kinnitab õpetaja
ettepanekul nõukogu. Toimkonna esimehed õnnistatakse tööle jumalateenistusel ning
õpetaja sõlmib nendega vabatahtliku panustaja lepingud.
Koguduse õpetaja nõustab, innustab ja jälgib toimkondade tegevust. Koguduse
õpetaja kutsub üldjuhul kord kuus kokku toimkondade esimeeste nõukoja, et
koordineerida koguduse sisuliste tööharude ettevõtmisi. Toimkondade esimehed
teevad ettepanekuid oma tööharu ja koguduseelu paremaks korraldamiseks
koguduse õpetajale ja tema kaudu nõukogule, majandus- ja eelarvelistes küsimustes
õpetaja kaudu juhatusele.
Järgmine nõukogu koosolek toimub 20. septembril. Selleks ajaks esitavad
toimkondade esimehed nõukogule kinnitamiseks toimkondade koosseisud.
Toimkondade tööleõnnistamine toimub frantsiskusepäeva missal 4. oktoobril kell 10.
Hea sõber ja koguduseliige! Kui Sa tunned, et Sul on aega, ideid, oskusi ja
tahtmist, aga mis peamine – Jumala kutse – ühes või mitmes toimkonnas
osaleda, oma kogudust elusamaks ja aktiivsemaks muuta, koos teistega
kasvades, toimetades ja vastutades, siis võta palun kindlasti
hiljemalt 5. septembriks ühendust vastava toimkonna
esimehega (kontaktandmed saab koguduse kantseleist)!
Jaani kogudus on meie kätes. Ta on küll ennekõike Jumala
kätes, aga meile on antud võimalus olla Jumala käed.
Kasutagem arukalt ja ustavalt oma talente.
Marko Tiitus
Koguduse õpetaja
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TEEME KOOS!
Tule teenima!
Diakoonia, st teenimine, on üks kiriku põhiülesannetest, mis algab altari juurest armulauas ja
peab vahendama argipäeva tõelisust koguduse jumalateenistuslikus ja palveelus ning muudes
tegemistes. Professor Elmar Salumaa on öelnud: “Elu kolmele suurele kingitusele – vaesusele,
kannatusele ja üksindusele – saab vaid tark anda õige tähenduse”.
Hea kogudusekaaslane! Kui tunned, et sul on mõtteid ettevõtmisteks, mis aitaksid üksteist
hoida, aidata ja toetada, et oled valmis oma aega ja andeid pühendama koguduseliikmete
isetuks ja vabatahtlikuks teenimiseks, et oled koostööaldis ja suudad täita lubadusi ning et sa ei
ole “lobisemishimuline”, oled oodatud ja palutud kaasa lööma diakooniatöö toimkonna
tegemistes: jätkame ilusaid traditsioonilisi hoolivaid üritusi nii eakatele kui kogu kogudusele,
õpime märkama ja aitama hättasattunut, oleme julged ja ettevõtlikud koostööks linna- ja
kohalike omavalitsustega ja teiste kogudustega, elustame Franciscuse fondi tegemised ja
teeme muud, milleks elu ja Jumal meid kutsub.
Praegu on valmis kaasa lööma Maie Kasvandik, Raja Aardevälja, Karl Luht ja Enna Audova.
Sinu abi ja tugi on väga, väga oodatud. Anna endast teada telefonil 5330 1261.
Helve Hunt
Diakoonia toimkonna juht

Koguduse laste- ja peretöö meeskond ootab uusi kaasalööjaid!
Kui Te tunnete et soovite osaleda koguduse laste - ja peretöö korraldamisel, võtke minuga
ühendust. Meil on suur rõõm igast kaasalööjast! Rakendusvõimalusi on igasuguseid - laste ja
perede õpetamisest laagrite organiseerimiseni. Septembris alustame uue hooajaga ja kõigi
ettepanekud, kaasalöömine ja abi on vägagi teretulnud! Huvilistel palume endast koguduse
kantseleis
teada
anda
(telefonil
433
3000)
või
saatke
elektronkiri
aadressil margitkaru@hotmail.com
Margit Karu

Laste- ja peretöö toimkonna juht

Teeme noorteelu Jaanis sisukaks ja huvitavaks!
Kutsun üles kõiki, kel südames soov tegelda noortega, osalema meie toimkonnas. Oodatud on
nii varasemalt noorte ja noortetööga kokku puutunud, kui ka alles selle kutsumuse avastanud
inimesed. Aita meid ideede genereerimisel, vahendite leidmisel, ettevõtmiste läbiviimisel ja/või
noorte kutsumisel. Minu kontakt: 56 954 154.

Kalmer Liimets
Noortetöö toimkonna juht

Moodustati majandustoimkond
Toimkonna üheks eesmärgiks on juhatuse nõustamine majandusküsimustes. Kuna tegemist on
uue ettevõtmisega koguduses ja varasemad kogemused taolise toimkonna osas puuduvad,
kulub ilmselt esialgu aega täpsete ülesannete väljaselgitamiseks ja töökorralduse
väljatöötamiseks. Nõukogu liikmetest väljendasid valmisolekut majandustoimkonna töös
osaleda Tarmo Loodus, Jaan Männik, Karl Luht ja Meelis Kard. Oodatud on kõigi koguduse
liikmete ettepanekud ja nõuanded majandustoimkonna töö osas.
Tiit-Uku Audova

Majandustoimkonna juht
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KULDLEERIPÜHA
Lugupeetud koguduse liikmed.
Kirikutes on hea tava korraldada kuldleere ehk tähistada 50 aastast tähtpäeva
leeriaja möödumisest. Muidugi haarab see ka neid kes on käinud leeris rohkem kui 50
aastat tagasi. Kuldleer on mõeldud meie koguduse liikmetele, olenemata sellest,
millises koguduses nad said leeriõnnistuse. Nüüd kui ollakse meie koguduse liikmed
on kuldleer Viljandi Jaani kirikus.
Eelmisel sügisel oli meil kuldleeripüha - õnnistati viis kuldleerilast. Teeme ka sellel
aastal - kutsume kõiki, kellel leeripäevast möödas 50 või rohkem aastat. Tulge
uuendama oma lepingut ja tõotust, tänama ning paluma eluteele Jumala õnnistust.
Kuldleeripüha jumalateenistus toimub pühapäeval, 6. septembril kell 10.
Pärast teenistust on kuldleerilaste teelaud Jaani kiriku keldrisaalis.
Kaasa võtta fotosid ja mälestusi leeriajast, mida teistega jagada.
Osavõtust teatada õpetajale või kantseleisse, või tel 433 3000 või 55 409 67
Kõik teavad, et meie kirik oli vahepeal suletud, aga siiski saame lisada meenutuse
leeripäevast 61 aastat tagasi.
Leerlaste õnnistamise Jaani kirikus 3. juulil 1948 algas lauluga:
„Suur Issand, Sinu palge ette Me harduses nüüd astume,
Ja oma elu Sinu kätte Me palvetades anname, „
Siinkohal on sobiv avaldada leerilaste õnnistamise laululehe pöördele trükitud nimed
EELK Viljandi Jaani koguduse leeriõpilasi:
Aasa, Koidula; Kallas, Meeri; Kalmet, Raja; Mankin, Hilja-Ellinora; Mägi, Ellen;
Merivald, Virve; Orav, Virve-Hilja; Pilt, Vaike; Rebane, Henni-Hildegard;
Rebane, Leida; Soop, Maimu; Tulp, Asta-Silvia; Tulp, Helja-Benita; Tulp, Milda;
Tulp, Salme, Tõkke, Ellen; Vaher, Helga, Vodi, Helgi; Kass, Lembit; Klampe,
Karl; Orav, August; Rimmel, Elmar; Tulp, Juuru.
Õnnistamine 3. juulil 1948.a.
Kui keegi leidis oma nime, või oma lähedaste inimeste nime, võiks ka sellest teatada
Jaani kiriku kantseleisse. Oleme huvitatud meie kiriku elust sellel kaugel ajal.
Ootame kuldleeri auväärseid leerilapsi ning kirikusse nende sugulasi ja
tuttavaid õnne soovima ja koos pilti tegema. Nii nagu ikka leeripäeval.
Nägemiseni kuldleeripühal, 6. septembril 2009.
Marko Tiitus ja Ülo Stöör

5

Juuli - August 2009

JAANI KIRIKU MUUSIKASUVI
Kolmapäev, 15. juuli kell 20

EI SAA MITTE VAIKI OLLA
Bonzo ja Ahti Bachblum
Bonzo isamaaliste laulude tõlgendus talle
omasel viisil. Müstiline, kuhu rännakutele
eestlaseks olemises võib viia tema hääle ja
isamaalise sõnumi kuulamine.
Pilet 150 krooni

Neljapäev, 9. juuli kell 20

Laupäev, 18. juuli kell 20

Egidius Kwartet
(Holland)

OMA LAULU LEIDSIN MA ÜLES
Margus Vaher

1995. aastal loodud Egidius
Kwartet on välja kasvanud
Amsterdami barokk-koorist.
Ansambli esinemist iseloomustab
elav ja sügav muusikatunnetus,
kõrgtasemel esitatud vokaalpartiid
ning artistlik interpretatsioon.
Piletid eelmüügis 100/70,
kohapeal 130/100 krooni

Esimest korda saab soolokontserdil kuulata
sügava ja andeka laulja emakeelset
omaloomingut, äratundmisrõõmu pakuvad
kuulajale läbi aegade enim armastatud laulud
eesti kullafondist.
Piletid 150/125 krooni Piletilevis ja
tund enne algust kohapeal

KLAVERIOSTU
VÕLA TASUMISEKS
ON VAJA KOGUDA

67 342 KROONI
Annetuse klaveri soetamiseks saad teha kui paned raha
kirikus korjanduskasti või teed pangaülekande
Jaani koguduse arvele 102 200 802 160 11,
selgituseks: annetus klaverifondi
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XVII VILJANDI PÄRIMUSMUUSIKA FESTIVAL
SOOLO
Reede, 24. juuli kell 15
ATLAS
100/75.Tallinnas tegutsev ansambel mängib nii lõbusaid kui kurvemaid armeenia, türgi ja
egiptuse rahvaviise, püüdes neid siduda siinse muusikatraditsiooniga.
Reede, 24. juuli kell 19
TRISKELE
125/100.Triskele on tuntuks saanud rahvakoraalide seadetega. Seekordsel festivalil pakuvad nad
kuulajale sooloesitusi, mis on enamjaolt kaemusliku ja mõtliku alatooniga, mõjutatuna
intensiivsest laulja ja pillimehe kahekõnetraditsioonist idamaades.
Reede, 24. juuli kell 23
SOFIA
100/75.Sofia Joons laseb kõlama laule ja pillilugusid Läänemere kallastelt. Kaasa võtab ta oma
viiuli ja hiiu kandle, samuti Janek Kesselmanni (kitarr) ja Janne Tamme (nyckelharpa).
Laupäev, 25. juuli kell 14

TRISKELE

125/100.-

Laupäev, 25. juuli kell 19
MAA-MEEL
50.Merike Paberitsi ja Mari Tammari jutustavad publikule ühe loo. Ja seda läbi pillide, laulu
ja sõna võlu. Kaasa kutsuvad nad mitmeid sõpru, kes lisaks nende torupillidele ja
viledele ka kantelet, hiiukannelt, lõõtsa ja kitarri mängivad ning müstilisi laule laulavad.
Laupäev, 25. juuli kell 23
JOHANSON & VENNAD 150/125.Jaak Johanson – kitarr, laul; Kärt Johanson – laul; Mart Johanson – kitarr, laul; Ants
Johanson – busuki, laul.
Pühapäev, 26. juuli kell 17
ANDREI MOGUSH
100/75.Tõva kurgulaulja, pillimees ja õpetaja, kes on põhjalikult uurinud Tõva
muusikatraditsiooneja valdab paljusid erinevaid kurgulaulmise viise.
www.folk.ee/festival

Reedel, 21. augustil
kell 19

SUUR TÄNU
VABATAHTLIKELE!

SUVEHALDJAS

MEELIS SUURKASK
lillede hooldamise eest
MAIE TAVASTE, RISTO KIMMEL
HELE-MALL KIVISTE ja
RAJA AARDEVÄLJA
kiriku koristamise eest

Laulud filmist
“Viimne reliikvia”
Pilet 100.Kontserdi päeval kallim

Tule ja naudi head muusikat suvises Jaani kirikus!
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JUULIKUU VILJANDI JAANI KIRIKUS
Pühapäev,
05.07

kell 9
HOMMIKUPALVUS
kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)

5.pp pärast
nelipüha

Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja Sirje
Sei plokkflöödil
HALASTAGE! (Iiob 35: 1-8; Roomlastele 14: 13-19; Luuka 13: 1-5)

kell 14
kell 20
Teisipäev, 07.07 kell 12

KIRIKUTUND Viiratsi pansionaadis
ÕHTUPALVUS Taizé lauludega
KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Neljapäev, 09.07 kell 20 VANAMUUSIKA FESTIVALI KONTSERT: Egidius Kwartet
(Holland), pilet: eelmüügist 100.-/70.-. Samal päeval 130.-/100.Pühapäev,
kell 9
HOMMIKUPALVUS
12.07
kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)
Apostlite

Teenivad õpetaja Helmut Mõtsnik ja organist Kalev Rajangu
ISSANDA TEENISTUSES (Jesaja 66: 18-19; 2.Timoteusele 3: 14-17; Markuse 3: 13-19)

Pühapäev

kell 20

ÕHTUPALVUS Taizé lauludega

Teisipäev, 14.07 kell 10.30 KIRIKUTUND Jämejala psühhiaatriahaigla tegelusmajas
kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
Kolmapäev, 15.07 kell 20 KONTSERT: “Ei saa mitte vaiki olla”. Esinevad Bonzo ja Ahti
Bachblum. Piletid (150.-) müügil Piletilevis ja Piletimaailmas
Laupäev, 18.07 kell 20 KONTSERT: “Oma laulu leidsin ma üles”. (Margus Vaher)
Piletid eelmüügis 150.-/125.- ja tund enne algust koha peal.
Pühapäev,
kell 9
HOMMIKUPALVUS
19.07
kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)
7.pp pärast
nelipüha

Teenivad diakon Hermann Kalmus, organist Kalev Rajangu ning
pärimusmuusikud Krista ja Raivo Sildoja
ARMASTUSKÄSK (Joosua 24: 21-27; Heebrealastele 12: 25-29; Luuka 6: 27-31)

kell 20

ÕHTUPALVUS Taizé lauludega

Teisipäev, 21.07 kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Neljapäev, 23.07 kell 22

ÕHTUPALVUS PÄRIMUSMUUSIKAGA

Reede, 24.07

HOMMIKUPALVUS ARMULAUAGA ja PÄRIMUSMUUSIKAGA
VPF KONTSERT: Atlas (Eesti/Armeenia), piletid 100.-/75.VPF KONTSERT: Triskele, piletid 125.-/100.VPF KONTSERT: Sofia, piletid 100.-/75.HOMMIKUPALVUS ARMULAUAGA ja PÄRIMUSMUUSIKAGA
VPF KONTSERT: Triskele, piletid 125.-/100.VPF KONTSERT: Maa-meel, piletid 50.VPF KONTSERT: Johanson & Vennad, piletid 150.-/125.HOMMIKUPALVUS
MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)

Laupäev, 25.07

Pühapäev,
26.07

kell 10
kell 15
kell 19
kell 23
kell 10
kell 14
kell 19
kell 23
kell 9
kell 10

ISSANDA
Teenib õpetaja Marko Tiitus, ORGANIST Kalev Rajangu ja
MUUTMISE PÜHA
pärimusmuusikud
KIRGASTATUD KRISTUS (2.Moosese 34: 29-35; 2 Korintlastele 3: 7-18; Luuka 9: 28-36)
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VPF KONTSERT: Andrei Mongush (Tõva), piletid 100.-/75.ÕHTUPALVUS PÄRIMUSMUUSIKAGA
KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

AUGUSTIKUU VILJANDI JAANI KIRIKUS
Pühapäev,
02.08

kell 9
HOMMIKUPALVUS
kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)

9.pp pärast
Teenivad õpetaja Hedi Vilumaa, organist Kalev Rajangu ja
nelipüha
koguduse ansambel
TÕDE JA EKSITUS (Jeremija 7: 1-7; Heebrealastele 12: 14-17; Matteuse 7: 24-29)

kell 20
Teisipäev, 04.08 kell 12

ÕHTUPALVUS Taizé lauludega
KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev,
09.08

kell 9
HOMMIKUPALVUS
kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)

10.pp pärast
nelipüha

Teenivad õpetaja Helmut Mõtsnik ja organist Kalev Rajangu
USTAVUS JUMALA ANDIDE KASUTAMISEL
(Õpetussõnad 3: 27-32; Heebrealastele 10: 19-25; Luuka 12: 42-48)

kell 14

KIRIKUTUND Viiratsi pansionaadis

kell 20

ÕHTUPALVUS Taizé lauludega

Teisipäev, 11.08 kell 10.30 KIRIKUTUND Jämejala psühhiaatriahaigla tegelusmajas
kell 12
Pühapäev,
16.08

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 9
HOMMIKUPALVUS
kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)

11.pp pärast
Teenivad õpetaja Hedi Vilumaa, organist Kalev Rajangu ja
nelipüha
Aleksander Sünter (laul, lõõts)
SOOSINGUAJAD (1.Moosese 18: 20-32; Heebrealastele 3: 15-19; Matteuse 11: 20-24)

kell 20
Teisipäev, 18.08 kell 12
Reede, 21.08
Pühapäev,
23.08
12.pp pärast

Nelipüha

KONTSERT: “Suvehaldjas” (laulud filmist “Viimne reliikvia”) .
Pilet 100.- Kontserdi päeval kallim
kell 9
HOMMIKUPALVUS
kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)

Teenivad diakon Hermann Kalmus ja organist Kalev Rajangu
ENESE LÄBIKATSUMINE (Jesaja 2: 12-18; 1.Johannese 1: 8-2: 2; Matteuse 23: 1-12)

Teisipäev, 25.08 kell 12

13.pp pärast
nelipüha

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 19

kell 20

Pühapäev,
30.08

ÕHTUPALVUS Taizé lauludega

ÕHTUPALVUS Taizé lauludega
KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 9
HOMMIKUPALVUS
kell 10 KOOLIAASTA ALGUSE PEREMISSA JA LASTEKIRIK
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja Kadi Ritsing
(laul)
TÕELISE TARKUSE ASUPAIK
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SÜGISLEER ALUSTAB SEPTEMBRIS
Sügis on uute sihtide seadmise ja uute radade käimise aeg. Ootame Sind avastama põnevat ja
üllatusterohket usumaad, tutvuma kristliku traditsiooni ja pärandiga, õppima tundma meie kirikut
ja kogudust. Leerikool annab võimaluse suhelda, küsida, arutleda, kogeda ja avastada.
Leerikooli läbimine on kirikliku laulatuse eelduseks, annab õiguse ristida oma lapsi ja olla ise
ristivanemaks. Leeriõnnistuse saanu on Jaani koguduse ja EELK täisõiguslik liige.
Leerikool toimub 6 korda. Igal teisel nädalavahetusel on laupäeval kell 10-13 leeritunnid ja
pühapäeviti rühmavestlus. 13.-15. novmebril oleme koos Tallinna Jaani kogudusega leerilaagris
Pilistvere pastoraadis. Vaata leerikooli ajakava www.eelk.ee/viljandi.jaani - LEERIKOOL.
Õppimist toetavad kirikuõpetaja Marko Tiitus ja koguduse liikmetest tugiisikud.
Leerikooli võib tulla alates 15. eluaastast, vanuse ülempiiri ei ole. Leerilaste ristimine ja
konfirmatsioon (leeriõnnistamine) on IV advendipühapäeval, 20. detsembril kell 10.
Osalemiseks helista (5341 3394) või kirjuta (marko.tiitus@eelk.ee), ja pane end leerikooli kirja
juba 1. septembriks. Või kui oled leeris käinud, mõtle, kas Sinu sõprade ja tuttavate hulgas on
kedagi, kellele see huvi pakub. Jaani kiriku ja koguduse uksed on avatud! Me ootame teid!
Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

PALVERÄNNAK VALGAMAAL
14. juuni pühapäev algas bussitäiele erinevas eas inimesele, kellest enamus olid Viljandi
Jaani kogudusest, ühise palvega koguduse järjekordse ekskursiooni õnnestumiseks, et päike
saaks vihmapilvede tagant välja ja et Jumal meid kõiki hoiaks. Siis võttis buss suuna Valgamaa
poole. Karksi jõudes kadusid mustad pilved kui imeväel, bussiakendest oli hea ja ilus välja
vaadata: haritud põllud, suured ilusad metsamassiivid, korrastatud, lilleehteis ja viimase karvani
pügatud muruga maakodud. Lipumastides olid leinalipud - oli küüditamise 69. aastapäev.
Esimeseks sihtpaigaks oli Valga Jaani kirik ja jumalateenistus. Valga Jaani kirikus
tegutseb Peetri–Luke kogudus. Koguduse nimi tuleneb ajalooliselt eesti ja läti koguduste
algsetest nimedest. Valgas elanud lätlased olid läinud sajandi esimesel poolel samas kirikus ja
nimeks oli Luke ehk Lugaži kogudus. Hiljem kolis see Läti Valka Katariina kirikusse.
Läbisadanud katusest roostepruunide laikudega kirik on täna remondiootel. Tänu riigi abile on
korda saanud kiriku katus ning kell. Oma jõududega on kogudus ehitanud kirikule põranda.
Eelmine põrand oli kirikut teeninud 230 aastat ja seda loodetakse ka uuelt põrandalt.
Põrandalauad kinkis üks koguduseliige. Kiriku korda saamiseks on vaja vähemalt kahtekümmet
miljonit krooni: kirjutatakse projekte, otsitakse ehitajaid, peetakse läbirääkimisi….ja loodetakse
ning palutakse. Hiljemalt 2011. aasta lõpuks peaks kirik remonditud olema.
Õpetaja Heino Nurga teenitud jumalateenistust toetas unikaalsel, Euroopa 200 parema
oreli hulka kuuluval Eestis ainukesel Friedrich Ladegasti orelil, organist Jüri Goltsov. Pärast
teenistust andis koguduse endine õpetaja Peep Audova ülevaate kirikust ja selle käekäigust.
Seejärel ootas meid Valga pastoraadis kodune soe supp ja plaadikook kohviga. 1895.
aastal ehitatud pastoraadimaja juurde pidi 1915. aastal ehitatama ka Peetri kirik. Segased ajad
maailmas, inflatsiooni ja majanduslangus ei võimaldanud uut kirikut ehitada. Nõukogude ajal
ehitati sellele kohale hoopis veetorn-elamu. Pastoraadihoonet kasutati raudteehaiglana. Nii jäigi
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pastoraat ilma kirikuta. Praegu tegutseb majas lisaks “põhiülemusele” kass Liisule, kellel on
olnud õigus magada keset tähtsat nõupidamist isegi Valga linnapea enda dokumendimapil,
MTÜ Domus Petri Kogu. Pastoraadi alumisel korrusel on köök ja mitu söögisaali, hall,
koguduse kantselei töötoad ja koosolekusaal. Teisele korrusele on kirikutöötajate korterid ning
viis kahekohalist külalistetuba. Pastoraat teenib maja ülalpidamise linnarahvale sotsiaalteenust
müües: supiköögiteenus, pikaajaliste töötute tööharjutused (tööd, mis suure pastoraadimaja
ülalpidamiseks on vaja teha, tehakse ära töötute kätega), puudust kannatavate laste
toitlustamine ja vaba aja sisustamine jms on koguduse juures asuva MTÜ korraldada.
Teekond jätkus meie koguduse liikme, suurepärase ja asjatundliku giidi, Uku Audova
juhtimisel üle Konnaoja Lätimaa Valka. Lehvivad mustade lintidega lipud – mure ja mälestused
võikast ülekohust on kaks kõrvuti elavat väikest rahvast väljendanud sellel päikeselisel
pühapäeval ühise leina ja mälestusena oma rahvusvärvides lippudes.
Tunda annavad märksa auklikumad teed ja silma torkavad teistsugused koduaiad. Läti kodu
ümbrust ei ole ennastunustavalt muruniiduki udupeeneks klantsitud. Õunapuude vahel
rohetasid mullavagudest kartulipealsed, sibul, till, hernes, porgand... Kas on tegu majanduslangusest tingitud töölehakanud talupojamõistusega või ei ole see lätlast maha jätnudki, kes
seda teab. Kuid peremehe ja -naise arukast ja kainest meelest kõnetasid nähtud koduaiad küll.
Sõit jätkus läti pedagoogi ja muusiku Jānis Cimze (1814-1881) muuseumisse. J. Cimze
Liivimaa kihelkonnakooliõpetajate ja köstrite seminaris sai hariduse üle 100 eesti noormehe,
sealhulgas C. R. Jakobson, A. Kunileid (Saebelmann), F. Saebelmann ja A. Läte. Külastasime
ka J. Cimze viimset puhkekohta Lugaži kalmistul. Mälestuskivil olev läti, eesti – ja saksakeelne
tekst ütleb, et selle on “oma õpetajate õpetajale” pühendanud “tänulik Liivimaa”.
Taas Eestimaa ja sõidame Eesti Vabadussõja ühe kuulsama, 30. ja 31. jaanuaril 1919
peetud Paju lahingu paika. Eesti Rahvavägi kaotas kogu Vabadussõjas veidi üle 5%
isikkoosseisust, sellest Paju väljadel 74 meest ehk ligi neljandiku. Paju lahing oli Vabadussõjas
üks ohvriterikkamaid. Praegu laiub Paju mõisa lähistel lahingu meenutuseks ja langenute
mälestuseks võimas ja originaalne memoriaal.
Reisi viimaseks sihtpunktiks oli Sangaste loss ja kirik. Püha Andrease Sangaste kirikus
ootas meid õpetaja Ivo Pill, kogudust 19 aastat teeninud vaimulik. Tuliuue laudpõrandaga kirik
on tühjenevas külas - siit on kadunud kool ja lasteaed. Koguduse liikmed on laias ilmas laiali,
kokku tullakse jõuludeks, jaanipäevaks ja surnuaiapühadele. Õpetaja mõtiskles, et ilmselt tuleb
selle aasta jõululaupäeval pidada kaks teenistust…
Värvika loo rääkis Sangaste vaimulik orelist. See rüüstati viimase sõja ajal. Orel parandati ja
uuendati 2004. aastaks Saksa oreliehitaja Gerhardt Schmidt'i (1926-2004) annetatud
materjalidest. Mees ise oli kohapeal abiks restaureerimistöödel, elades koguduse õpetaja
katuse all ja tahtes töötasuks vaid üht - süüa hapukapsaid.
Oli
suurepärane,
sõbralike
reisikaaslastega reis, palverännak,
mis
andis
puhkust, uusi kogemusi,
uusi mõtteid ja uusi
unistusi.
Hom-mikune
ühispalve
täitus:
ekskursioon oli tore,
päike paistis kõikjal ja
kogu päeva ning Jumala
armu jätkus kõikidesse käikudesse. Aitäh, Mirjam ja õpetaja Marko, kes te selle reisi
korraldasite, ilusa ja kosutava päeva eest!
Reisijutu pani kokku Helve Hunt
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LASTELAAGER
Juunikuu kolmel viimasel päeval toimus Kõpus Viljandi praostkonna lastelaager teemal
Peetrus. Neil väga toredail ja päikesepaistelistel päevadel jätkus tegevust ja lusti kõigile 65
lapsele ning 20 täiskasvanule. Meie kogudusest oli laagris 13 last ning 3 ema. Hakatuseks loeti
meile ette laagrileping, mille me kõik nõusoleku kinnituseks värvilise sõrmejäljega kinniatsime.
Meie käsutuses olid Kõpu spordihoone, kus said ööbida need, kes ei soovinud telkida, mõis,
kus meile valmistati maitsvat laagritoitu, mõisapark, kus mängisime ning auväärses vanuses
Kõpu kirik, kus kõik üheskoos laagrilõpu jumalateenistust nautisime.
Laagrilapsed olid kolme kuni neljateistkümne aastased tüdrukud ja poisid. Mõned tegevused
toimusid kõigile ühiselt, näiteks laste lemmik veesõda, mis kuuma ilmaga veidi jahutust pakkus,
lõkkeõhtud, kus laulsime ja mängisime, palvused ja jumalateenistus. Osad mängud ja
tegelused toimusid aga erinevates rühmades, vahel vanust silmas pidades, kuid vahel lihtsalt
suvaliselt gruppidesse jaotudes. Koos õppisime ja etendasime teistele näidendit, pidasime
piiblitundi, ajasime mõisapargis rebast taga, mängisime detektiive, orienteerusime,
meisterdasime kiriku käärkambris paberist kalu, käisime kirikutornis, proovisime orelist kaunist
heli kuuldavale tuua ning valmistasime ette jumalateenistust.
Uut päeva võtsime vastu kõik koos hommikuvõimlemisega, siis ühine palvus ning sööma.
Esimesel laagriõhtul oli lastel veel energiat küllaga ja uni ei tahtnud isegi südaööl saabuda.
Teise päeva järel oldi juba väsinud. Kolmanda päeva hommikul ei tahtnud uni enam ära minna.
Kokkuvõtteks võibki öelda, et nende kaunite koosveedetud päevade järel olid nii lapsed kui
laagrijuhid väsinud, kuid õnnelikud. Kõik olid nautinud koosveedetud aega, ühiseid tegevusi
ning jagatud osadustunnet. Lisan veel lõpetuseks, et minu arvates oli igati tore lastelaager, mis
nii mõnelegi asjaosalisele kinkis uue sõbra ja kogemuse. Mis võiks sellest veel kaunim olla!
Melany ja Evija

Koguduse õpetaja Marko Tiitus tööaeg suvel:
8.-15. 07 - delegtasiooniga sõpruskoguduste päevadel Hollandis
18.-22.07 ja 28.07.-23.08 on õpetajal puhkus
Jumalateenistusi ja palvusi Jaani kirikus pevad sel ajal abipraost Hedi Vilumaa,
õpetaja emeeritus Helmut Mõtsnik ja diakon Hermann Kalmus.

Ristitud ja konfirmeeritud on 12.06.2009 RITA JÜRISSON
Ristitud on 12.06.2009 STEVEN JÜRISSON, Rita ja Rivo poeg
Jeesus ütleb:”Mina olen tee, tõde ja elu” Jh 14:6
Vanale Kalmistule on maetud:
MATUSETEATED
12.06 2009
Liidia Aidulo 03.06.1926 – 08.06.2009
13.06.2009
Kalju Mitt
24.111931 – 07.05.2009
26.06.2009
Heino Raia
29.09.1923 – 15.06.2009
Metsakalmistule on maetud 17.06.2009 Volli Pille 08.08.1933 – 14.06.2009
Inge Behse 06.08.1920 – 04.06.2009 matusetalitus 08.06.2009
Sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. 1 Kr
15:22
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PALJU ÕNNE, JUULIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED
01.07
01.07
03.07
03.07
03.07
04.07
04.07
04.07
06.07

Liilia Juht
Karl Luht
Lilian Estorn
Helgi Koorits
Lea Saareoks
Sulev Elur
Eha Habicht
Galina Jakobson
Tiiu Hunt

60
86
54
50
65
53
59
69
52

06.07
09.07
09.07
09.07
12.07
13.07
15.07
18.07
19.07

Aksel Hüva
Külli Krull
Urmas Reitelmann
Eduard Riik
Liidi Kliiman
Hedvi Annemäg
Leili Pihlak
Silvi Mäeorg
Ia Vester

62
51
51
87
71
80
66
66
63

20.07
21.07
22.07
23.07
24.07
25.07
25.07
25.07
31.07

Janne Pendis
Leili Weidebaum
Vaike Zalõbina
Viktor Lätte
Aivar Villems
Meelis Kard
Estra Lutus
Jaan Pihlak
Tiiu Rohtlaan

51
72
62
63
51
59
54
62
54

PALJU ÕNNE, AUGUSTIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED
02.08
02.08
05.08
06.08
08.08
08.08
09.08
11.08

Daisy Alliksaar
Ene Kivirist
Kalju Pikas
Tiina Leiaru
Ivi Piir
Rein Õunpuu
Made Kello
Merle Kõiv

52
69
78
50
67
57
73
57

11.08
11.08
12.08
14.08
15.08
18.09
19.08
19.08

Maia Kärk
52
Juta Toos
75
Lembit Kase
63
Aleksander Valdt 72
Sirje Müürisepp
66
Moja Konno
85
Leo Kooser
63
Astra-Silvia Valtson87

26.08
27.08
28.08
28.08

Hurma Leim
Anne Lossmann
Tiit Aru
Hans-Aleksander
Kuusik
29.08 Malle Kraavi
30.08 Iraida Arro
31.08 Marianne Ruus

55
53
55
88
74
85
57

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI!

TÄNAME JUUNIKUU LIIKMEANNETAJAID
Raul Alliksaar
Enna Audova
Tiit-Uku
Audova
Eha Habicht
Aino Järv

Maie
Kasvandik
Asta Koovit
Hans Koovit
Sirje Kõuhkna
Marja-Liisa
Küttis

Eva Loodus
Tarmo Loodus
Karl Luht
Kalju Mirka
Eino Org
Laine Parrest
Ene Pius

Rita Porkanen
Ebe Suits
Kristiina
Vahemaa
Tiina Vilberg
Aivar Villems

TÄNAME KORJANDUSTEL ANNETANUID
31.05 –
07.06 –
14.06 –
28.06 –

860.00
1123.50
225.00
806.00

L. Villenthali mälestusteraamatu toetuseks
Muusikatöö väljaandmise heaks
Kiriku esise silla värvimiseks
Praostkonna lastelaagri toetuseks

teenistusel osales 115 inimest
teenistusel osales 61 inimest
teenistusel osales 31 inimest
teenistusel osales 53 inimest

Mitteliikmena on kogudust toetanud Vaik Martin

_________________________________________________________
SUVEHOOAJAL ON KIRIK LAHTI E-L 10-17 ja P 9-17
KOGUDUSE KANTSELEI KIRIKU KÄÄRKAMBRIS ON LAHTI
Esmaspäeval ja neljapäeval 15-18, kolmapäeval 16-18, laupäeval 10–15,
pühapäeval 9 – 9.45 ja pärast jumalateenistust (T, R: - kinni)
Koguduse aadress: Pikk 8, 71003 Viljandi

e-post: viljandi.jaani@eelk.ee

Telefon kirikus 43 33 000, Õp Marko Tiitus: telefon 53 41 33 94

e-post: marko.tiitus@eelk.ee

Sekretär Tiina Vilberg: telefon 55 409 67
Koguduse kodulehekülg www.eelk.ee/viljandi.jaani
Koguduse konto SEB-s on 100 220 503 960 04
Klaverifondi konto on 102 200 802 160 11
AL toimetus: Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg

