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Ma olen aga Jumalalt abi saanud tänase päevani,
siis ma seisan, tunnistades nii pisikestele kui suurtele.
Apostlite teod 26:22
Ja vaata, on viimaseid, kes saavad esimesteks,
ja on esimesi, kes jäävad viimasteks!
Luuka 13:30

Sügisel algavad
pühapäevased jumalateenistused
kell 11
Pühapäeval, 18. juunil kogunes korralisele
koosolekule Jaani koguduse nõukogu.
Koosolekut juhatas õpetaja Marko Tiitus.
Päevakorras oli 2016. aasta majandusaasta
aruande ja eelarve täitmise aruande
kinnitamine, mida nõukogu tegi
ühehäälselt ja üksmeelselt.
Võime rõõmustada majanduslikult
stabiilse ja kordaläinud aasta üle ning
tänada kõiki lahkeid annetajaid ja toetajaid.
Nõukogu otsustas alates sügisest
ühtlustada jumalateenistuste algusajad.
Vi i m a s e d k a k s a a s t a t o n p e r e jumalateenistus alanud kell 12 ja
tavapärane missa kell 10, erinevad
algusajad on aga kirikulistes segadust
põhjustanud. Oleme pidanud nõu koguduse
töötajate, juhatuse ja toimkondadega ning
jõudnud ühele meelele, et kõige parem ja
sujuvam on kellaajad ühtlustada.

Alates septembrikuust algavad kõik
pühapäevased jumalateenistused Jaani
kirikus kell 11. Loodame, et iga
pühapäev kell 11 on kindel ja hea aeg
ning mitte liiga vara - pered jõuavad
rahulikult koos hommikukohvi juua.
Nõukogu otsustas kaotada seni kehtinud
annetuste määrad kiriklike talituste puhul
(ristimine, konfirmatsioon, laulatus, matus,
piht), mis sisuliselt tähendas hinnakirja.
Oleme seda meelt, et Jumala õnnistust
vahendavad eestpalvetalitused ei ole
teenus, mida peaks osutama hinnakirja
alusel. Loomulikult ootab kogudus talituste
puhul annetust, mis katab ka talituse
korraldamisega seotud kulud, kuid olgu
selle suurus annetaja võimaluste, helduse ja
südametunnistuse otsustada.
Koguduse nõukokku kuulub 30 valitud
liiget, nõukogu tegevust juhib koguduse
õpetaja.

Koguduse laste- ja peretöö toimkond kutsub

KOOLIALGUSE
PEREMISSALE

545
tuvi

Jaani kirikusse!

Koguduse juubeliaasta tähistamiseks
on sügisel plaanis ainulaadne
ettevõtmine: kutsuda Viljandi koolide
1.-12.klasside õpilasi tutvuma Jaani
kiriku kui vanima oma algsetes
funktsioonides tegutseva hoonega
Viljandi linnas.
Tutvustame lastele kiriku sümboleid
(kirikukellad, rist, kukk, küünlad, tuvi
jmt) ja seeläbi saab kirik neile
tuttavamaks. Õppekäigul saab igaüks
voltida ka valgest paberist tuvi.
Detsembrikuuks peaks valmima 545
tuvi, just nii palju, kui vanaks saab meie
kirik.
Tuvid riputame kiriku
lae alla, sümboliseerimaks rahu ja Püha
Vaimu kohalolekut.

pühapäeval,
3. septembril
kell 11
Oodatud on kõik, kelle jaoks septembrikuu tähendab uut algust: koolis, lasteaias,
lapsehoius, ülikoolis nii õpilase, üliõpilase, lapsevanema, õpetaja, koolijuhina…
Ilusa ilma korral toimub missa seekord kirikuaias!
Olete südamest oodatud!
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Hea lugeja!
Raplast pärit noor helilooja Pärt Uusbergi
autoriplaadil „Õhtu ilu“ on kaunis ja sügava
tähendusega laul:

Kulge tüünelt kesk müra ja kiiret
ja hoia meeles, mis rahu on vaikuses.
Püsi heades suhetes kõigiga
niikaua kui see on võimalik ilma
alistumata.
Kõnele oma tõest vaikselt ja selgelt
ja kuula teisi, sest kõigil on oma lugu.
Ole see, kes oled päriselt kartmata olla hell.
Ära ole küüniline armastuse vastu,
sest argipäeva jäätunud maast
tõuseb ta värske rohuna igal kevadel.
Palju asjatut hirmu sünnib väsimuses ja
üksinduses.
Ole üksmeeles oma Loojaga,
millisena tahes sa teda kujutadki.
Ole üksmeeles oma hingega,
millised tahes ongi su püüdlused või
lootused.
Olla üksmeeles oma Loojaga ja oma
hingega kas pole see ülim, mida võiksime
oma maisel matkal taotleda? Elada elu, mis
ei ole kantud teistele meeldimise ja
ühiskondlikele ootustele vastamise painest,
elu, kus me saame olla need, kes me päriselt
oleme. Elu, mis meid tiivustab ja rahuldust

pakub, elu, kus nii murel kui rõõmul,
kannatustel kui õnnel on pealispinnast
sügavamale ulatuv tähendus ja mõte. Elu,
kus me saame järgida Jumala kutset ja
kutsumust, täites just seda ainulaadset
ülesannet, millega keegi meist on siia
maailma läkitatud. Elu, mis on kantud
toetavatest, vastastikku rikastavatest ja
inspireerivatest suhetest. Kas just sellisest
elust ei kõnele Jeesus, öeldes:

Palju asjatut hirmu sünnib väsimuses ja
üksinduses. Kes meist ei oleks seda tunda
saanud? Näib lausa, et hirm ja üksindus
ongi kaasaja inimese peamised kaaslased.
Kirik niihästi hoonena kui kogudusena on
aga märgiks ja tunnistuseks sellest, et
väsimus ja üksindus on ületatavad. Jeesus
kutsub meid enese juurde, et võtta meilt
liigsed ja mõttetud koormad ning anda
meile hingamist, rahu ja rõõmu. Ta kutsub
meid kogudusse, mis koosneb väga
erinevatest inimestest, keda ühendab
igatsus olla üksmeeles Looja ja oma
hingega ning äratundmine, et selliseks
olemiseks vajame me üksteise tuge,
innustust ja eeskuju.
Koguduse üheks peamiseks tunnuseks on
osadus, osa saamine, osa võtmine, osa
jagamine teineteise eludest ja kogemustest.

Tänavu 545 aastaseks saava Jaani kiriku
uksed on kuni 15. septembrini avatud iga
päev. Taas alustab uus leerikursus. Igal
pühapäeval kutsuvad kirikukellad
jumalateenistusele. Meie kirikus ja
koguduses on ruumi ka Sulle, et Sa võiksid
kulgeda tüünelt kesk müra ja kiiret, kanda
pühakoja ja pühapäeva rahu eneses ka
argipäeva toimetustes ning olla see, kes Sa
oled päriselt. Tule ja saa osa!
Marko Tiitus
Vaimulik

Sügisleer alustab 25. septembril
Tavapäraselt alustavad sügisel, uue õppeaasta künnisel, kogudustes tegevust leerikursused. Nii ka meil Viljandi Jaanis.
Sügisleeri esimene kogunemine on esmaspäeval, 25. septembril kell 17.30-19.30.
Miks tulla leeri?
• Saad teada, kuidas lugeda Piiblit, mida
tehakse jumalateenistustel, kes on Jeesus
Kristus, mis on sakramendid, mis vahe on
luterlusel ja katoliiklusel ning palju
muud…
• Õpid tundma ja märkama Jumala
lähedust ja juhtimist oma elus, aega maha

võtma, oma hinge kuulama ja iseendaga
kooskõlas elama…
• Leerikursuse läbimisel võtad vastu
leeriõnnistuse, saad koguduse liikmeks,
võid ristida oma lapsi, laulatada abielu ja
olla ise mõnele lapsele ristivanemaks…
• Leiad eest tegusa ja avatud koguduse,
avastad võimalusi vabatahtlikuks

teenimiseks, soovi korral osaled leeri
lõpetamise järel aastases mentorprogrammis uutele koguduseliikmetele…
• Oskad paremini mõtestada ja väärtustada
oma suhet Jumalaga ja kaasinimestega..
Leerikooli võib tulla alates 15. eluaastast.
Mingeid eelteadmisi ega hoiakuid tulijailt
ei nõuta. Leeritunnid hakkavad toimuma
esmaspäeviti kell 17.30-19.30 Jaani kiriku
keldrisaalis. Lisaks leeritundidele
osaletakse vähemalt kuuel pühapäevasel
jumalateenistusel ning 10.-12.novembril
nädalalõpu leerilaagris Pilistveres koos
Tallinna Jaani koguduse leeriõppijatega.
Info ja registreerimine
tel 53413394, marko.tiitus@eelk.ee või
www.eelk.ee/viljandi.jaani.
Helista, kirjuta, tule kohale! Kirik on
Jumala perekond, kus on ruumi ja
armastust ka Sinu jaoks.

Alates septembrikuust algavad pühapäevased jumalateenistused Jaani kirikus kell 11

Töötegijate motivatsioonipäevast
2016. aasta lõpus said alguse Jaani
koguduse töötegijate koosolemised, mille
esmaseks eesmärgiks on vaimulik
kasvamine ja üksteisega koos olemine ning
seeläbi paremaks meeskonnaks saamine.
Koosolemise formaadiks on ühine
hommikusöök neljapäeviti, mis süüakse
vaikides, saateks õpetaja valitud muusika,
seejärel vaimulik mõtisklus ja palve.
Õpetaja Marko Tiituse poolt seatud
eesmärgiks on koguduse töötajate
omavaheline tihedam suhtlus, üksteisele
toeks olemine ning seeläbi veelgi paremaks
meeskonnaks kasvamine.
Kolmandal töötegijate kokkusaamisel oli
õpetaja plaaninud ühise motivatsioonipäeva Pärnus. Märtsikuine Pärnu võttis
meid vastu ilusa ilmaga ja alustasime oma
päeva spaas, kus lõõgastusime saunades ja
erinevates basseinides. Seejärel sõime
ühise lõuna ning läksime
motivatsioonipäeva sisulise osa juurde, mis
toimus EELK Pärnu Eliisabeti kirikus.
Ettevalmistus selleks päevaks oli väga
põnev, sest kõigil töötegijatel tuli teha
inglise keelne test, mis aitas välja selgitada,
millised on „keeled“, mis motiveerivad
enim.

Motivatsiooni viieks „keeleks“ olid:
1.
2.
3.
4.
5.

TUNNUSTAVAD SÕNAD
KVALITEETAEG
ABISTAVAD TEOD
PUUDUTUSED
KINGITUSED

Motivatsioonipäeva lõpuks ja sisuka
koostöö tulemusena sõnastasime ühiselt
oma väärtused, millest on kantud meie
igapäevane töö ja tegemised kirikus.
•
•
•
•
•
•

JUMALA KUTSE JÄRGIMINE
KOOSTÖÖ
USALDUS
TEENIMINE
VASTUTUS
PÜHENDUMINE

Töötegijate tagasiside motivatsioonipäevale:
Mirjam: Oli tõeliselt värskendav ja
motiveeriv päev nii kaastöötajatega koos
sauna- ja basseinimõnusid nautides kui
meie ühiste väärtuste üle arutledes.
Elve: Ühiselt veedetud päev oli hästi
ettevalmistatud ja korraldatud. Päev algas

lõõgastava spaa külastusega. Koolitus
üllatas mind selle poolest, et olin mõelnud,
et tulemas on midagi koolipapaliku loengu
laadset aga tegelikkus erines sootuks. Oli
väga meeleolukas ja osaliselt ka
mänguline. Sisulise poole pealt oli väga
huvitav koolituse II osas toimunud
grupitöö, kus mõtlesime üheskoos läbi ja
sõnastasime ühised väärtused, mis
kannavad meid meie igapäevatöös.
Maie: Pärnusse jõudes seadsime sammud
spaasse, mis oli väga suurepärane algus
päevale. Peale kosutavat lõunasööki
siirdusime Pärnu Eliisabeti kirikusse, kus
meid lahkelt vastu võeti. Õpetaja juhtimisel
toimunud koolitus sisaldas põnevaid
mänge ning sisukat grupitööd. Minu
arvates oli väga hariv ja õpetlik koolitus.
Aitäh õpetajale ja Jumalale, et selline päev
teoks sai. Ootan huvi ja põnevusega
järgmist ühist motivatsioonipäeva.
SÜDAMLIK TÄNU ÕPETAJALE
SUUREPÄRASE PÄEVA EEST!
Motivatsioonipäevast kirjutas
Liina Heinaste
sekretär-juhiabi

Liikmesannetuste kogumisest
Hea „Aja Lehe“ lugeja! 2017 I poolaasta on
möödunud ja vähem kui pool aastat jäänud,
et saavutada oma eesmärk ja koguda
koguduse ja kirikutööks väga vajalikud
liikmesannetused summas 25 500 eurot.
Taas tahame edastada oma südamliku tänu
kõigile annetajatele, kes on oma annetuse
teinud, eriline täna ka neile koguduse
liikmetele, kes on leidnud võimaluse sel
aastal võimaluse suurema summa
annetada. Aitäh!
2017. aasta eesmärgiks oleme seadnud
koguda liikmesannetusi summas 25 500
eurot ja kasvatada liikmesannetajate hulka
340 lahke annetajani. Juunikuu seisuga on
annetusi kogunenud 8829,03 eurot ning
annetajaid on 157 koguduseliiget.

Annetajate abil …
… toimus juuni alguses Kirikute ÖÖ, kus
põnevast ja mitmekülgsest programmist
said osa ligi 200 külalist. Kiriku keldrisaali
oli üles seatud hubane, rikkaliku
suupistevalikuvaliku ja sõbraliku
teenindusega kohvik …
… on Jaani Lastemaja arenemas kristlikest
väärtustest kantud lapsehoiuks, kus oma
suure panuse arengu suunas on andnud
arendusjuhi ülesandeid täitev Mirjam
Tiitus. Jaani Lastemaja lapsehoiu rühm on
täidetud nii suveks ja sügiseks. Mirjam,
juhina on teinud tublit tööd ja huvi meie
hoius pakutava vastu on suur. Juulist
alustas lapsehoius tööd ka uus ja tubli
hoidja Mare Klampe, kel pikaaegne
kogemus ja selged sihid.

… Jaani kirik puhas, valge ja soe ning
kiriku ümbrus väga korras ja hooldatud:
parandatud on kiriku põrandat, lilled on
alati värsked, kenasti seatud, kastetud ja
hoolitsetud, kirikuümbruse kõnniteed
puhtad, muru niidetud, lillepeenrad
kevadest sügiseni õites, kirik puhas ja
korras.
Tänu kõigile, kes abiks!
Seatud eesmärkide saavutamise nimel
tegutseme aktiivselt ja sihikindlalt ning
eesmärgile orienteeritust aitavad hoida
diagrammid. Ajalehe toimetusel ja
liikmesannetuste kogumisega tegelevatel
töötegijatel on plaan igas järgnevas „Aja
Lehe“ numbris anda ülevaade tegevustest
ja eesmärgile lähemale liikumisest.
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Kerly Ritval:Kristlaseks olemine

tähendab minu jaoks eelkõige seda, et
Aja Lehe suvenumbris pakume lugemiseks
noore koguduse liikme, Eesti Kunstiakadeemia tudengi ja möödunud hooajal
Jaani koguduse noortetööd vedanud Kerly
Ritvali vaateid elule, õpingutele, Norrale ja
kristlusele.

Kerly Ritval, kes Sa oled?
Olen tüdruk, 21-aastane, proovin jälgida
oma südame häält, sellest lähtuvalt olen
natuke impulsiivne. Olen suur esteetika
nautleja, armastan nii inimkätega loodud
kui looduses leiduvat ilu. Naudin ka hästi
kirjutatud raamatuid ning huvitavaid
mõtteid ja muidugi muusikat. Mulle
pakuvad huvi inimesed ja nende
kogemused. Kõik see kokku olengi mina,
rännates siin ilmas, otsides uusi kogemusi
ja mõtteid ning ammutades endasse kogu
maailma ilu.
Räägi palun natuke oma lapsepõlvest,
kodust ja õpingutest.
Lapsepõlvest pean olulisimaks maal
veedetud aega, avastusi täis hetki, kui
käisin mööda põlluäärt, jälitasin mõne
looma jälgi või vaatasin ennastunustavalt
putukate tegutsemist. Teiseks pildiks on
rohimist ootavad
põllulapid ja riita
ladumist ootavad puud. Olen väga tänulik
selle eest, et töötegemine on saanud minu
jaoks loomulikuks ja rahuldust pakkuvaks.
Viljandi Paalalinna koolist sain kaasa
näitlemise ja teatriarmastuse pisiku ning
kindlasti suunasid eesti keele õpetajad
õigete raamatute ja luuletajate juurde.
Põhikooli ajal aga hakkas pärast kooli elu
kunstikoolis. Kunstikool andis
enesekindlust ja julgust teha asju
omamoodi. Asjade loomulik käik viis mind
Viljandi Gümnaasiumisse, mis on
liialdamata öeldes hakkamist täis noorte
paradiis.

Peale gümnaasiumi lõpetamist õppisid
Sa aasta Sagavolli rahvakoolis. Räägi
palun lähemalt, kuidas Sa sinna sattusid
ja mida see aasta Sinu jaoks tähendas.
Liisa Lepplaan käis oma Sagavolli
seiklustest Viljandi Gümnaasumis
rääkimas, sattusin ka teda juhuslikult
kuulama. Pärast ettekannet olin
veendunud, et see ei ole minu jaoks. Aga
kuidagi hakkas see idee mu peas edasi
kerima ning saatsin oma motivatsioonikirja
Viljandi Jaani kogudusele. Sagavoll oli
suurte muutuste aeg, jõuludeks oli minust
saanud täiesti teine inimene, keda mu
sõbrad ära ei tundnud, aasta lõpuks sai
minust aga uue ja vana „mina“
kombinatsioon, kes olen vist ka praegu.
Ühe aastaga juhtus lihtsalt nii palju, täide
sai viidud nii palju unistusi, mis mul üldse
kunagi oli olnud, ja rohkemgi veel. Eks see
kasvatas minus veendumist et “alt er
mulig” (norra k „kõik on võimalik“). Ühe
aastaga sai minust norra keele kõneleja ja
mägimatkaja.

Oled ka praegu Norras. Kas sellel maal
ja tema inimestel on Sinu elus eriline
koht?
Hetkel töötan Sagavolli koolis suvetöölisena. Olen tänulik, et mul on koht, kus
olla ning elu üle natuke järele mõelda ja
uusi unistusi üles ehitada. Põnev on olla jä
lle siin, kus olin aasta tagasi, ja mõelda selle
üle, kuidas ja mis on muutunud. Äärmiselt
tore on ka taaskohtumine heade sõpradega,
kelle järele olen igatsenud. Hea on teada
saada, kuhu aasta jooksul keegi liikunud
on. Ühel hetkel omandasin Norra keele ja
kultuuri, nüüd olen jõudnud sellest palju
unustada ja taas igatsema hakata. Põhiline,
mis mulle siinses keskkonnas meeldib, on
see, et sa ei pea olema milleski parim, ka
keskmine olla on väga hea. Tähtis on see, et

sa inimesena oleksid tore ja hea kaaslane.
Lisaks imetlen väga norrakate
nautlemisoskust, nende väljendeid nagu
“koselig” (hubane, mõnus) ja “kose deg”
(naudi ennast). Enese nautimisel ja kassi
kombel nurrumisel on siin ühiskonnas
tähtis koht. Võiks öelda, et lausa inimõigus.

Kuidas sattusid Jaani koguduse
leerikooli ja mida on Sul sellest
meenutada?
Leerikool oli üks osa sellest, et saaksin
Sagavolli õppima minna ning ega ma päris
täpselt ei teadnud ka, mida ma teen.
Meenub üks ülesanne, kui õpetaja Allan
Praatsiga proovisime inimese hinge
kujutada. Mulle meeldis see väga ning
üleüldiselt oli leerikool pigem inimeseks
olemise kool, mitte Jeesuse olemasolu
tõestamise kool, nagu algul ehk eeldasin ja
kartsin.
Mida tähendab Sinu jaoks see, et oled
kristlane ja koguduseliige?
Kristlaseks hakkasin ma ennast pidama
alles Sagavolli koolis olles. Pigem
teadvustasin siis endale, et olin kristlane
olnud ka varem. Eks sõna kristlane on üks
definitsioon või enesemääratlus. Minu
jaoks tähendab see eelkõige seda, et ma
usun. Et ma olen tänulik ning loen vahest
tänupalveid. Et ma ei saa kurjaks inimeste
peale, vaid proovin pigem nende eest
palvetada, et neil kõik korda saaks.
Tänulikkuse ja armastuse tundmine enda
ümber teeb hinge rõõmsaks. Ning usk
sellesse, et kõik on võimalik. Koguduse
liikmeks olemine on huvitav, veidike nagu
suurde perekonda või suguvõsasse
kuulumine. Inimesed kallistavad ja
teretavad, teadmata täpsemalt, kes sa oled
või kust sa tuled. Koguduses tunnen
hoolimisjõudu ja turvalisust.
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ma usunjaolen tänulik
Praegu õpid Eesti Kunstiakadeemias.
Räägi pisut oma õpingutest. Millisena
näed oma tulevikku?
Õpin kunstiteadust ja visuaalkultuuri
uuringuid. Minu peamisteks aineteks on
üleüldine ajalugu, kunstiajalugu ja
kultuuriteaduse lugu. See näeb välja nii, et
saame õppejõuga ruumis kokku ja ta annab
meile edasi igasugu teadmisi. Pärast me
loeme veel raamatuid juurde ning saame
targemaks, lõpuks kirjutame essee. EKA on
kindlasti hea kool, kus saan olla see, kes ma
olen. Eriala annab mulle palju erinevaid
prille, mille läbi maailma vaadelda.
Lihtsalt õpin, sest õppida on hea.

Küsimus „millisena näed oma tulevikku“
kaotab oma põnevuse umbes üheksandas
klassis, kui tuleb hakata tulevikku
suunavaid otsuseid tegema. Ise arvan, et
kõik kaardid on veel laual, ning võin vaid
öelda, et kindlasti ei saa minust
matemaatikut ja kindlasti saab minust ema.
Korraldasid sel aastal koos Karl
Mihkliga Jaani koguduses noorteõhtuid.
Mida tegite ja mida ise selle käigus
õppisid?
Saime kokku Karl Mihkel, mina ning 5 - 9
noort. Enamasti olime keldrisaalis, kus
vaatasime kord filmi, kord küpsetasime
piparkooke. Kaks korda õnnestus matkal
käia, teiselpool Viljandi järve ning
Hüppassaare rabas. Töötasin sel aastal ka
Tallinna Lastekodus koduõpetajana ning
mõlemas rollis, nii lastekodus kui
koguduses olin esimest korda teadvustatult
eeskuju ja mentor. Mõlemad rollid olid
väljakutsuvad ning pean tunnistama, et
päris rahul ma endaga ei ole.
Kuid eks vigadest õpitakse ning mentoril
roll kasvabki välja isiklikust kogemusest.

Meenuta palun mõnd toredamat seika
noorteõhtutest.
Esimesena meenub mulle tegelikult
olukord Põltsamaal noortepäevadel, kui
mängisime lauamänge. See oli tõeliselt
lõbus. Üldse meenuvad just need korrad,
kui on palju naeru olnud see on tõesti
imeline, kui palju suudavad noored naerda.
Ka kohtumine Norra sõpruskoguduse
leerilastega oli vahva, jälgida esialgset
tagasihoidlikust ning hilisemat
sõbrunemist.

Miks võiksid noored Sinu meelest
kirikusse tee leida?
Leian, et inimene saab lapsest nooreks siis,
kui ta hakkab iseennast otsima. Kirikus
teenistusel käies võib preester oma jutluses
puudutada just sellist kohta, mis vajab sinus
tähelepanu. Vahel aga võib teenistus mööda
külgi maha joosta. Kirikusse minek võib
olla algus Jumala leidmisel. Olen selles
osas Martin Lutheriga nõus, et Jumalaga
suhtlemiseks ei pea kirikusse minema.
Kirik tegeleb aga millegi niisugusega,
millele koolis eriti tähelepanu ei pöörata inimese hingega. Sealjuures soovitan
noortel kõrvale jätta lood ristisõdadest ja
nende põhjustatud kannatustest, mis on
jäänud ajalukku.
Sinu sõnum Aja Lehe lugejatele.
Hetkel hoian kassi nimega Mattheus ning
seepärast võtsin kätte ka Matteuse
evangeeliumi.
Mind kõnetasid Mäejutluse sõnad.
Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on
öeldud:
Sa ei tohi tappa! ja igaüks, kes tapab,
peab minema kohtu alla.

Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma
venna peale vihastab,
peab minema kohtu alla, kes aga oma
vennale ütleb:
„Tola!”, peab minema ülemkohtu alla,
kes aga ütleb: „Sina jäle!”, peab
minema tulepõrgusse.
Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood
ja sulle tuleb
meelde, et su vennal on midagi sinu
vastu,
siis jäta oma and altari ette ja mine lepi
esmalt ära oma
vennaga ja alles siis tule ja too oma and!
(Matteuse 6:21-24)

Veidi pehmemalt öeldes: hoolitsege oma
perekonna ja lähedaste eest ning proovige
lahendada kõik lahkarvamused. Ärge
hüüdke mitte kedagi lolliks, ka oma
mõtetes mitte. Kui järele mõelda, siis teise
lolliks tembeldamist on liigagi palju.
Uudistes näeme, kuidas poliitikud
sõimavad üksteist, kommentaariumites
sõimavad inimesed üksteist, koolis
räägivad õpilased omavahel, et õpetaja on
loll, ning õpetajad ohkavad õpetajate toas,
kui lollid on tänapäeva lapsed. See sõna
aga lõpetab dialoogi, tõmbab teineteisemõistmisele kriipsu peale. Aga küll on hea
olla, kui südant ei vaeva ükski konflikt.
Elsbet Helena Tiitus, 13:
Kerly on hästi tore inimene, kellele meeldib
väga teistega suhelda. Ta on alati väga
rõõmsameelne ning ei virise kunagi tühiste
asjade pärast. Kerlyle tulevad alati pähe
hulljulged ideed, temaga ei hakka kunagi
igav.
Ta ei ürita olla keegi teine, vaid jääb alati
iseendaks, tänu sellele ongi ta hästi äge,
tore, armas ja eriline.
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Augustikuu
VILJANDI JAANI KIRIKUS

Ma olen aga Jumalalt abi saanud
tänase päevani, siis ma seisan,
tunnistades nii pisikestele kui suurtele.
/Apostlite teod 26:22/

Neljapäev, 3.08,

kell 10

KIRIKUTUND Pärsti Hoolekandekeskuse

Neljapäev, 3.08,

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Laupäev, 5.08,

kell 12.15

JAANI SUVEMUUSIKA: SOLA GRATIA - ÜKSNES ARMUST,
orelil Aaro Tetsmann. Pilet 5€

Pühapäev, 6.08, 9. pühapäev pärast nelipüha,
kell 10
MISSA
Õpetaja Marko Tiitus ja organist Tuuliki Jürjo
TÕDE JA EKSITUS
(1. Kuningate raamat 18:21-26,36-39; Heebrealastele 4:1-2,9-13; Matteuse 7:13-14)
Kolmapäev, 9.08,

kell 18

KONTSERT, Donato D'Antonio kitarril (Itaalia) ja Tiit Peterson kitarril (Eesti). Pilet 5€

Neljapäev, 10.08,

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Laupäev, 12.08,

kell 12.15

JAANI SUVEMUUSIKA: TANTSUD VIIULIGA,
Leena Laas (viiul) ja Tuuliki Jürjo (orel). Pilet 5€

Pühapäev, 13.08, 10. pühapäev pärast nelipüha,
kell 10
MISSA
Õpetaja Marko Tiitus ja organist Mirjam Tiitus
USTAVUS JUMALA ANDIDE KASUTAMISEL
(Õpetussõnad 14:21-22,25,31; 2. Korintlastele 8:9-15; Matteuse 25:14-30)
Kolmapäev, 16.08, kell 17

VESPER ja KIRIKU KORISTUSTALGUD

Neljapäev, 17.08,

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 12

Pühapäev, 20.08, 11.pühapäev pärast nelipüha,
kell 10
MISSA
Õpetaja emeeritus Helmut Mõtsnik ja organist Tuuliki Jürjo
SOOSINGUAJAD
(Jeremija 6:16-19; Roomlastele 11:17-24; Luuka 4:23-30)
Neljapäev, 24.08,

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Neljapäev, 24.08,

kell 14

KIRIKUTUND Viiratsi Pansionaadis

Laupäev, 26.08,

kell 12.15

JAANI SUVEMUUSIKA: KORAALIVIISID,
vokaalansambel „In Unison“ ja Tuuliki Jürjo (orel). Pilet 5€

Pühapäev, 27.08, 12. pühapäev pärast nelipüha,
kell 10
MISSA
Õpetaja Marko Tiitus ja organist Tuuliki Jürjo
ENESE LÄBIKATSUMINE
(Iiobi 42:1-6; Roomlastele 7:14-25; Matteuse 21:28-32)
Neljapäev, 31.08,

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
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Septembrikuu
VILJANDI JAANI KIRIKUS

Ja vaata, on viimseid, kes saavad esimesteks,
ja on esimesi, kes jäävad viimasteks!
/Luuka 13:30/

Pühapäev, 3.09, 13. pühapäev pärast nelipüha,
kell 11
KOOLIAASTA ALGUSE PEREMISSA KIRIKU ÕUES (halva ilma korral kirikus)
Õpetaja Marko Tiitus, organist Tuuliki Jürjo ja koguduse lasteansambel
Esmaspäev, 4.09,

kell 11

KIRIKUTUND Jämejala Haigla Tegevusmajas

Teisipäev, 5.09,

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Neljapäev, 7.09,

kell 10

KIRIKUTUND Viljandimaa Hoolekandekeskuses

Neljapäev, 7.09,

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Neljapäeval, 7.09,

kell 13

EAKATE PÄRASTLÕUNA, külas õpetaja Marko Tiitus

Pühapäev, 10.09, 14. pühapäev pärast nelipüha,
kell 11
MISSA
Õpetaja Marko Tiitus ja organist Mirjam Tiitus
MEIE LIGIMENE
(1. Saamueli 24:9-12, 17-21; Johannese 1. Kiri 3:11-18; Matteuse 5:43-48)
Esmaspäev, 12.09,

kell 11

KIRIKUTUND Jämejala Haigla Tegevusmajas

Teisipäev, 12.09,

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Kolmapäev, 13.09, kell 17

VESPER ja KIRIKU KORISTUSTALGUD

Neljapäev, 14.09,

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 12

Pühapäev, 17.09, 15. pühapäev pärast nelipüha,
kell 11
MISSA
Õpetaja Peeter Parts ja organist Tuuliki Jürjo
TÄNULIKKUS
(Jesaja 24:14-16; 2. Korintlastele 9:6-15; Johannese 5:1-15)
Teisipäev, 19.09,

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Kolmapäev, 20.09, kell 17

VESPER ning PIIBLI- ja PALVERING

Neljapäev, 21.09,

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 12

Pühapäev, 24.09, 16. pühapäev pärast nelipüha,
kell 11
MISSA
Õpetaja Marko Tiitus ja organist Mirjam Tiitus
JUMALA HOOLITSUS
(1. Kuningate 17:1,8-16; Filiplastele 4:10-14; Luuka 10:38-42)
Esmaspäev, 25.09,

kell 17.30 SÜGISLEERI I TUND

Teisipäev, 26.09,

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Kolmapäev, 27.09, kell 17

VESPER ning PIIBLI- ja PALVERING

Neljapäev, 28.09,

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 12

Neljapäeval, 28.09 kell 14

KIRIKUTUND Viiratsi Pansionaadis
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Õnnitleme!
Augusti sünnipäevad
Kristel Viirmann
Ebe Suits
Ivo Leiaru
Tiina Leiaru
Matthias Kreisman
Kiira Sumberg
Made Kello
Aarne Lätte
Merle Kõiv
Fatme Kleban
Viigi Püssa
Elve Meier
Astra-Silvia Valtson
Leo Kooser
Liis Männamaa
Janika Kipp
Mariina Karro
Tiit Rebane
Külli Soobik
Eret Türk
Mari Lehestik
Priit Aer
Ivo Kaljula
Malle Kraavi
Marge Salujärv
Iraida Arro
Marianne Ruus

3.08.
6.08.
6.08.
6.08.
7.08.
8.08.
9.08.
12.08.
11.08.
13.08.
14.08.
17.08.
19.08.
19.08.
19.08.
20.08.
23.08.
23.08.
24.08.
25.08.
25.08.
26.08.
29.08.
29.08.
29.08.
30.08.
31.08.

35
42
33
58
26
82
81
51
65
48
51
75
95
71
31
31
33
69
52
41
46
52
44
82
37
44
65

2.09.
4.09.
5.09.
6.09.
6.09.
6.09.
7.09.
7.09.
8.09.
8.09.
8.09.
9.09.
12.09.
13.09.
14.09.
14.09.
15.09.
16.09.
17.09.
17.09.
21.09.
22.09.
23.09.
26.09.
28.09.
29.09.
29.09.
30.09.
30.09.

53
52
87
61
39
46
88
80
31
68
49
65
68
38
94
36
86
84
32
91
78
31
44
56
52
32
26
21
38

Septembri sünnipäevad
Andrus Koppel
Vahur Ruut
Olaf Samarüütel
Helve Tähis-Asuküla
Indrek Tirmaste
Marko Tiitus
Valve Schvede
Veera Pille
Endo Kukk
Kaidi Kullama
Kaie Orgo
Sirje Ojasoo
Maie Kasvandik
Kaidi Reinu
Elga Ibrus
Malle Blitner
Ellen Rosin
Hilja Luhakooder
Emily Naarits
Erna Koppel
Elle-Maie Viir
Kristo Hansson
Harry Kare
Sirli Naelaste
Anneli Männamaa
Dagmar Rannak
Gerli Ülesoo
Karl Mihkel Loodus
Triin Engelke

Palju õnne igasse päeva!

LAULATATUD
7. juulil 2017
RAIT MISSALCHKI
ja
HELERI SAARIK
Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus,
need kolm, aga suurim neist
on armastus.
/I. Korintlastele 13:13/

RISTITUD
17. juuni 2017
LOOLA-ELIISE
ja
OTTO-JAMES PEEBO
(ristivanemad Väino Vaher,
Elda Käärmann-Vaher, Mark
ja Kerttu Fursov)
•
25. juuni 2017
LUDVIG MÄGI
(ristivanemad Hanna-Liina Võsa,
Ahto Abner, Marko Tiitus)
JOONAS-HENDRIK MÄGI
(ristivanem Eve Padar)
EVERT KUUS
(ristivanemad Hanno ja Eve Padar)
Jeesus ütleb:
„Mina olen viinapuu,
teie olete oksad.
Kes jääb minusse ja mina temasse,
see kannab palju vilja.“
(Johannese 15:5)

AJAST
IGAVIKKU LAHKUNUD
LINDA-ELISABETH TOMSON
(31.03.1934-31.05.2017)
Matusetalitus 10. juunil
Viljandi Jaani kirikus
MAIE RIMMEL
(1.05.1930-29.06.2017)
Matusetalitus 10. juulil
Viljandi Jaani kirikus
Jeesus ütleb:
„Mina olen ülestõusmine ja elu.
Kes minusse usub, see elab,
isegi kui ta sureb.“
(Johannese 11:25)

KANTSELEI AVATUD:
E ja K 10-15
T
12-17
N
13-17
P
tund aega enne
jumalateenistuse algust
•
Õpetaja Marko Tiituse kõnetunnid
E kell 10-14
N kell 13-17
(soovitame aeg
eelnevalt kokku leppida)
•
• Pühapäeviti kell 10 missa (august)
SEPTEMBRIST ALGAVAD
MISSAD KELL 11
• Neljapäeviti kell 12
keskpäevapalvus armulauaga
Olete oodatud!

KELLAMÄNG
VILJANDI JAANI KIRIKUS
Viljandi Jaani kiriku kellamäng
kõlab järgmistel kellaaegadel:
• E - L kell 9, 12, 15, 19 ja 21
• Pühapäeviti
kell 9.45, 12, 15, 19 ja 21
Kellamängu on hea kuulata
kirikuesiselt sillalt ning kiriku
vahetus läheduses.
Ootame kõiki kellamängu
kuulama ja pühapäevastest
missadest osa saama.

EELK Viljandi Jaani kogudus:
Pikk 6, 71003 Viljandi
• arvelduskonto SEB Pank:
EE6610 100 220 503 960 04
• arvelduskonto Swedbank:
EE752 200 221 057 689 936
www.eelk.ee/viljandi.jaani
www.facebook.com/
Viljandi-Jaani-kogudus
Õpetaja Marko Tiitus
tel 5341 3394
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
AL toimetus:

Fotod:

Marko Tiitus,
Mirjam Tiitus,
Liina Heinaste,
Tõnno Habicht.
Jaan Männik
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