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TÄNUD
TUBLIDELE
VABATAHTLIKELE!

PARANDAGE MEELT JA USKUGE EVANGEELIUMISSE!

Minna Ilmaniemi, Mirjam
Tiitus, Teet Kaur –

„Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks seks rahvahõimudele. Kas
rahvahõimudele.”
Õp 14:34 just taolist muljet pole me

lastekiriku korraldamine

Armsad õed ja vennad! Kuivõrd mõtleme tänapäeval
patule? Kuivõrd see mõiste meid kõnetab ja erutab?
Ometi iseloomustab see inimese loomuvastast olukorda siin maailmas: lahusolekut Jumalast, Jumala käskudest üleastumist, jumalavastast eluhoiakut. Pole
juhuslik, et kümme käsku algavad just nõudega tunnustada Jumala ainuvõimu: Mina olen Issand, sinu
Jumal, sul ei tohi olla teisi Jumalaid minu kõrval. Kõik
ülejäänud käsud ja eetilised normid tuginevad sellele
eksistentsiaalsele alusele, saavad siit oma kehtivuse
ja jõu.
Muretsedes ühiskonna moraalse käekäigu pärast
soostutakse sageli dekaloogi üldinimlike põhimõtetega. Avalikkuses on kõlanud üleskutsed õpetada käsud selgeks vähemalt lastele või kleepida need kodus
külmkapi uksele, et neid igal hommikul taas meenutada. Tunnistades rahva pattu, loetakse palvepäeval
kümme käsku ette kõigis kirikutes. Kas aga teadvustame, et küsimus on esmajoones meie kokkukuuluvuses Jumalaga, meie usus? Patt ei avaldu üksnes
seal, kus keegi valetab, varastab või abielu rikub, vaid
esmajoones seal, kus Jumalas kaheldakse ja talle
selg pööratakse. Sellist fundamentaalset suhet Jumalaga väljendab ka apostliku usutunnistuse algus: Mina
usun Jumalasse... Usk kätkeb ustavust, usaldust ja
armastust. Tahe elada Jumalale meelepäraselt ei ole
niivõrd kartuse, kuivõrd armastuse tagajärg, sest
armastus on Seaduse täitmine (Rm 13:10). Usk käivitab meie sisemise moraalse kompassi, mida läheb
tarvis mitte ainult üksikisikul, vaid kogu ühiskonnal.
Laulik Taaveti sõnul on õnnis rahvas, kelle Jumal on
Issand (Ps 33:12). Jumalatus ehk patt on aga teotu-

Helve Hunt, Kalmer
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Enna ja Tiit-Uku Audova,
Mati Männamaa, Andra
Tetsmann, Raja Aardevälja- Norra külaliste vastuvõtt
ja diakooniakoolituse
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Raja Aardevälja, Hele-Mall
Kiviste ja Fatme Kleban –
kiriku koristamine.
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PEAPIISKOPI KARJASEKIRI PALVEPÄEVAKS JA PAASTUAJA ALGUSEKS

KOGUDUSE EELARVE ON 56 060 €

Pühapäeval, 5. veebruaril kogunes Jaani kiriku keldrisaalis koguduse nõukogu, millest võtsid osa koguduse õpetaja ja 14 nõukogu liiget. Nõukogu kuulas õpetaja ettekannet koguduse tegevusest 2011. aastal (vt
ettekande slaide koguduse kodulehelt www.eelk.ee/
viljandi.jaani) ning võttis vastu koguduse 2012. aasta
eelarve (vt samuti koguduse kodulehelt). Koguduse
eelarve maht on 56 060 eurot. Enamust sellest,
24 000 €, kulub kiriku kütmiseks ja 23 000 € palkaJUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI deks. 15 000 € jääb reservi. Arengurahasid on väga
vähe, olukorda parandab annetuste parem laekumine.
TEID JA NOOREMAID
SÜNNIPÄEVALAPSI!

endast jätnud?
Õnneks oleme pääsenud
materialismi Prokrustese
sängist. Valitseb üldine religioossus, mida iseloomustavad kõikvõimalikud usuvoolud ja müstilised õpetused.
Ometi oleme alles poolel
teel, sest enamasti on tegu
nähtustega, mis kuuluvad
ebausu valda. Apostel Pauluse määratluse kohaselt
on nad „vahetanud tõe vale vastu ning austanud ja
teeninud loodut Looja asemel.” (Rm 1:25) Animism ja
loodusjõudude kummardamine võib olla lihtsaim lahendus postmaterialistlikule inimesele, kuid ise tehtud, individualistlik omausk ei küüni Ainujumalani ega
tee olematuks pattu.
Vajame usaldust Jumala vastu, oma usku, mis on
tema kingitus ja ilmutus, mis ühendab ja ülendab
põlvkondi ja rahvaid. Palvepäev, tuhkapäev ning algav paastu- ehk Kristuse kannatamisaeg seab meid
patustena Kõigekõrgema palge ette, mõistmaks, et
õiglus ja õige olemine ei ole meie, vaid Jumala meelevallas. Tema halastus ja andeksandmine, mis Kristuses on ilmunud, puhastab meid kõigest patust, uuendab ja pühitseb. „Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!” kuulutab Jeesus Markuse evangeeliumis (Mk 1:15).
Palvetagem siis, et see sõnum puudutaks meid igaühte ja kogu meie rahvast!
Andres Põder
22. veebruar 2012
Peapiiskop

Tänavu saab meie kirik ja kogudus 540-aastaseks.
Koguduse nõukogu otsustas tähistada 540. aastapäeva järgmiste ettevõtmistega:
 Sõpruskoguduste päevad 07.-10.juunil, teemal
„Ristimine“,
 Frantsiskusepäeva konverents 04.oktoobril,
 PÄIKESELAUL 2012 oktoobris,
 Johannesepäeva missa ja vastuvõtt 27. detsembril.
Rohkem teavet leiad www.eelk.ee/viljandi.jaani.

Nr 3/184

Lk 2

PALUGEM ARMASTUST
Tuhkapäevaga alustas Kirik
paastuaega – neljakümnepäevast vaimset teekonda,
mis valmistab meid ette
Kristuse kannatamise, surma ja ülestõusmise müsteeriumist
osasaamiseks
Vaiksel Nädalal ja paasapühal. See on aeg sisemiseks puhastumiseks, meeleparanduseks ja palveks.
Paastuajale sisu ja tähenduse andmiseks on erinevaid võimalusi. Osa inimesi loobub sel ajal lihast või katsetab koguni täispaastu. On neid, kes infost ja impulssidest küllastununa loobuvad telerist, facebookist või arvutimängudest. Võib
proovida paastuda ka näiteks lobisemisest või vihastamisest, kiirustamisest või pealiskaudsusest. Töönarkomaaniast või perfektsionismist.
Paastuajal võtame aega Jumala Sõna lugemiseks ja palveks, pihiks ja armulauaks. Paastuaja pühapäevad kutsuvad meid Kristuse armust ning Tema puhastavast ja lepitavast väest osa saama. Võime leida võimalusi mõne haige
või üksiku inimese külastamiseks, pühendada aega unustussevajunud sõbrasuhtele või andestada kellelegi, kes on
käitunud meiega ebaõiglaselt.
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus tuletab
meile aga meelde, et kui askees (kr k askesis - "harjutama")
ei puhke rõõmuks ja armastuseks, pole tal iseeneses mingit
väärtust ja ta ei anna mingit kindlat tulemust. Elu ei saa ju
ehitada eituse vundamendile. Kristuse õpetus on igas punktis eituse vastand.
Apostel Pauluse sõnadega:
Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli,
aga mul ei oleks armastust,
siis ma oleksin kumisev vasknõu või
kõlisev kuljus.
Ja kui mul oleks prohvetianne
ja ma teaksin kõiki saladusi
ja ma tunnetaksin kõike
ja kui mul oleks kogu usk,
nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta,
aga mul ei oleks armastust,
siis poleks minust ühtigi.
Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin
ja kui ma oma ihu annaksin põletada,
aga mul ei oleks armastust,
siis ma ei saavutaks midagi.
Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus,
need kolm,
aga suurim neist on armastus.
Kiri korintlastele 13: 1-3, 13)
Ema Basilea Schlink õhutab paluma armastuse pärast:
„Meile on ostetud armastus. Kes iganes seda palub, see ka
saab. Ta saab silmad, mis näevad teiste vajadusi ja kannatusi, käed, mis teevad häid tegusid, ja eelkõige südame,
mis põleb ja voolab üle armastust. Kas võib olla veel mõni
palve, millele Jeesus meelsamini vastaks kui palvele saada
armastust?“
Palugem armastust oma ellu.
Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

TEENIB ALLAN PRAATS
Pühapäeval, 25. märtsil kell
10 teenib Jaani kirikus õpetaja Allan Praats ja kell 11 Pauluse kirikus õpetaja Marko
Tiitus.
Viljandi Jaani ja Pauluse koguduste koostöölepe näeb ette
regulaarse vaimulike vahetuse
pühapäevastel jumalateenistustel. Koostöökogu otsusega
teenivad alates märtsist kuni
aasta lõpuni Jaani ja Pauluse
koguduste õpetajad ühel pühapäeval kuus reeglina viimasel
pühapäeval) naaberkoguduse
jumalateenistusel. Nii õpivad

vaimulikud paremini tundma
kogudusi ja nende liturgilisi
tavasid, kogudused omakorda
harjuvad mõlema õpetajaga
ning ühine teenimine ja vaimulike asendamine muutuvad
edaspidi hõlpsamaks ja sujuvamaks.
Loodame, et erinevate vaimulike andidest osasaamine rikastab mõlema koguduse jumalateenistuselu. Tulevikus on
plaanis vahetada ka organiste
ja kirikukoore.
Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

EESTI PALVETAB

18. veebruaril, kui
Viljandis tuhanded
inimesed
kuldkalakesi jahtisid, peeti Jaani
kirikus oikumeenilist palvepäeva
„Eesti Palvetab“,
mis oli maakondlikuks
eelürituseks 28. juulil
Tallinnas toimuv al e
Krist uspäevale.

Seejärel toimus ühine palvetamine
viies rühmas, eriliselt keskendusime eestpalvetele oma maa ja rahva pärast.

Päev algas palveseminariga
kell
15, millest võttis
osa 55 inimest

Oli julgustav ja osaduslik päev.
Looja, hoia Maarjamaad!

erinevatest Viljandi
kogudustest. Seminaril
tutvustati
Kristuspäeva kontseptsiooni
ning
sissejuhatava ettekande palvest pidas pastor Eenok
Palm Kehra Vabakogudusest.

Kell 17 toimus Jaani kirikus Tõnis
Mägi ja Jaan Tammsalu kontsertmõtisklus „Palve“.
Kell 18 toimunud oikumeenilisel
palve- ja ülistusõhtul jutlustas
praost Marko Tiitus, tunnistust
andsid Helmen Kütt ja Tarmo Loodus, eestpalves teenisid Viljandi
koguduste vaimulikud ja esindajad.

Kristuspäevast saab rohkem lugeda www.kristuspaev.ee.
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NORRA SAUHERADI JA NESI KOGUDUSE
DIAKOONIATÖÖTEGIJAD KOOLITASID JA JUTLUSTASID
Vastastikune lugupidamine –
“pudelikael” või võimalus?
üksteisest lugupidamist. Just see on
paljudel juhtudel osutunud aga
“pudelikaelaks”, miks asjad ei ole
kulgenud nii hästi, kui seda oleks
tahtnud.
Koolitus oli mõeldud ja sihitud eelkõige kahe koguduse töötegijate ja
Ivar Solbu
Bjørn Halden
juhtivorganite (juhatused, nõukogud,
toimkonnad) liikmetele. Kokku oli
Veebruarikuu kolmanda nädala alguses oli meie osavõtjaid 26 inimese
koguduses traditsiooniline diakooniakoolitus. Se- ringis, kellest põhiosa
dakorda oli see teemal “Hea ja loov meeskond – moodustasid kahe kogukompetentse ja osadusliku koguduseelu alus”, duse diakoonia-rühmade
mida juhtisid ja viisid läbi Viljandi Jaani koguduse liikmed ja norrakatest
sõpruskoguduse diakooniatöötajad Ivar Solbu ja külalised.
Bjørn Halden Norra Sauheradi ja Nesi kogudu- Koolituse korraldamise
sest. Vanade sõprade Ivari ja Bjørniga olid kaasas eest kandsid ühiselt hoolt
ka kolm leeriõppijat.
Jaani ja Pauluse koguduKoolituspäevi sisse juhatades sõnas õp M. Tiitus, se diakooniatöö tegijad.
et koolituse teemavalik ei olnud juhuslik; käivitunud See oli rõõmsaks ja loovõi käivitumas on toimkondade tegevus, mis oma tustandvaks alguseks kahe koguduse diakooniaolemuslikkuselt vabatahtliku toimetamisena peab alaseks koostoimetamiseks.
lõpptulemusena kandma head vilja, looma tule- Koolituse põhiteema jaotus neljaks osaks:
must ja uusi väärtusi. See aga eeldab kõikidelt, nii  inimeste ja inimgruppide (meeskondade, kopalgalistelt töötegijatelt kui vabatahtlikelt toimetajaguduste) sarnasused ja erinevused;
telt, vastastikust mõistmist, korrektset asjaajamist,  eesmärgid või õigemini väärtused, millest
kokkuleppimis- ja vastutusvõimet, ühesõnaga -

lähtuvalt seatakse või saab seada eesmärke;

 mina, minu osa ja võimalused meeskonnas;
 kommunikatsioon – suhtlemise võlu ja valu.
Loengud, grupitööd, ühised söömaajad ja õpetajate M. Tiituse ja A. Praatsi juhitud palvehetked
kandsid meid Pauluse 1. kirjas korintlastele 12.
peatükis toodud tõdemuseni “…. et ihus ei oleks
lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretsek-

sid üksteise eest. Ja kui üks liige kannatab, siis
kannatavad koos temaga kõik liikmed, ja kui ühte
liiget austatakse, siis rõõmutavad sellest ühtlasi
kõik liikmed”.
Helve Hunt
diakooniatöö toimkond

KOGUDUSE NOOR
NOOR,, TULE AASTAKS NORRASSE RAHVAÜLIKOOLI
RAHVAÜLIKOOLI!!
Juba mõnda aega on Jaani koguduse sõpruskogudus Sauheradis ja Nesis võimaldanud igal
aastal ühel meie koguduse noorel õppida Sagavolli Rahvaülikoolis (http://sagavoll.no/).
Norras väga populaarsed rahvaülikoolid pakuvad noortele täiskasvanutele aastaseid
programme, mille eesmärgiks on õppida eluks vajalikke oskusi, arendada loovust,
eneseusaldust ning sotsiaalsust ning kujuneda küpseks ja vastutustundlikuks kodanikuks.
Sagavoll paikneb kaunis Lõuna-Norra Telemarki maakonnas. Sagavolli Rahvaülikoolis saab
lisaks norra keelele valida kursusi kunstide, loodusmatkamise ja vabaõhutegevuse, muusika ja
tantsu valdkonnast. Sagavollis õppimise eelduseks on keskharidus, eelnev norra keele oskus ei
ole vajalik!
Ühele Jaani koguduse noorele on 2012/2013 õppeaastaks võimaldatud tasuta õpe Sagavolli Rahvaülikoolis
ja tasuta elamine Sagavollis. Selle eest tasub Sauheradi
ja Nesi koguduse Viljandi komitee.
Õppija hoolitseb ise oma taskuraha eest (ca 200 € kuus, kuid
kokkuhoidlikult elades saab hakkama ka vähemaga).
Kui oled huvitatud aastasest õppest Sagavollis, siis saada oma CV ja motivatsioonikiri koos põhjendusega, miks
soovid õppida Norras, 22. märtsiks Viljandi Jaani koguduse välissuhete toimkonnale aadressil marko.tiitus@eelk.ee.
Täpsem info tel 56 954 154 (Kalmer Liimets).
Vaata ka http://www.folkehogskole.no/sagavoll+folkehoegskole

Ivar
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MEIE USUS ON NII PALJU RUUMI
Inside Story Headline

IVAR SOLBU, SAUHERADI JA NESI KOGUDUSE DIAKONI JUTLUS 12. VEEBRUARIL
VILJANDI JAANI KOGUDUSES
Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: "Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis
ja külvas oma põllule. See on küll
väiksem kõigist seemneist, ent kui
taim kasvab, siis on see suurim aias
ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel."

veinist saab toidupakk eluteele, mis annab jõudu ja vastupidavust. „Seda tehke
minu mälestuseks,“ ütles Jeesus. Me ei
korda seda mitte kui üht tühja rituaalset
tegevust, vaid kui söömaaega, mis annab
toitu minusse külvatud usuelule.

Meie usk

Nad jutlustasid elu võidust surma üle.
Nad lõid lootuse ning andsid inimestele
usu tulevikku. Elu saavutab võidu, elu on
tugevaim! Surm peab alistuma Jumala
Riigi jõududele. Nagu ütleb piiskop
Desmond Tutu:

Headus on tugevam kui kurjus;
Armastus on tugevam kui viha;
Valgus on tugevam kui pimedus;
Elu on tugevam kui surm;
Võit on meie – Tema läbi,
kes meid armastab.

Eelöeldu käib minu usu kohta ja ka meie
Matteuse 13: 31-33 usu kohta, kogukonna ja koguduse usu
kohta. See on usk, kus 1 + 1 on palju
Jeesus räägib tähendamissõnade kaudu,
enam kui 2. See on usk, mille puhul me
et aidata meid Teda mõista. Ma ei tea
saame öelda: „Meie usume“. See on usk,
täpselt, kui lihtne on tänasest jutustusest
mida me kanname koos ja mida me kanaru saada, vähemalt mõistuslikult. Kuidas
name teineteise eest. Mõnikord on mul Mis on see, mis seda osadust ehitab ja
saab see pisitilluke seeme kanda endas
raske öelda: „Mina usun“. Siis on hea paneb paljud väikesed ning nõrgad usujõudu, et kasvada suureks puuks?
seemned suurteks puudeks kasvama?
vaikseks jääda ja öeda: „Meie usume“.
Tekst räägib piskust, mis mõistmatul moel
saab suureks, sest selles on peidul
arusaamatu jõud. Arusaamatu
mõistusele, kuid vastuvõetav usu
läbi. See tekst räägib usust Jeesusesse – minu usust ja meie usust,
individuaalsest ja kogukondlikust
usust. Selles usus, mis võib paista
väga väikese ja nõrgana, on aimamatu jõud, mis võib luua midagi
suurt ja enneolematut.

Minu usk
Mingil hetkel on usu seeme meisse
istutatud. Paljude jaoks juhtus see
läbi ristimise – siis, kui me olime
veel väikesed, või hilisemas elus.
Ristimine ei ole ju midagi suurt ja
toretsevat. Sõna ja vesi on täiesti
igapäevased asjad, mis ümbritsevad meid kogu aeg. Aga Jumala
tõotus on nende sõnade ja selle
veega seotud. Seepärast on
ristimistalitus täis väge, mida me
kaugeltki lõpuni mõista ei suuda. Jeesuse
tõotus on: «Ja vaata, mina olen iga päev
teie juures ajastu lõpuni.»
Suures misjonikäsus, kus Jeesus õhutab
jüngreid ristima, julgustatakse neid ka
rahvast õpetama – andma neile teadmisi
kristlikust usust ja elust. Teadmistes, mis
puudutavad pigem olemist ja toimimist
tervikuna kui konkreetseid oskusi ja vilumisi, leidub jõude, mida me ei näe või ei
mõista, kuid mida võime kogeda.
Minu usk ei käsitle seega minu otsust või
veendumust. Luther ütles ju Väikeses
Katekismuses: mina usun, et ma oma
mõistusest ega väest ei suuda uskuda.
Usk luuakse kohtumises ülestõusnud Jeesuse Kristusega – ristimises, õpetamises
ja kõigis teistes kohtumistes: armulauas,
palves, ülistuses, aga samuti looduses ja
kunstis. Kus Jeesus ja mina kohtume,
seal luuakse usk.
Me pühitseme täna jumalateenistusel
armulauda. Ka see pole vaatemänguline
või glamuurne tegevus. Aga leivast ja

Üht religiooniajaloolast huvitas küsimus
sellest, mis pani esimese kristliku koguduse kasvama. Kuidas sai kaheteistkümne
hirmunud jüngri usust kahe-kolmesaja
aasta jooksul maailmausk. Ta leidis kolm
olilist tunnust:
 nad aitasid vaeseid,
 nad lõid uusi suhteid,
 nad jutlustasid elu võidust surma üle.

Usukogukonnas oleme me erinevad, meil
on erinevaid ande ja talente, mis täiendavad teineteist. Meil on erinevad ülesanded, meil on erinevad teenistused.
Usu mitmekesisusest ja sellest, kuidas me
teineteist täiendame, räägime me tänasel
ja homsel diakooniakoolitusel.
Taeva linnud

Matteusele ei piisanud sellest, kui ta ütles,
et sinepiivakesest kasvab aia suurim puu.
Ta lisab, et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel.
Ma ei tea, miks see selgitus vajalik on.
Aga minu jaoks väljendab see rõõmu ja
aulisust – meie usus on niipalju ruumi, et
Nad lõid suhteid, millele inimesed said keegi võib sellest otsida turvalisust ja arkindlad olla. Ühel kristlaste tagakiusami- mastust.
se aegu peetud kohtuprotsessil 1.sajandil Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule
öeldi nende kaitseks: „Vaadake, kuidas nüüd ja igavesti. Aamen.
nad teineteist armastavad.“ Seda kutsuIvar Solbu
me me diakooniatöös kaasavaks osaduSauheradi
ja
Nesi
koguduse
diakon
seks.
Nad aitasid vaeseid. Kristlased elasid
Jeesuse sõna järgi, andes süüa ja juua,
soojust ja osadust inimestele, kes seda
vajasid. Seda nimetame me diakooniatöös
ligimesearmastuseks või halastuseks.
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VAIKUSE JA PALVE LAAGER PILISTVERES
TÄNAME VEEBRUARIKUU
30.03-01.04
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5.02 190,22 € Kõpus tulekahjus
kodu kaotanud perele,
teenistusel osales 38 inimest.
12.02 95 € diakooniatöö heaks,
teenistusel 58 inimest.
19.02 70,46 € Aja Lehe väljaandmise
toetuseks,
teenistusel 40 inimest.
26.02 48 € koguduse töö heaks,
teenistusel 35 inimest.

TOETAGEM KOGUDUST
Koguduse liikmeannetuse soovitavaks miinimummääraks on 1%
koguduseliikme aasta netosissetulekust.
Liikmeannetus tasutakse osade
kaupa soovitavalt kord kvartalis,
hiljemalt 20.märtsiks, 20. juuniks,
20. septembriks ja 20. detsembriks
või sõlmides pangas igakuise
püsimaksekorralduse.
Koguduse juhatusel on õigus
vabastada koguduseliige osaliselt
või täielikult liikmeannetuse tasumisest. Selleks esitab koguduseliige juhatusele kirjaliku avalduse.
Liikmeannetus õpilastele ja kindla
sissetuleta koguduseliikmetele on
23 € (365 krooni) aastas.
(Väljavõte Viljandi Jaani koguduse
nõukogu otsusest 27.02.2011)

Ajast igavikku kutsutud
ja 4. veebruaril
kristlikult Viljandi
Vanale Kalmistule
maetud

ALIINE ROID
02.12.1920 — 22.01.2012
Mina olen ülestõusmine ja elu.
Kes minusse usub, see elab,
isegi kui ta sureb

Laienevad ringid
millel käime
tuisuiilid vaalutanud tee
lagendikul sinililleväli
hiirekõrvus lehtedel
diadeem
Anu Adari

www.eelk.ee/viljandi.jaani

KANTSELEI
JA KIRIK ON
LAHTI
teisipäeval 13-16,
neljapäeval 14-17,
pühapäeval 9-9.45
ja pärast
jumalateenistust
ÕPETAJA

MARKO TIITUSE
KÕNETUNNID
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Inimese Poeg tuli , et anda oma elu lunaks

JAANI JA PAULUSE KOGUDUSTE PEREHOMMIK

ÜLESTÕUSMISPÜHADE OOTUS
LAUPÄEVAL, 10. MÄRTSIL KELL 11 – 13 VILJANDI PAULUSE KIRIKUS

Kavas:
 Ülestõusmispühade kaunistuste meisterdamine
 Paastuaja toitude valmistamine ning ühine söömine
 Vestlusring paastuajast ja ülestõusmispühadest
 Laulud, mängud ja muud põnevat
Osalustasu: 2 eurot inimese kohta, perele 4 eurot (sisaldab meisterdamistarbeid ja toiduaineid).
Eelregistreerimine 7. märtsini
 tel 56507367 (Jana), kaseoja@gmail.com või
 tel 53442412 (Mirjam), mtiitus@kultuur.edu.ee

TERE TULEMAST KÕIGILE SUURTELE JA VÄIKESTELE!

SUUREL NELJAPÄEVAL, 5. APRILLIL 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 – 7 € (toidu omahind on 5.50 €).
Eelregistreerimine koguduse kantseleis 1. aprillini
(tel 43 33000, 554 0967, viljandi.jaani@eelk.ee)

Oled oodatud!

kokkuleppel

Paastumaarjapäeva
kontsertmõtisklus

PIHIAEG
kokkuleppel

Kultuuriakadeemia muusikutega
Jaani kirikus 25. märtsil kell 18

Viljandi Jaani Koguduse aadress:
Pikk 8, 71003 Viljandi
www.eelk.ee/viljandi.jaani
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
Kantselei t. 433 3000
Õp Marko Tiitus: t. 53 41 33 94
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Sekretär Tiina Vilberg: t. 55 409 67
Koguduse konto SEB-s on
100 220 503 960 04
AL toimetus:
Marko Tiitus, Tarmo Loodus,
Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg

Aastaid on paastumaarjapäeval musitseerinud Viljandi Jaani kirikus TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased ja õppejõud.
Kauni traditsiooni hälli juures olid õppejõud Ene Lukka ja Celia
Roose koos rahvamuusika tudengitega.
Tänavu kuuleme musitseerimas akadeemia pärimusmuusika
eriala üliõpilasi, juhendajaks Juhan Suits.
Mõtiskleb koguduse õpetaja Marko Tiitus.
Kontsert on tasuta.

