Kõrb ja liivik rõõmutsevad, nõmmemaa hõiskab ja õitseb nagu liilia (Jesaja 35:1)
Niikaua kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev
ega öö.
(1.Moosese 8:22)
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PEAPIISKOP ELECTUS URMAS VIILMA
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
XXIX Kirikukogu valis uueks peapiiskopiks Urmas Viilma.

Valimine toimus kahes voorus. Esimeses voorus kogusid kandidaadid hääli
järgmiselt: Urmas Viilma 23, Ove Sander 13, Marko Tiitus 12 ja Tiit Salumäe
9. Eelmisel päeval teatas Joel Luhamets oma kandidatuurist loobumisest.
Neljast kandidaadist pääsesid teise
vooru Ove Sander ja Urmas Viilma. 57
-liikmeline kirikukogu valis uueks peapiiskopiks Urmas Viilma.
Peapiiskop electus Urmas Viilma on
Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja, konsistooriumi kantsler.
Urmas Viilma on sündinud 13. augustil
1973. aastal Tallinnas. Pärast Saue
keskkooli lõpetamist 1991. aastal asus
ta õppima EELK Usuteaduse Instituudi
usuteaduskonda, mille lõpetas 1998.
aastal. Urmas Viilma ordineeriti diakoniks 1993 ja õpetajaks 1998. aastal.

Aastatel 1993–2004 teenis ta Pärnu
Jakobi kogudust algul diakonina, hiljem juba koguduse õpetajana. Aastatel 2004–2008 töötas ta OÜ Kiriku Varahaldus juhatajana, 2008. aastast
alates on ta samas nõukogu esimees.
Alates 2010. aastast on Urmas Viilma
Tallinna
Toomkoguduse
õpetaja.
EELK Konsistooriumi liige on ta alates
2005. aastast. Kuni 2008. aastani oli
ta laste- ja noorsootöö assessor, alates 2008. aastast konsistooriumi
kantsler.
Kantslerina on ta vastutav kiriku asjaajamise korraldamises, kirikukogu
otsuste täitmises ning majanduse ja
eelarve täitmises ning ülevaates
praostkondade ja koguduste majanduselu korraldamises. Kantslerina on ta
aidanud luua kiriku vaimulike palgafondi toetava keskkassa.
Urmas Viilma on olnud üle 20 aasta ka
kooliõpetaja ja mitmed aastad koolikaplan. 1991. aastast saati on ta andnud religiooniõpetuse tunde PärnuJaagupi ja hiljem Saue Gümnaasiumis. Side kooliga ning koolistruktuuri
ja haridusmaastiku tundmisega andis
tõuke, et 2010. aastal asutada koos
Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse ja
EELK
konsistooriumiga
Tallinna
Toomkool.
Kirik on Urmas Viilmad tunnustanud
2007. aastal EELK Teeneteristi III järguga. 2012. aastal valis EELK vaimulike konverents ta aasta vaimulikuks.
Urmas Viilma on abielus Egle Viilmaga ja nende peres kasvab tütar Birgitta-Simi (2005).
Kuni uue peapiiskopi ametisseseadmiseni 2. veebruaril 2015 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus täidab piiskop
Einar Soone peapiiskopi kohustusi.
Allikas: EELK koduleht

Heldimus
Näen helklevat tähte
kellade kaiguvus
valgus meis ja ümber
tulede heldimus.
Anu Adari

Õpetaja
Marko Tiitus
koos abikaasa
Mirjamiga
kutsuvad koguduse
eakaid liikmeid
vanuses 70 ja enam
eluaastat

Jõululõunale
teisipäeval,
16. detsembril


Kell 12 on armulauaga keskpäevapalvus kirikus



Kell 13 järgneb
pidulik koosviibimine keldrisaalis

Jõuluaua katab meie
tegus diakooniatöö
toimkond.
Palume registreeruda
kuni 10. detsembrini
koguduse kantseleis
või juhiabi telefonil
43 33 000 või
53 442 412

Lk 2

10/213

RÕÕMU JA
RAHUTUST!
Kas pole selles soovis midagi
valesti, kas pole siin tegemist
trükiveaga? Tavaliselt soovime
ju ikka üksteisele rahu - eriti selgelt tuleb see esile kiriklikus liturgias. Issanda rahu olgu alati
teiega! Kristus, Jumala Tall, kes maailma patud
ära kannad, anna meile oma rahu… Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu.
Kummatigi ei ole rahu, mille Kristus annab, samastatav mugava äraolemisega või lihtsa inimliku olukorraga, kus kõik on enam-vähem hästi ja
“rahu majas”. Ta ütleb: Rahu ma jätan teile, oma
rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda,
nagu maailm annab. (Jh 14:27) Need sõnad on
öeldud jüngritele, kelle juurest Jeesus on lahkumas ning keda ootab ees kõike muud kui rahulik
põli - nende osaks on tagakiusamised ja ahistus, kuid just selles on Jeesuse rahu nendega.
Paistab nii, et Kristuse rahu kogemise eelduseks on valmisolek loobuda rahust ja turvalisusest selle sõna igapäevases mõttes.
Tommy Hellsten on öelnud: “Inimese võime kogeda pühadust, igatsus selle järele avaldub tänapäeval rahutuses. Rahutus avaldub inimese
halvas enesetundes ja ahistuses. Rahutus on
inimese väsimustundes ja eksimustes, võimetuses seisma jääda. See väljendub haigustes. Mida enam eemaldub inimene pühadusest ja sügavusest, seda halvem on ta enesetunne. Seepärast on tänapäeval halb enesetunne hea, terve märk. Oleks traagiline, kui inimene tunneks
end hästi, olles hüljanud oma sügavama sisu ja
identiteedi. Siis ei oleks enam mingit lootust. Inimese lootus on nüüd tema lootusetusetundes.”
Hinges mul rahutus, minema sunnib,
teadmata suunas ja hilisel tunnil.
Ukse pean sulgema, astuma õue,
miski ju kripeldab, pakitseb põues.
Keegi mind ootab, ma tunnen ja aiman,
minek on määratud, mõttesuund painab.
Jõudma pean ometi Tõotatud Maale,
kuigi ei tea veel, kus on mu aare.
(Anna-Kaisa Adamson)
Hea lugeja ja teekaaslane! Soovin Sulle jõuludeks ja alanud aastaks rahutust, mis sunnib
tõusma ja teele minema, ning igatsust, mida üksi Jõululaps ise saab täita ja rahuldada.
Marko Tiitus, koguduse õpetaja

Tuleb kogukonnaprojekt TORNIKELL MEIE LINNAS
Viljandi Jaani kogudus on ellu kutsunud projekti TORNIKELL MEIE LINNAS, mille käigus tahame koguduse, linnakodanike ja kohalike ettevõtjate ning omavalitsuste ühisel
jõul paigaldada 2015. aasta rahvusvahelisteks hansapäevadeks Jaani kiriku torni 25-st väikesest kellast koosnev
ainulaadne kellamäng ja kahe katkise kirikukella asemele
kaks uut suurt kirikukella.
Frantsiskus ja Johannes
Meie kiriku tornis on praegu kolm 19. sajandil valatud kella.
Neist pidevalt heliseb üksnes kõige suurem, Jumalaema
Maarjale pühendatud kell. Kaks väiksemat kella on mõradega ning nende heli kvaliteet on seetõttu kannatanud.
Projekti TORNIKELL MEIE LINNAS käigus laseme katkiste
kellade asemel Saksamaal uued valada. Kaks uut kella
saavad oma nimed meie koguduse pühakute järgi - Franciscus ja Johannes.
Suurtele kellale paigaldatakse ka elektrilised helistamismasinad ja digitaalne programmkell, mis võimaldab kellade
helistamist kaugjuhtimisel ja lüüa nii üksikuid kellalööke
täistundidel kui ka kaht või kolme kella korraga keskpäeviti,
jumalateenistuste ja laulatuste puhul.
Tornikellamuusika ka Viljandisse
Linnarahva ja külaliste rõõmustamiseks kellamuusikaga
paigaldame kiriku torni 25 väikese pronkskellaga elektriliselt juhitava kellamängu, millega saab esitada vabalt valitud meloodiaid. Sarnane kellamängu süsteem on Eestis
praegu Tartu raekojas. Edaspidi saavad ka viljandlased ja
külastajad vanalinnas jalutades kuulata kirikutornist kõlavat
kellamängu.
Tööd teostavad asjatundjad
Peatöövõtjaks kiriku kellasüsteemi korrastamisel, elektrifitseerimisel ja kellamängu paigaldamisel on ainsana Eestis
kirikukellade paigaldamise ja hooldusega tegelev Mäeväli Orelitöökoda OÜ. Koguduse nõukogu loal on juhatus
meistriga tööd kokku leppinud.
Raha kogume annetustega

Kogudus loodab projekti TORNIKELL MEIE LINNAS ellu
viia annetuste kogumise teel. Usume, et ligi 90 000 €, mis
selle projekti elluviimiseks vaja on, on võimalik viljandlaste,
meie ettevõtjate ja omavalitsuste abiga kokku saada. Usume ettevõtmise ja korjanduse edusse ka seepärast, et meil
on Viljandis vähemalt kaks head kogemust sarnaselt üheskoos midagi teha: me kogusime 1997. aastal Viljandi linnapea ametiraha tegemiseks linnarahavalt üle poole kilo hõ-
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bedat ja järgmisel aastal 150 000 Kõigi nimeliste annetuse teinud isiku- Välja on antud ka seitse CD-plaati.
krooni Carl Robert Jakobsoni monu- te nimed kantakse annetajate nime- Sponsorpiletiga toetad projekti!
mendi tegemiseks ja paigaldamiseks. kirja ja jäädvustatakse kirikuruumis,
ARSISE kontserdi tulu läheb projekti
Kogudus ise on ju samal viisil mõne sõltumata annetuse suurusest.
TORNIKELL MEIE LINNAS toetuaasta eest uue Estonia klaveri kiri- ARSISE kellade ansambli kontsert seks. Piletid on erineva hinnaga:
kusse toonud. Usume ja loodame, et avab annetuste kogumise
Looja meie seekordset rahakogumist Projekti avasündmuseks on 20.det-  10 ja 8 € piletid on saadaval Piletilevis ja Jaani kiriku kantseleis
samal moel õnnistab!
sembril kell 18 Viljandi Jaani kirikus
Jäädvustan oma kalli inimese toimuv Arsise kellade ansambli kont-  tund enne algust kohapeal hinnaga 15 €.
nime aastasadadeks — kui kell sert, mille käigus Jaani koguduse ja
Mäeväli Orelitöökoda OÜ esindajad  Sponsorpilet hinnaga alates 50 €
heliseb, kuulen teda hüüdmas!
allkirjastavad koostöölepingu projekti
on saadaval koguduse kantseleis
Iga inimene saab selle projekti õnTORNIKELL MEIE LINNAS elluviikuni 19.detsembrini. See pilet
nestumisele kaasa aidata. Iga annemiseks. Kontserdiga alustame antagab koha kiriku esiridades ning
tatud sent ja euro viivad meid lähenetuste kogumist kirikukelladele uue
ostja nime annetajate nimekirjas.
male kirikukellade kõlamisele, läheelu andmiseks ja kellamängu paigalmale kellamuusikale meie linnas.
Sinu panus teeb unistused teoks!
damiseks kirikutorni.
Head inimesed — paneme kellad
Eriline võimalus on jäädvustada oma
Arsise kellade ansamblis musitseeri- Jaani kirikutornis hõiskama!
annetuse eest armsama inimese nimi
vad kaheksa professionaalset muusikellal või pronksplaadil kella kannal.
kut, kelle käsutuses on üks maailma Hea kaaslinlane, Viljandi sõber. Sinu
Võimalusi on mitu.
panus tagab selle, et järgmisel suvel
parimaid kellakomplekte: 7+4 oktaavi
Suurannetuse tegija saab endale Inglise käsikelli ja 7 oktaavi chime'e. Hansapäevadel kõlab Jaani kiriku
„nimelise” kella meie kiriku tornis. Ansambel on oma 21 tegevusaasta tornist kellamäng. Toeta projekti
Lisaks on võimalus minna ise selle jooksul käinud kontsertreisidel pea TORNIKELL MEIE LINNA — tee
kella valamist Saksamaale vaatama, üle kogu maailma: Soomes, Rootsis, kuni 1499 eurone annetus Jaani kosaada osa selle sünnist. Valikud on Norras, Itaalias, Hispaanias, Prant- guduse kantseleis või kanna arvele
EE491010220080216011.
Ostes
allolevas tabelis.
susmaal, Saksamaal, Suurbritannias,
sponsorpiletid Arsise kellade kontserKõigi annetajate nimed, kelle anne- Lõuna-Aafrikas, Iirimaal, USAs, Lee- dile panustad projekti õnnestumisse.
tus on summas 300-1499 € jäädvuta- dus, Venemaal, Lätis, Kanadas, Belgias, Portugalis, Poolas, Hollandis ja Kui soovid olla projekti TORNItakse plaadil kellade kannal.
KELL MEIE LINNAS suurtoetaja
viimati Hiinas.

Tornikell „Franciscus”
Ø 760 mm

15 000 € (kellale valatakse annetaja nimi ja
soovi korral näoprofiil)
Annetaja on juba olemas

Tornikell „Johannes”
Ø 630 mm

12 000 € (kellale valatakse annetaja nimi ja
soovi korral näoprofiil)

Kellamängukell nr 1
Ø 504 mm

8000 € (kellale valatakse annetaja nimi ja
tekst kuni 100 tm)

Kellamängukell nr 2
Ø 480 mm

7000 € (kellale valatakse annetaja nimi ja
tekst kuni 100 tm)

Kellamängukell nr 3
Ø 458 mm

6000 € (kellale valatakse annetaja nimi ja
tekst kuni 100 tm)

Kellamängukell nr 4
Ø 436 mm

5000 € (kellale valatakse annetaja nimi ja
tekst kuni 100 tm)

21 väiksemat
kellamängu kella

1500 – 2999 € (nimi graveerituna kellale)
viiel kellamängu kellal on annetaja
juba olemas

Nimeplaat kella kannal
Nime jäädvustamine

300—1499 € (nimi plaadil kella kannal)
Kuni 299 € (nimi kantakse annetajate nimekirja

ja saada endale kirikutornis nimelist
kella või nime suurele kellale, või nime graveerituna väiksemale kellale,
siis võta ühendust õpetaja Marko
Tiitusega tel 53 413 394 või kirjuta
marko.tiitus@eelk.ee, või juhatuse
esimees Tarmo Loodusega tel 50
20 580, loodus@hot.ee.
Suurtele kelladele ootame nimesoove ja annetusi hiljemalt 15. jaanuariks. Siis tuleb meil kõik nimed
kellade valajale üle anda.
Aitame üheskoos kirikukellad helisema, et kutsuda linnarahvast oma
südameid Jumala poole ülendama ja
oma elu tänus ja palves Tema hoolde usaldama.
Tuletagu kirikukellad meile meelde,
et oleme Looja poolt loodud elama ja
armastama igavesti.
Marko Tiitus, koguduse õpetaja
Tarmo Loodus, koguduse
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INIMENE ON RELIGIOOSNE OLEND
VIII frantsiskusepäeva konverents
«Kirik ja ühiskond» toimus seekord oktoobri viimasel päeval.
Arutlusteemaks oli seatud kiriku osa
tänapäeva ühiskonnas ja ootused
kirikule. Teema üle mõtisklesid sotsiaalteadlane, poliitik ja Tartu ülikooli
emeriitprofessor Ülo Vooglaid ning
riigikogu liige Mart Nutt.
Konverentsi teises pooles väitlesid ja
esinesid sõnavõttudega peapiiskopikandidaadid Tiit Salumäe, Joel Luhamets, Marko Tiitus ja Urmas Viilma
teemal «Millist kirikut me tahame?».
Ove Sander oli tervislikel põhjustel
arutlusest kõrvale jäänud.

Vooglaid osutas ühiskonnas varitsevatele ohtudele – mõistete teadlik
mitmetähenduslikuks muutmine võtab vastutuse; usu lakkamine igavikulistesse väärtustesse, vooruste
asendamine instrumentaalsete ehk
vahendiväärtustega ja suhtelisuse
rõhutamine –, mis lõhuvad kindlustunde. Liidrite naeruvääristamine võtab usalduse; piiride lõhkumine mõõdutunde; vabadus anarhiana hävitab.

kirik peab ajaga kaasas käima ega
tohi inimestest võõrduda.

Kokkuvõttes saab inimesest manipuleerimise objekt, kes teeb, mida kästakse, olemata iseseisev ja vastutustundlik. Ettekandest kumas läbi, et
kirikul on ohtudega toimetulekuks
raskustele vaatamata vahendid olemas.
Alalhoidlikkuse sümbol
Mart Nutt sõnastas Vooglaiu viidatud
vahendid: ühiskonna ja kiriku suhetes on keskpunktis väärtused. Väärtused pole kõigile iseenesest mõistetavad. Kiriku
roll on olla
alalhoidlikkuse sümbol ja
kanda väärtusi. Ettekandja
eelduseks oli,
et inimene on
religioosne
olend. Kui talt
võtta usk, siis
ei
asenda
seda teadus
ega filosoofia,
isegi mitte tühjus. Selle täidab aseaine, usk muusse.
Tõelisi väärtusi ei kanna surrogaat.
Kristlikus maailmas kannavad neid
Kristus ja kirik. Nutt rõhutas ka, et

lahti rääkida. Ja oli tore, et peapiiskopi kandidaadid mahtusid sõbralikult ühte kirikupinki jagama.
Üsna ühine sõnum, mida kõik toonitasid, oli hoolivus, alalhoidlikkus. Kirik peab esmalt kuulama, mida oodatakse, et siis Jumala tööriistana teenida ühiskonda ja Jumalat palvetades ja väärtusi kandes. Õpetaja Marko Tiitus rõhutas omalt poolt koostöö
ja meeskonnatöö tähtsust—et kogudused jätkuvalt maad täidaks, on
vaja
väiksemaid
kogudusi toetada,
on vaja üle vaadata
kogu kiriku korraldus. Peam tagama
inimestele võimaluse olla oma usus
teenitud.

Me teenime kirikut
Peapiiskopikandidaatide sõnavõtte
ühendas kiriku teenimisülesande rõhutamine. Seda konverentsi osa juhatas Pilistvere õpetaja Hermann
Kalmus. Tema heatahtlikud ja asjalikud küsimused aitasid tulevasel peapiiskopil oma ettevõtmisi paremini

Konverents algas leinaseisakuga,
mälestamaks koolitulistamises hukkunud õpetajat.
Franciscuse rahupalve eel põhjendas pastor Marko Tiitus ürituse toimumist usupuhastuspühal linna tiheda sündmustekalendriga ja rõhutas,
et ka püha Franciscus oli oma ajas
usupuhastaja.
Vastutuse olulisus
Ettekanded juhatas sisse sotsiaalkaitseministri Helmen Küti videotervitus, mis keskendus rahu teemale:
«Inimesed otsivad rahu. Riigi eesmärk ei peaks olema mitte viie rikkama, vaid viie õnnelikuma riigi hulka
jõudmine.»
Ülo Vooglaiu ettekanne otsis asjade
põhjusi ehk siis kuidas ehitada kirikut

keset küla, nii et poleks häbi. Tema
hinnangul on inimene ühiskonnas
kaduma läinud. Rajale tagasi saada
aitaks häbitunne, mis seaks ühiskonnas piire. Viljandi tragöödiale mõeldes küsis ettekandja, mille pärast
peaks häbi olema: kas üksnes selle
pärast, mida tehti, või peaks häbenema sedagi, mis tegemata jäeti.

Marko Tiitus võttis
teema kokku:

«Kirik peab olema
tervendaja,
lepitaja ja ühendaja.
Alternatiivi pole. Kui ei
ole usku, siis pole midagi.»
Kätlin Liimets
Eesti Kirik
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KIRIKUS KÕLASID ILUSAD PÄIKESELAULUD
Juba viiendat korda korraldas Viljandi Jaani
kogudus frantsiskusepäevale pühendatud
laste ja noorte omaloominguliste laulude
konkurssi „Päikeselaul“. Konkurss on oma
nime saanud kiriku kaitsepühaku Franciscuse tuntud poeemi „Päikeselaul“ järgi, kus
kiidetakse Loojat kõige loodu eest. Nii olid
ka konkursil osalema oodatud lapsed ja
noored oma lauludega, mis võisid rääkida
kõigest, mis meie ümber ja meie sees: päikesest ja kuust ja tähtedest, Loojast ja loodust, elust ja surmast, armastusest ja sõprusest, valust ja üksindusest, inimesest meie
kõrval ja meis endis, aga ka lihtsalt möödunud suvest või saabunud sügisest.
15. novembril aset leidnud konkursile esitati
31 laulu kokku 34 autorilt. Osalejaid oli Viljandi linnast ja maakonnast, Tartust ja Põltsamaalt. Eelvoorus, mis peeti Pärimusmuusika Keskuses, hindas laule žürii koosseisus
Mart Jaanson (esimees), Marko Tiitus, Margus Põldsepp, Kristi Vastisson, Jana
Abzalon ja Emily Ruus. Konkursi statuut
nägi ette, et lõppkontserdil esitamiseks valib
žürii välja kuni 20 laulu. Eelnevatel aastatel
ongi laule olnud kokku 20 ümber ja kõik

laulud pääsesid edasi ka lõppkontserdile, 18-25-aastased
kuid sel aastal tuli žüriil tõepoolest välja vali- noored: „Homme
da parimatest parimad.
kõik on uus“, autor
Vanuserühmade kaupa esitati väljavalitud Tauri Prigo Tallinlaulud samal päeval Jaani kirikus toimunud na Ülikoolist.
lõppkontserdil. Kõiki osalejaid tunnustati Välja anti ka Püha Franciscuse preemia.
tänukirjaga ning igaühe laulu kohta tõi žürii Selle pälvis Viljandi neiu Kaja Rusi lauluga
välja just selle, mis tema laulus oli ilusat ja
„Usu endasse“
head. Vanuserühmade võitjatele oli kingituseks kohalik käsitöö - Bonifatiuse Gildi vit- Peavõidu Grand Prix vääriliseks tunnistati
raažikojas valminud küünlaalus päikeselaulu laul „Elumarjad“, sõnad Marleen Kuusik, viis
sümboolikaga ning kinkekaardid. Peavõidu- Katrina Merily Reimand.
ga kaasnes lisaks Pärimusmuusika Keskuse Lisaks autoritele aitasid laulude esitamisel
poolt välja pandud auhind - järgmise aasta kaasa laste sõbrad ja õpetajad. Juhendajad
folgifestivali päevapass kahele.
olid olnud lastele headeks nõuandjateks ja
suunajateks, eriline tänu kuulub Viljandi
Vanuserühmade võitjad:
Muusikakooli õpetajale Maarika Reimandile,
1.-6. klass: “Nukker sügis“, autor Karl-Vahur
kelle juhendamisel on aastate jooksul osaleVingisaar Sürgavere koolist
nud kõige rohkem lapsi ja keda võib pidada
7.-9. klass: Sügislaul“, autor Katrina Merily festivali õnnestumise alustalaks.
Reimand Viljandi Kesklinna Koolist
Jaani kirikus toimunud lõppkontsert salves10.-12. klass: „Iseendale“, autor Adena An- tati ning nüüd saab Päikeselaule vaadata ja
ton Viljandi Gümnaasiumist. Laul pälvis ka kuulata ka You Tube’ist.
Mirjam Tiitus,
Margus Põldsepa nimelise preemia
konkursi korraldaja
Võitjad õpivad ka Viljandi Muusikakoolis.

TOETAME OMA KOGUDUST LIIKMESANNETUSTEGA

Koguduse tegevust ja ettevõtmisi kan- Eriline tänu kuulub meie püsiannetanavad tema liikmed, seda nii osalemise, jatele – need on koguduseliikmed,
palvete kui ka annetustega. Tänavu on kes on allkirjastanud püsiannetaja
Jaani koguduse nõukogu seadnud ees- registreerimislehe ja sõlminud kogumärgiks jõuda aasta lõpuks sinnamaani,
et meil on 335 liikmesannetajat ja oleme dusega kokkuleppe, mille kohaselt
teevad nad annetuse iga kuu püsikogunud 20 000 € ulatuses annetusi.
maksekorraldusega või siis iga kvarSee on vajalik koguduse tegevuse kestlikkuse tagamiseks – oleme ka tänavu tali viimase kuu 20. kuupäevaks.
ette võtnud mitmeid olulisi
algatusi,
mis
eeldavad
Annetajate arv
majanduslikku
stabiilsust.
Oleme käivitanud Jaani
100%
90
Lastemajas lapsehoiuteenu80%
se pakkumise kümnele lapsele ning loonud selleks
60%
kolm töökohta, suvel remon245
40%
tisime pastoraadi laguneva
20%
tara ning praegu on käsil
pastoraadi (Kondase Kes0%
kuse) katuse remonditööd,
Aasta lõpuks 335
mille eest tasumiseks koguannetajat
dus võtab laenu. Lisaks püNovember
Aasta lõpp
hapäevastele
missadele
toimuvad meie kirikus perejumalateenistused, eakate pärastlõunad, piibli- ja Püsiannetajateks on tänaseks registpalveringid ning arvukad kontserdid.
reerunud: Raja Aardevälja, Kristel
Graafikutel on näha annetuste ja anne- Aer, Priit Aer, Aare Ansmitt, Anneli
tajate seis novembri lõpu seisuga. Aas- Ansmitt, Enna Audova, Malle Blitner,
ta eesmärgist lahutab meid 90 annetajat Kristo Hansson, Külli Joonson, Vikja 3265 eurot.
tor Joonson, Laura Linntamm, Krista
Suur tänu kõigile neile 245 koguduse Hansson, Rein Reinsalu, Hevel Sarv,
liikmele, kes on tänavu oma liikmesMaie Tavaste, Mirjam Tiitus, Marko
annetuse juba tasunud!

Tiitus, Tiina Vilberg, Teele Kukk,
Hanneloore Raid, Harald Raid, Malle
Blitner, Kertu Reinsalu, Endo Kukk,
Vahur Ruut.
Koguduseliikmeid, kes annetavad regulaarselt, on veelgi. Juhatuse ja nõukogu
nimel julgustan kõiki võtma ühendust
juhiabi Mirjam Tiitusega
(viljandi.jaani@eelk.ee, tel
53 442 412), et leida just
Sinule sobiv viis regulaarseks annetamiseks ning
täita püsiannetaja registreerimisleht. Niimoodi tagad kogudusele regulaarse
sissetuleku ja oled kindel,
et annetus ei unune tegemata. Kogudus saadab
kõikidele püsiannetajatele
soovi korral meeldetuletuse.
Püsiannetajatele on
kõik kiriklikud talitused tasuta ning neile,
kes annetavad kogudusele aastas 150
€ või rohkem, tellime koju ajalehe Eesti
Kirik aastakäigu. Iga koguduseliikme
panus on oodatud ja hinnatud!
Tänuliku meelega koguduse õpetaja
Marko Tiitus ja juhatuse esimees
Tarmo Loodus
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Eda Aas
Liisa Sepp
Vahur Sõstra
Heli Vassar

70
21
46
55

Ivo Alliksaar

43

Liina Toomjärv
Ene Laur
Tiiu Luht
Linda Klaos
Meelis Atonen
Aleksandr Kostin
Mirjam Tiitus
Saima Liverson
Aili-Helene Saar
Hans Erik Atonen
Lembit-Kaur Stöör
Laine -Marianne Tusti
Mikk Kard
Kalju Mirka
Evi Murd
Ruti Karilaid
Urmas Uba
Leili-Elise Lutsoja
Rein Uusma
Enn Tammoja
Laine Tamm
Krista Hansson
Marlene Aavik
Tiina Mikkor
Eda Paakspuu
Laine Madisson

30
57
76
79
48
40
40
74
84
18
38
88
32
66
89
79
44
91
77
38
90
27
83
39
62
87

Gerti Karilaid
Andra Tetsmann

26
45
95
53
46
91
82

Selma Haavik
Heidi Oja-Kalberg
Priit Tambet
Elvi-Anna Tulp
Vaiki Talts
Iivi-Reet Männik
Kristi Grünberg
Edith Naarits
Margit Karu
Ando Allik
Taavi Sõukand
Anneli Kont-Rahtola
Age Einulo
Leida Reinu
Urmas Närep
Käty Zujev
Aino - Elju Känd
Ülle Allas
Marja -Liina Talimaa
Eve Kreisman
Ülle Luisk
Ilmi Samarüütel
Kairi Kajo
Laine Kallasmaa

78
25
32
43
38
32
51
62
93
43
28
81
51
37
52
42
95
42
82
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TÄNAME NOVEMBRIKUU
LIIKMEANNETAJAID
Kalle Küttis, Marko ja Cätlin Mägi, Krista ja Kristo
Hansson, Priit ja Kristel Aer, Meelis Suurkask, Viigi
Püssa, Marko Tiitus, Külli ja Viktor Joonson, Enna ja
Uku Audova, Tarmo ja Eva Loodus, Pilvi Parri, Tiina
Leiaru, Taimi Välba, Tiina Vilberg, Leida Sinimaa,
Meeli Sova, Evija Leiaru-Kuldsaar, Marko Kuldsaar,
Helve Hunt, Kaidi ja Enn Kullama, Eda Paakspuu,
Hevel Sarv, Maie Tavaste, Tiia Sülla, Meelis Atonen,
Kristel Oha, Ebe Meiesaar, Liis, Anneli ja Mati Männamaa, Katrin ja Heino Thomson, Raiko Mutle, Teele ja Endo Kukk, Epp Niidri, Ilmi ja Meelis Kard, Irma
Väre, Kätlin Juuram, Tõnis Savi, Jelena Pärle ja Janek Kink, Angela Leiaru-Indriko ja Inno Indriko, Ivika
ja Raul Alliksaar, Sirje Sei, Laura Linntamm, Raina
Luhakooder, Linda Pukk, Valve Schvede, Rein ja
Kertu Reinsalu, Vahur Ruut, Heli Saamer, Erle Hein,
Hilda Kaljula, Lembit-Kaur, Ülo-Tarmo ja Ülo Stöör,
Keida ja Indrek Tirmaste, Hele-Mall Kiviste, Janika
Kipp, Laine Madisson, Külli Soobik, Heldi Soobik,
Mikk Kard, Kalle ja Tiia Kadalipp, Ester Soosaar,
Lea Saareoks, Karin Allik, Helvi-Maria Kallikorm,
Kalev ja Mare Tõnisson, Aare Ansmitt, Marje Kask,
Kadri ja Mihkel Oras, Raili Meri, Anneli Ansmitt, ElviAnna Tulp.

Õnnistust teile, head annetajad!

2014

 6. jaanuar – oikumeeniline jumalateenistus kaunimate jõululauludega.

Tänuvastuvõtt koguduse aktiivile ja püsiannetajatele Kondase Keskuses
 5.-12. jaanuar – Alliansspalvenädal „Teistsugune vaim“ Viljandis
 19. jaanuar – liturgiline draama „Taanieli mäng“
 1.-2. veebruar – Norra Sauheradi ja Nesi sõpruskoguduste diakoonia-

koolitus „Kristlus erinevates kultuurikontekstides“
 24. veebruar – iseseisvuspäeva oikumeeniline tänujumalateenistus
 25. märts – Paastumaarja- ja leinapäeva kontsertmõtisklus, Viljandi
















TÄNUD VABATAHTLIKELE!
MEELIS SUURKASK – pastoraadi katuse remonditööde
korraldamine
MIRJAM TIITUS, MARKO MÄGI, MARKO TIITUS – Päikeselaulu korraldamine
KAIE ORGO, RAJA AARDEVÄLJA, HEVEL SARV, MARI LEHESTIK – Päikeselaulu kohvilaudade valmistamine
TIIU SOESOO, RAJA AARDEVÄLJA, MIRJAM TIITUS –
eakate pärastlõuna korraldamine
ENNA AUDOVA – koguduse sündmustel pildistamine
ÜLLE LUISK, TARMO LOODUS, MARKO TIITUS – frantsiskusepäeva konverentsi korraldamine
ERI PISAREV – frantsiskusepäeva konverentsi salvestamine
RAJA AARDEVÄLJA – kiriku kaunistamine lilledega
MAIE KASVANDIK—piibli– ja palveringi läbiviimine












Suur tänu hoole ja armastuse eest!

Täname jumalateenistustel annetanuid:
2.11 missal osales 56 inimest, hingedepäeva kontsertmõtiskluse korraldamiseks annetati 122,97€
9.11 peremissal osales 41 inimest, “Päikeselaulu” korraldamiseks annetati 57,13€
16.11 missal osales 46 inimest, Mustamäe kiriku ehitamise toetuseks annetati 78,83€
23.11 missal osales 23 inimest, koguduse töö heaks
annetati 56,96€
30.11 peremissal osales 54 inimest, jõulupüha peremissa
korraldamiseks annetati 76,15€
Tänud lahke südame eest!

ÕNNESTUMISED










Kultuuriakadeemia tudengid ja õpetaja Marko Tiitus
31. märts – kristliku lastehoiu avamine Jaani Lastemajas
4. aprill – kirikuöö lastele
17. aprill – Suure Neljapäeva Agape-söömaaeg
25. mai – Lõuna-Eesti memme-taadi peo kontsert, osalejaid 647!
23.mai–13. juuni – vabatahtlike vahetusprojekti “Heute vom getern lernen”
raames Viljandis 4 vabatahtlikku Saksamaalt
7.-8. juuni - Viljandi hansapäevad: „Jalutuskäik kirikus läbi ajaloo“ Ülo
Stööriga, oreliimprovisatsioonid (organist Kalev Rajangu), hingehoiu töötuba (õp Marko Tiitus), nöörvaipade töötuba (prof Anu Raud), orelikontsert
„Helirännakud“ (organist Kristel Aer), nelipüha rahvusvaheline jumalateenistus, jutlustas õp emeritus Diedrich Bode Saksamaalt
9. juuni – koguduse ekskursioon Lõuna-Viljandimaale
15. juuni – suvine leeripüha
23. juuni – võidupüha oikumeeniline tänujumalateenistus
24. juuni – jaanipäeva ristimisjumalateenistus
28. ja 29. juuni – surnuaiapüha jumalateenistused Viljandi kalmistutel
9.-13. juuli – Vanamuusika festivali kontserdid Jaani kirikus
24.-26. juuli – Pärimusmuusika Festivali kontserdid ning palvused
21.-24. august – Saksa-Hollandi-Eesti sõpruskoguduste päevad „Euroopa
kirikumuusika“ Saksamaal Aegidienbergis, Jaani kogudusest osales
5-liikmeline delegatsioon
30. august kontsertmõtisklus „Rõõmu allikal“ – õp Jaan Tammsalu ja Robert Jürjendal (kitarr)
23.september-14.oktoober—4 Viljandi vabatahtlikku Saksamaal Leeris
27. september – Viljandi praostkonna usaldusisikute infopäev
5. oktoober – frantsiskusepäeva missa toimkondade tööleõnnistamisega
12. oktoober – leeriaastapäeva missa 10 ja 20 aastat tagasi leeris käinutele, jutlustas õp Jaan Tammsalu
18. oktoober – Viljandi Kitarrifestivali kontsert
16.-19. oktoober – koguduse töötegijate õppereis Lahtisse
25. oktoober – sügisene talgupäev kiriku ja ümbruse ning Lastemaja korrastamiseks
25. oktoober – kirikumuusikute konverentsi lõppkontsert
31. oktoober – VIII frantsiskusepäeva konverents. Ettekanded: Helmen
Kütt, Mart Nutt, Ülo Vooglaid ning peapiiskopikandidaadid Joel Luhamets,
Tiit Salumäe, Urmas Viilma, Marko Tiitus. Konverentsi juhatasid Ülle Luisk
ja Tarmo Loodus
2. november – hingedepäeva kontsert-mõtisklus ja õpetaja Marko Tiituse
raamatu „Elusama elu poole“ esitlus
8. november – Viljandi valla lipu õnnistamine
15. november – V frantsiskusepäeva laste ja noorte omaloominguliste laulude konkurss „Päikeselaul“, konkursil osales 34 noort autorit
23. november – igavikupühapäeva missa lahkunute mälestamisega
29. november – advendilaupäeva kontsert Viljandi muusikakollektiividelt
Kord kuus toimusid: peremissad, kevadpoolaastal noorteõhtud, eakate
pärastlõunad, M-klubi, kirikutunnid Jämejala Psühhiaatriakliiniku tegelusmajas, Viiratsi pansionaadis ning Viljandimaa Hoolekandekeskuses
Kord nädalas: Paastuaja õhtud iseenda ja Jumalaga, piibli- ja palvering,
keskpäevapalvus armulauaga, alates suvest lastehommikud.
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Kõrb ja liivik rõõmutsevad, nõmmemaa hõiskab ja õitseb nagu liilia

LAULATATUD
1. novembril
LOIT KIVISTIK JA
KATRIN MAURING
Ent nüüd jääb usk, lootus,
armastus, aga suurim neist
on armastus.
(1.Kor13:13)
‘

Ajast igavikku on lahkunud
ja maetud kristlikult

SALME KIIN
(26.11.1954 — 6.11.2014)

Matusetalitus 15.11 Jaani
kirikus, maetud Viljandi
Vanale kalmistule
KANTSELEI
ON LAHTI
E ja K kell 10-14
T ja N kell 13-17
P kell 9-9.45

ÕPETAJA MARKO TIITUSE KÕNETUNNID

Ajaleht Eesti Kirik
Kuni 11. detsembrini saab
ajalehte Eesti Kirik tellida
koguduse kaudu soodsamalt, kui saame kokku vähemalt
 5 aastatellimust, siis on ühe tellimuse hind 27€.
 10 aastatellimust, siis on ühe tellimuse hind 26€.
Palume tellimuse soovist teada anda ja tasuda juhiabile hiljemalt
11. detsembriks
tel 53 442 412 või e-postil
viljandi.jaani@eelk.ee
Ajaleht Eesti Kirik ilmub igal kolmapäeval
(v.a. juulis), veebileht www.eestikirik.ee Piletid saadaval:
 10 ja 8 € Piletilevis ja Jaani kiriku kantseleis
Jaani koguduse lastehoid  enne algust kohapeal hinnaga 15 €.

ootab lapsi Pikk tn 10,
Kondase Keskuse kõrval

Küsi lisa:
512 1597
Maarja Niinepuu

 Sponsorpilet hinnaga alates 50 € on

saadaval koguduse kantseleis kuni
19.detsembrini. See pilet tagab koha
kiriku esiridades ning ostja nime annetajate nimekirjas.

OIKUMEENILINE ALLIANSSNÄDAL VILJANDIS

T ja N kell 13-17

MEIE ISA PALVE

PIHIAEG
teisipäeval kell 17-18
või kokkuleppel
õpetajaga
24., 25., 26. detsembril

11.-18. jaanuaril 2015 kell 18
Pühapäev, 11.01

ning
1. ja 6. jaanuaril on

Esmaspäev, 12.01

kantselei pühade tõttu
suletud!
EELK Viljandi Jaani kogudus:
Pikk 6, 71003 Viljandi
www.eelk.ee/viljandi.jaani
EE6610 100 220 503 960 04
SEB,
EE752 200 221 057 689 936
Swedbank
Õpetaja Marko Tiitus:
tel 53 41 33 94
e-post: marko.tiitus@eelk.ee

Teisipäev, 13.01
Kolmapäev, 14.01

Neljapäev, 15.01
Reede, 16.01

Sekretär-juhiabi Mirjam Tiitus:
tel 4333 000, 53 442 412
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee

Laupäev, 17.01

AL toimetus:
Marko Tiitus, Tarmo Loodus,
Mirjam Tiitus, Karl Mihkel
Loodus

Pühapäev, 18.01

Viljandi Pauluse kirik
Jutlus: Roland Tulik, Viljandi Uue Elu kogudus
Viljandi Jaani kirik
Jutlus: Enno Rebane, Viljandi Elu Sõna kogudus
Viljandi Baptistikirik
Jutlus: Viljandi Adventkoguduse pastor
Viljandi Elu Sõna koguduse kirikla
(Viiratsi, Lastekodu 2)
Jutlus: Allan Praats, Viljandi Pauluse kogudus
Viljandi Uue Elu kogudus (Eha tn 4)
Jutlus: Aamo Remmel, Viljandi Baptistikogudus
Viljandi Nelipühikogudus (Sakala Keskus, II korrus)
Jutlus: Marko Tiitus, Viljandi Jaani kogudus
Viljandi Adventkoguduse kirikla (Uku 11a)
Jutlus: Guldar Järve, Viljandi Nelipühikogudus
Viljandi Pauluse kirik
Teenivad Viljandi koguduste vaimulikud
www.allianss.ee

