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Nõnda tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast,
kes meelt parandab.
Luuka 15:10
Jumal ütleb: Minu eluase on nende juures:
mina olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks.
Hesekiel 37:27

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

õppeaasta avapalvus
Esmaspäeval, 4. septembril pidas TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemia oma õppeaasta
avapalvust.
Juba mitmendat aastat kogunevad
akadeemia õppejõud ja üliõpilased enne
avaaktust Viljandi Jaani kirikusse, et osa
saada palvusest. Koguduse õpetaja Marko
Tiitus pidas palvuse, musitseerisid
tudengid.
Miks on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiale oluline pidada õppeaasta
avapalvust?

muusikateooria lektor:
On vana ja hea tava, et ülikoolides ja ka
teistes haridusasutustes alustatakse
õppeaastat avapalvusega. Ennem kui õhina
ja tuhinaga tegutsema hakata, tuleks
hetkeks aeg maha võtta ja paluda oma
plaanidele Jumala õnnistust. Oluline on ka
ikka ja jälle meelde tuletada, et Eesti
koolihariduses on ajalukku vaadates
keskset rolli mänginud kirik ja sealt lähtuv
õpetus.

Marko Mägi, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna juhataja,

Olgu see siis pühakiri või katekismus. Just
seda rolli igal aastal Jaani kirikus peetav
TÜ VKA õppeaasta avapalvus koos õpetaja
Marko Tiituse mõtisklusega suurepäraselt

Õpetaja Marko Tiitus käsitles oma
ettekandes koguduse töötegija vaimulikku
teekonda ning vahendeid ja tegevusi, mis
aitavad kristlasel ja koguduse töötegijal
sisemiselt ja vaimulikult kasvada.

1) Muutus ehk mida meil on pakkuda;
2) Vorm ehk millistena me paistame;
3) Vaimulik ehk kes meid esindab;
4) Koguduse liikmed ehk kes me oleme;
4) Annetused ehk kuidas me majandame.

Videoloeng teemal "Väikese (maa)koguduse suured võimalused" oli assessor
Tauno Toompuult.
Nõukogu liikmed arutlesid avatud
rühmades järgmistel teemadel:

Väljasõiduistungi osaks olid ka lõbusad
mängud ning Kristel Aeru oreliveerandtund Halliste Püha Anna kirikus.

Jaani koguduse
nõukogu
väljasõit
Kullale

Laupäeval, 9. septembril toimus Hallistes
Kulla Leerimajas Viljandi Jaani koguduse
väljasõiduistung.
Halliste kogudusele kuuluv Kulla
Leerimaja on renoveeritud Halliste valla
poolt ning praegu tegutseb majas Halliste
vallavalitsus ja raamatukogu. Kogukonnakeskusena kasutusel olev raamatukogu on
ilus näide koguduse ja omavalitsuse
koostööst. Ringkäigu Kulla Leerimajas
tegi vallavanem Ene Maaten.

Suur aitäh korraldajatele ja osalejatele!

Pühapäevased jumalateenistused algavad Jaani kirikus kell

Jumal

on positiivsete
muutuste allikas

Paar nädalat tagasi olime Jaani koguduse
nõukogu väljasõiduistungil Hallistes Kulla
leerimajas, kus kuulasime-vaatasime
assessor Tauno Toompuu videoloengut
teemal „Väikese (maa)koguduse suured
võimalused“, kus ta innustas mõtlema
sellele, missuguseid positiivseid muutusi
Jumal kiriku ja koguduse kaudu inimeste ja
kogukondade eludes esile kutsub. Ning
mitte ainult mõtlema, vaid neid näiteid ja
lugusid ka jagama, sest üksnes nii saame
olla kogudusena tõsiseltvõetavad ja
ligitõmbavad. Olulised ei ole eeskätt
kirikus toimuvad ettevõtmised, sündmused
ja tegevusvaldkonnad, vaid see, kas ja mis
nende kaudu inimeste eludes, suhetes ja
ühiskonnas paremaks muutub.

Viljandi Jaani kogudusel seisavad eest
olulised tähtpäevad. Koos kogu kristliku
maailmaga tähistame reformatsiooni 500.
aastapäeva, mille meenutuseks istutame
kirikuaeda 30. oktoobril õunapuu. Võime
mõelda neile muutustele, mida
reformatsioon otseselt või kaudselt eesti
rahva kultuuriloos esile on kutsunud:
omakeelne trükitud kirjasõna, rahvakoolide võrgustik, hariduse ja elukestva
õppe väärtustamine, mis valmistasid
pinnast rahvusliku eneseteadvuse
kujunemisele ja hilisemale riiklikule
iseseisvusele.
Mitmete ettevõtmistega, mis kulmineeruvad johannesepäeva jumalateenistuse

ja vastuvõtuga 27. detsembril, tähistame
Jaani kiriku 545. aastapäeva. Milline
tähendus on Viljandi Jaani kirikul ja
kogudusel meie linna ja kogukonna jaoks?
Mida Jumal meie keskel ja meie kaudu
teeb, milliseid protsesse juhib, milliseid
muutusi ette valmistab? Nimetan siinkohal
vaid mõningaid.

Väärikas ja hubane pühakoda, mille tornis
kõlab kaunis kellamäng, on juba oma
olemasoluga paljudele teelistele rahu,
lootuse ja elujulguse allikaks. Ka tänavu
suvel on meie kirikut külastanud üle 12 000
inimese, kellest paljud räägivad, et nad on
selles kojas kogenud kummalist rahu ja
tasakaalu ning jätkanud oma teed
rõõmsamalt ja elusamalt.
Kolm ja pool aastat oleme Jaani Lastemajas
pakkunud kristlikel väärtustel põhinevat ja
peresid toetavat lapsehoidu, andes
vanematele turvatunde ja hingerahu, et
sellel ajal, kui nemad tööl viibivad,
hoolitsetakse nende laste eest hästi. Jaani
Lastemaja on olnud vajalikuks
alternatiiviks või eelastmeks enne suurde
lasteaeda minekut ning pakkunud
soovijatele väiksemat kollektiivi ja
kodusemat õhkkonda.
Viljandi Jaani kogudus korraldab täna
vaimulikku teenimist (regulaarseid
jumalateenistusi) kolmes piirkonna
hooldekodus (Viljandimaa Hoolekande-

keskus, Pärsti ja Viiratsi pansionaadid)
ning Jämejala psühhiaatriakliinikus. Olen
neid hoolekandeasutusi külastades saanud
igakordse kinnituse, et Jumala Sõna ja selle
toojad on oodatud, sest me pakume
inimestele nende eluõhtul hingepidet,
lootust ja julgust. Päeval, mil neid ridu
kirjutan, oli mul eesõigus viibida Pärsti
hooldekodus ühe mehe surivoodil, tema
eest palvetada ja talle armulauda jagada.
See mees ütles mulle, et ta südames on
rahu.
Mida ilusamat ja olulisemat Jumal veel
võib anda kui rahu ja lootust teekäijatele,
tuge ja turvatunnet noortele peredele,
hingamist väsinuile ja valgust surijatele?
Olen lõpmata tänulik, et tohin olla osa
nendest muutustest, mida Jumal meie
kaudu esile kutsub.
Õnnistatud juubeliaastat!
Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

Leeriõnnistamist meenutades
Soe sügisene pühapäev 10. septembril tõi
Vi l j a n d i J a a n i k i r i k u s s e k o k k u
koguduseliikmed, kellel sai aastal 2017
mööda 10 ja 20 aastat leeriõnnistamisest.
Leeriaastapäeva jumalateenistusele oli
oma konfirmeerimist meenutama ja
õnnistust vastu võtma tulnud 20 inimest.
Leeriaastapäeva jumalateenistusel teenisid
õpetajad Marko Tiitus ja Jaan Tammsalu,
orelil Mirjam Tiitus.
Peale jumalateenistust mindi üheskoos
kiriku keldrisaali, kus oli kaetud laud, et
üheskoos lõunat süüa. Peeti söögipalve,
istuti üheskoos ning meenutati oma
leerikooli aega, oli nii naeru- kui ka
härduspisaraid.
Oli väga soe ja sõbralik koosolemine.
Pühapäevased jumalateenistused algavad Jaani kirikus kell

„Kuidas siis nüüd nii, vennad?“
Apostel Paulus oma esimeses kirjas
korintlastele 14. peatükis „Keelterääkimisest ja prohvetlikult kõnelemisest“,
mille ta piibliuurijate rehkenduste kohaselt
kirjutas oma kolmanda misjonirännaku ajal
aastail 55-56 pKr, on usklike kokkutulemise kohta öelnud nii:
„Kuidas siis nüüd, vennad? Kui te tulete
kokku, siis on igaühel midagi: on laulu, on
õpetust, on ilmutust, on keelterääkimist, on
nende tõlgendamist - see kõik toimugu
ülesehitamiseks. Kui keegi räägib keeli, siis
rääkigu kaks või kõige rohkem kolm, ja
järjekorras, ning üks tõlgendagu. Aga kui
tõlgendajat ei ole, siis ta olgu koguduses
vait rääkigu iseendale ja Jumalale.
Olen pühapäevastel jumalateenistustel
tabanud end kordi rahulolumõttelt, et oi kui
hea, täna ei pea mitte midagi tegema ei pea
kirikulisi tervitama, ei pea piibliteksti
lugema, ei pea korjanduskotiga kõndima, ei
… mida iganes, hea, et on „ei pea“. Võtan
sisse rahuliku istumisasendi ning kui tahan,
siis laulan, ja kui ei taha, siis ei laula; kui
tahan, siis kuulan jutlust ja kui ei taha, siis
ei kuula ka. Pärastiselt olen aga varmas
arutama ja hindama liturgiat või miks
kirikulisi alati nii vähe on või miks neid
täna kirikus üllatavalt palju oli. Paulus aga
küsib „Kuidas siis nüüd nii, vennad?“
Koguduse 2016. aasta tegevusaruandes
kirjutas õpetaja Marko Tiitus, et
kättejõudnud juubeliaasta 2017
(Reformatsioon 500, Viljandi Jaani
kogudus 545/25) on ülimalt soodus ja
kohane aeg usu sisu ja aluse järele
küsimiseks, koguduse kutsumuse, sihtide
ja eesmärkide revideerimiseks ning
evangeeliumi vabastava ja elumuutva väe
taasavastamiseks ja vahendamiseks selles
ajas, kus Jumal meid on kõnetanud ja
kutsunud.
Õpetaja arvates puuduvad meie koguduses
(sh koguduse aktiivi hulgas) ühtselt
mõistetud, sõnastatud ja omaksvõetud
ühised vaimulikud eesmärgid, mis meid
koondaksid, vaimustaksid ja motiveeriksid. Tõenäoliselt puudub ka ühtne ja
selge arusaam sellest, milleks kogudus on
kutsutud. Et sellest välja tulla, tuleb
koguduseelu fokuseerida elutähtsatele
valdkondadele, milleks olulisimaks on
inimeste kutsumine jumalateenistusele
Kristuse Sõna ja armulaua juurde ning
üksikinimese (nii koguduseliikme kui
otsija) isikliku vaimuliku teekonna
toetamine.
Ühel südakevadisel maikuu laupäeval
andis meie koguduse õpetaja kõigile
soovijaile võimaluse tulla koolitusele,
mille eesmärgiks oli anda nõu ja julgustust
neile, kes oleksid valmis olema abiks

jumalateenistustel, et avada teenistuste
teoloogilist sisu ja arutleda, milline on hea
jumalateenistus ning kuidas peaksime
meie, koguduseliikmed, selleks
valmistuma ning kaasa elama. Kiriku
keldrisaal mahutas meid kenasti ära.
Alustuseks, et teada saada, mida meie, kes
me koolitusele kogunesime, teame,
mõtleme ja tunneme, jaguneti rühmadesse
ning iga rühm jagas paarikümne minuti
kestel omavahel äratundmisi hea
jumalateenistuse kohta.
Koolitusel osalejate arvamustest koorus
hea jumalateenistuse tunnustena neli
põhilist „vaala“:
1. Positiivne häälestus:
- meid võtavad vastu ja ümbritsevad
sõbralikud, meeldivad ja omavahelises
osaduses olevad kogudusekaaslased. Mida
rohkem meid on, seda paremini ja
suuremas osaduses end tunneme;
- oskus olla rääkimata, kuulata vaikust ja
omaenda mõtteid. Me ei sega ei enne
teenistust ega teenistuse ajal teisi, kuigi
tahaks kangesti rääkida näiteks poliitikast
või Rail Balticust või tervisest või ...
2. Hea liturgia:
- on tunda, et teenistus on hästi
ettevalmistatud, mis omakorda tagab selle
loomulikkuse ja sujuvuse;
- vaimulik liturgina on ka ise teenistuses
sees, tajub oma rolli ja seda, mida ta
teenistust juhtides inimestega teeb;
- saab kaasa teenida;
- koostöö liturgi ja organisti vahel on
sujuv;
- rahulik ja segamatu armulauaosadus;
- palju ilusat muusikat/laulu.
3. Muusika ja laul teenistusel:
- palju muusikat ja laulu see on nagu
topeltpalve. Eriliselt meeldiv on, kui
teenistusel teevad kaasa lastekollektiivid,
külalismuusikud ning kui oreli taga on
vaimulikku õhustikku tajuv organist;
- ühispiht võiks olla lauldes, et koos ühises
rütmis ja meeleoludes oma pinged ja
mured/muretsemised endast välja laulda;
- orelirõdul laulab koraalikoor oskajad
laulaksid ning vähemoskajad julgeksid
kaasa laulda;
- võimendus ei jupsi.
4. Jutlus:
- kõnetab, on arusaadav ja annab uusi
teadmisi;
- jutlust kuulates tekib äratundmine, et
ingel on käinud õpetajale minu kohta
kitumas;
- puudutab hinge ning mõjutab minu
hoiakuid elus toimuva suhtes;
- jutluses on ka killuke nalja.
Pikemalt peatusime arutelus ühispihi või
patukahetsuse ümber. EELK kodulehel on
jumalateenistust käsitleva „nupukese“ all

ühispihi kohta antud selgitus: pärast
koguduse ühislaulu, mis toob ülistust ja
tänu Jumalale, tunnistatakse Jumala
halastusele lootes ühiselt oma eksimused ja
patud, et puhta ja rõõmsa südamega
jumalateenistust pühitseda võidaks. “Sest,”
nagu kirjutab püha apostel Johannes, “kui
me oma patud tunnistame, on Tema ustav ja
õige, nii et Ta meile annab patud andeks ja
puhastab meid kõigest ülekohtust.” (1Jh
1:9).
Aga mida siis ikkagi teha, kui mitte ühtegi
eksimust ja pattu meelde ei tule … seisad
jumalateenistusel teiste kirikulistega
kõrvuti ja tegelikult tunned ennast
pisisulina, kes mängib kirikus patust ja
eksinut. Minu enda jaoks sai teema
klaarimaks õpetaja Marko rahustavas
hoiakus. Kui ma mitme kuu tagusest ajast
õigesti mäletan, siis ütles ta selle kohta oma
mõistukõnes, et ausal leiab Jumal pahad
asjad nii ehk teisiti üles ja aitab ka vajaliku
korra luua, ilma et sa ise seda vahest
m ä rg a t a g i o s k a d . A n d e k s s a a m i s e
põhiliseks eelduseks on aga siiras tahe enda
läbikatsumiseks ja valmidus vaimulikult
vastu võtta lähedalt puudutav andestuse
kogemus.
Samas rõhutas õpetaja erapihi või isikliku
hingehoidliku vestluse olulisusele ja
võimalusele, mida võiks ja peaks me kõik
senisest varmamalt kasutama.
Olles oma elustiililt üsna liikuv ja alatasa
erinevates paikades, on mul olnud ka
rohkelt võimalusi teistes kirikutes
jumalateenistustel käia. Jah, tõden, et
selliseid teenistusi, kus on koguduse
inimesed kirikulisi tervitamas ja juhatamas
ning vabalt ja sundimatult nähtaval ja kaasa
teenimas, ei kohta tihti. Viljandi Jaanis
kohtab meie pühapäevased ennelõunad on
ikka väga ilusad ja usuliselt kandvad.
Hoidku Jumal mind, meid ja meie õpetajat,
et meis kõigis jaguks meele- ja järjekindlust
nädala tähtsaimal päeval - pühapäeval
olemas ja kaasas olla. Ka siis, kui pähe
tikub „ei taha“.
Ja nagu ütleb ühenduse Naised Teoloogias
esimees Anne Kull Eesti Kiriku 16. augusti
artiklis „Arm nõuab, et leiaksime ühisosa“,
et Kristus on ainus vahendaja, meie pääste
ei sõltu meie saavutustest ega soost, isegi
mitte meie vagadusest.
Andku Jumal meile selle kirikuaasta
viimasteks kuudeks rohket jaksamist ja
oskust omavahelist ühisosa ja vaimulikku
ees märki s enis es t enam koos ja
innustunumalt otsida ja leidmisest rõõmu
tunda.
Helve Hunt · Koguduse liige
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Aevastused ja prügikastid

laager Soomes

ehk

24.-28. juulini toimus Soomes Tampere
piiskopkonna laste telklaager, kus meie
kogudusest osalesid peale minu (Elsbet
Helena Tiitus) veel Ingel Madleen Tiitus ja
Robin Jakob Heinaste. Täpsemalt sai laager
nimega PIHKA4 teoks Lahti ligidal asuvas
Upila laagrikeskuses, millest võttis osa
umbes 150 last vanuses 10-14 eluaastat.
Noori oli kokku tulnud nii Soomest, Eestist
kui ka Venemaalt ning isegi Hispaaniast.
Kuna laager algas esmaspäeva hommikul,
siis meie sõitsime laevaga Soome juba
pühapäeva õhtul. Sadamasse tulid meile
vastu laagri juhendajad Taru ja Milka, kes
viisid meid Upilasse. Seal võttis meid vastu
pensionil olev kirikuõpetaja Karina, kelle
hobiks on Eesti ja eesti keel ning pisut
saimegi temaga oma emakeeles suhelda.
Esimene laagripäev möödus üsna
rahulikult: saabusid teised osalejad, heisati
lipp ning õhtul tutvustasime suures
laagritelgis laagrilistele meie kogudust.
Järgnevatel päevadel toimus väga palju
põnevaid tegevusi, millest kõige suurema
osa moodustasid kahe päeva peale jaotatud
töötoad: käsitöö, kanuusõit, kuuldemäng
(soomlased ütlesid selle kohta kuunnelma),
keskaeg, puugilugu ja Trangia (küpsetasime väikese panni moodi seadeldise peal
pannkooke). Kõige huvitavam oli minu
jaoks kuunnelma. Seal moodustati 3-5liikmelised rühmad, kes mõtlesid ise ühe
loo välja ning esitamise ajal tegid kõrvale
hääli. Et teised aru saaksid, esitas meie
rühm (eestlased) seda inglise keeles.
Töötoa juhendaja Kiisi valis kõikide
(umbes 40) rühmade seast 2 paremat lugu,
mis salvestati laagri veebilehe jaoks ning
ühed neist olime meie.

Eelviimasel päeval leidis aset koodimäng,
kus hea tulemuse nimel pidime tund aega
jooksma ning mälu pingutama. Igal
hommikul heisati Eesti, Venemaa ja Soome
lipud ning igal õhtul enne õhtupalvust need
langetati. Kuna laagri teemaks oli
KINGITUS (soome k LAHJA), avati igal
õhtupalvusel päeva teemale (nt. usk,
armastus jne) vastav kingitus.
Mulle avaldas väga head muljet see, et
laager oli planeeritud ja korraldatud
suurepäraselt: päevakava polnud liiga tihe
ega liiga hõre, tegevused olid mitmekülgsed ja eakohased. Alati oli olemas
inimene, kes oli valmis meile juhised ja
korraldused inglise keelde tõlkima, nii et
keele osas probleeme ei tekkinud. Ka
lapsed oskasid inglise keelt enam-vähem
sama palju kui meie ning soome ja eesti
keeled on nii sarnased, et saime
suurepäraselt suhelda omaealistega ning
leidsime omale isegi uued sõbrad. Vabal
ajal mängisime soomlastega jalgpalli või
Mölkky`t (täpsusviskemängu), turnisime
prügikastides ning kuulasime ja naersime,
kuidas üks naljakas poiss Pyry (soome k
Lumetorm) naljakalt aevastas - nalja sai.
Reedel toimus veel lühike jumalateenistus
ning pärast üsna kurvameelset hüvastijättu
alustasime teekonda Viljandi poole.

kuna nad on meie sõpruskogudusest, Lahti
Salpausselä kogudusest, siis võiks neid
kutsuda külla Viljandisse. Kahe aasta
pärast toimub sarnane laager uuesti, kuid
seekord pikemalt ja laagrisse on oodata
kuni 2000 last. Kindlasti kavatsen sinna
minna, lubatud sai ja nüüd on juba tutvused
ka ees. Soovitan seda laagrit kõigile kuni
14-aastastele, sest sain sealt väga hea
kogemuse ning miks mitte minna järgmisel
korral Eestist rohkem kui kolme
inimesega?

See suvine laager Soomes oli kindlasti üks
põnevamaid laagreid minu elus, üheks
põhjuseks oli see, et olin esimest korda
välismaal ilma täiskasvanud saatjata ning
pidin oma mugavustsoonist välja tulema
ning saama iseseisvalt keelega hakkama.
Leidsin laagrist omale uued sõbrad, kellega
tahan kindlasti jääda edasi suhtlema ning
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Sügis
2017

Lastele ja peredele
Viljandi Jaani koguduses
Peremissad algusega kell 11:
1. oktoobril:
Mihklipäev: JUMALA SÕNUMITOOJAD
Lood inglitest ja lastest
12. novembril
Isadepäev: RAHUTEGIJAD
Osalevad Jaani Lastemaja lapsed.
3. detsembril
I advendipühapäev:
SINU KUNINGAS TULEB
Süütame esimese advendiküünla,
nukunäidend
25. detsembril:
I jõulupüha: KRISTUS ON SÜNDINUD.
Jõulunäidend
KOOLITUSSARI
LAPSEVANEMATELE:
„VANEMLUSE EHITUSKIVID“
Koolitusel käsitletakse lühikeste loengute,
arutelude ja rühmatööde vormis
lapsevanemaks olemise põhialuseid.
Koolituse ajal saavad lapsed mängida
hoidja hoole all Jaani Lastemajas.
Koolitus on tasuta.
K o h t u m i s e d t o i m u v a d j ä rg m i s t e l
teisipäevadel: 31. oktoober ning 7., 14. ja
21. novembril kell 17.15-18.45 Jaani kiriku
keldrisaalis.
Registreerimine 25. oktoobrini või kuni
kohtade täitumiseni e-postil
mirjam.tiitus@eelk.ee

Kooliaasta alguse perejumalateenistusel, 3.
septembril Jaani kirikus palus õpetaja
Marko algavaks hooajaks Jumala õnnistust
Jaani Lastemaja uutele töötajatele. Pildil
Jaani Lastemaja hoidjad Mare Klampe ja
Eveli Maksim ning Jaani Lastemaja
juhataja ja koguduse laste- ja peretöö juht
Mirjam Tiitus.
Nende särasilmsete naiste hoole alla on
kümme peret usaldanud oma pesamunad.
Koguduse poolt kinkisime uutele
töötegijatele sügisese lillekimbu ja Jaani
Lastemaja logoga kruusi.

KONTAKT:
Mirjam Tiitus
Jaani Lastemaja juhataja
ja koguduse lastetöö juht
Tel 5344 2412,
e-post mirjam.tiitus@eelk.ee
www.eelk/viljandi.jaani
jaanilastemaja.eelk.ee
FB: Viljandi Jaani kogudus, Jaani
Lastemaja

545 TUVI KIRIKUSSE!
Jaani kiriku juubelisünnipäevaks
detsembrikuus (545 aastat kiriku rajamisest
ja 25 aastat taastamisest) ehime kiriku 545
volditud tuviga.
Septembrist novembrini toimuvad kirikus
Viljandi koolide õpilastele õppekäigud
„Kodulinna kirik tuttavaks“, selle raames
voldib iga õpilane valge tuvi. Soovijad
saavad tuvisid meisterdada ka mihklipäeva
ja isadepäeva peremissa järel kirikukohvil.
KOGUDUSE LAPSEHOID JAANI
LASTEMAJAS
Kristlikel väärtustel põhinev lapsehoid on
mõeldud peredele, kes vajavad hoidu
lapsele alates pooleteisest eluaastast. Väike
rühm (kuni 10 last) võimaldab igale lapsele
tähelepanu pöörata, teeme aktiivseid ja
arendavaid tegevusi (muusika, käeline
tegevus, juttude jutustamine, liikumine
jms).
Pühapäevased jumalateenistused algavad Jaani kirikus kell

Oktoobrikuu
VILJANDI JAANI KIRIKUS

Pühapäev, 1.10,

kell 11

17. pühapäev pärast nelipüha,
MIHKLIPÄEVA PEREMISSA
Õpetaja Marko Tiitus ja organist Tuuliki Jürjo.
Kuuleme lugusid inglitest ja lastest.

Teisipäev, 3.10,

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Kolmapäev, 4.10,

kell 18

VESPER ja PIIBLI ning PALVERING

Neljapäev, 5.10,

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev, 8.10,
kell 11

Nõnda tõuseb rõõm
Jumala inglite ees ühe patuse pärast,
kes meelt parandab.
/Luuka 15:10/

Lõikustänupüha,
LÕIKUSTÄNUPÜHA MISSA, koguduse vabatahtlike kaastööliste õnnistamine
Õpetaja Marko Tiitus ja organist Mirjam Tiitus
IGAPÄEVANE LEIB (Joel 2:21-27; 1. kiri Timoteusele 6:6-10; Matteuse 6:25-34)

Esmaspäev, 9.10,

kell 11

KIRIKUTUND Viljandi Haigla Psühhiaatriakliiniku päevakeskuses

Teisipäev, 10.10,

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Kolmapäev, 11.10, kell 18

VESPER ja KIRIKU KORISTUSTALGUD

Neljapäev, 12.10,

KIRIKUTUND Pärsti Pansionaadis
KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
EAKATE PÄRASTLÕUNA, külas psühholoog Raili Toikka-Tamm

kell 10
kell 12
kell 13

Pühapäev, 15.10,
kell 11

Teisipäev, 17.10,

kell 10

19. pühapäev pärast nelipüha,
MISSA
Õpetaja Hedi Vilumaa ja organist Tuuliki Jürjo
SUURIM KÄSK (5. Moosese raamat 10:12-13; Johannese 1. kiri 2:15-17; Markuse 12:28-34)
JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Kolmapäev, 18.10, kell 18

VESPER ning PIIBLI ja PALVERING

Neljapäev, 19.10,

kell 12
kell 14

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
KIRIKUTUND Viiratsi Pansionaadis

Laupäeval, 21.10,

kell 10

SÜGISENE TALGUPÄEV

Pühapäev, 22.10,
kell 11

Teisipäev, 24.10,

kell 10

20. pühapäev pärast nelipüha,
MUUSIKALINE MISSA
Õpetaja Marko Tiitus, organist Tuuliki Jürjo. Laulab koguduse naisansambel “Iris”
USK JA USKUMUS (Jesaja 8:11-15; 2. kiri Korintlastele 1:18-22; Johannese 9:24-38)
JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Kolmapäev, 25.10, kell 17

VESPER ning PIIBLI ja PALVERING

Neljapäev, 26.10,

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 12

Pühapäev, 29.10,
kell 11

29. pühapäev pärast nelipüha,
USUPUHASTUSPÜHA MISSA
Õpetaja Marko Tiitus ja organist Tuuliki Jürjo
USU ALUSED (Nehemja 8:1-2,5-6,9-12; 1. Timoteuse 6:11-16; Matteuse 10:26-33)

Esmaspäev 30.10

kell 16

USUPUHASTUSPÜHA KONTSERT-MÕTISKLUS

Teisipäev, 31.10

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK
Pühapäevased jumalateenistused algavad Jaani kirikus kell

Novembrikuu
VILJANDI JAANI KIRIKUS

Jumal ütleb: Minu eluase on nende juures:
mina olen neile Jumalaks
ja nemad on mulle rahvaks.
/Hesekiel 37:27/

Kolmapäev, 1.11

kell 18

VESPER ning PIIBLI ja PALVERING

Neljapäeval, 2.11

kell 10
kell 12
kell 18

KIRIKUTUND Viljandimaa Hoolekandekeskuses
KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
HINGEDEPÄEVA KONTSERT-MÕTISKLUS,
mõtiskleb õpetaja Marko Tiitus, musitseerivad TÜ VKA tudengid

Reede, 3.11

kell 18

VOCES MUSICALES hingedepäeva kontsert (Piletid müügil tund enne algust kohapeal)

Pühapäev, 5.11,
kell 11

Teisipäev, 7.11

kell 10

22. pühapäev pärast nelipüha,
MISSA
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja organist Mirjam Tiitus
USUVÕITLUS (Jeremija 15:19-21; Roomlastele 5:1-11; Matteuse 16:1-4)
JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Kolmapäeval, 8.11 kell 18

VESPER ja KIRIKU KORISTUSTALGUD

Neljapäev, 9.11

kell 10
kell 12
kell 13

KIRIKUTUND Pärsti Pansionaadis
KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
EAKATE PÄRASTLÕUNA, külas Heiki Raudla

kell 11

23. pühapäev pärast nelipüha,
ISADEPÄEVA PEREJUMALATEENISTUS
Õpetaja Marko Tiitus ja organist Tuuliki Jürjo

Esmaspäev, 13.11

kell 11

KIRIKUTUND Viljandi Haigla Psühhiaatriakliiniku päevakeskuses

Teisipäev, 14.11

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Kolmapäev, 15.11

kell 18

VESPER ning PIIBLI ja PALVERING

Neljapäev, 16.11

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev, 12.11

Pühapäev, 19.11,
kell 11

Valvamispühapäev,
MUUSIKALINE MISSA
Õpetaja Marko Tiitus, organist Tuuliki Jürjo ja koguduse naisansambel “Iris”
VALVAKE! (Malaki 3:13-18; Heebrealastele 3:12-15; Markuse 13:33-37 )

Teisipäev, 21.11,

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Kolmapäev, 22.11

kell 18

VESPER ning PIIBLI- ja PALVERING

Neljapäev, 23.11

kell 12
kell 14

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
KIRIKUTUND Viiratsi Pansionaadis

Pühapäev, 26.11,
kell 11

Igavikupühapäev,
IGAVIKUPÜHAPÄEVA MISSA, lahkunute mälestamine
Õpetaja Marko Tiitus ja organist Mirjam Tiitus
KRISTUS - TAEVA JA MAA ISSAND
(Malaki 3:19-20; 1. kiri Korintlastele 15:22-28; Matteuse 25:31-46)

Pühapäev, 26.11

kell 16

KONTSERT: NOVEMBRIKLASSIKA (Sissepääs TASUTA)

Teisipäev, 28.11

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Kolmapäev, 29.11

kell 18

VESPER ning PIIBLI- ja PALVERING

Neljapäev, 30.11

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
Pühapäevased jumalateenistused algavad Jaani kirikus kell

Jumalateenistuste uuest algusajast
Alates septembrikuust algavad Viljandi
Jaani kirikus kõik pühapäevased missad
kell 11. „Aja Lehe“ toimetus küsis
koguduseliikmete tagasisidet uue
alguskellaaja kohta.
Leili Weidebaum: Jumalateenistuse
alguse muutsime sellepärast, et ei oleks
erinevaid kellaaegu. Siiani oli missa ja
peremissa erinevatel kellaaegadel ning see
tekitas veidi segadust. Nüüdsest on kõikide
teenistuste alguseks kell 11. Võib-olla on
see alul veidi võõras aga harjume ära.
Saabki pühapäeval hiljem ärgata ja
rahulikult hommikused toimetused enne
jumalateenistusele tulekut ära teha. Olgem
muutustele vastuvõtlikud!
Enna Audova: Mulle isiklikult meeldib
jumalateenistuse algusaja muutumine tund
aega hilisemaks. Olen n-ö õhtune inimene,
kelle jaoks on õhtused tunnid kõige
produktiivsemad. Tööülesannete tõttu olen

sunnitud aga tööpäevadel hommikuti vara
ärkama, mistõttu koguneb nädalavahetuseks sageli unevõlg. Võimalus pühapäeval tund aega kauem magada on minu
jaoks tõeline kingitus ja aitab puhanud
peaga jumalateenistusel aktiivsemalt
osaleda.
Tarmo Loodus: Arvamus positiivne.
Jõuan kodustele pannkoogid ära teha ning
saan rahulikult teenistuseks kohale tulla.
Merike Põhjala: Minule jumalateenistuse
algus kell 11 sobib suurepäraselt. Olen alles
värske koguduseliige ja soovin väga
jumalateenistustel osaleda ja kaasa teenida.
Tulen hoopis teisest maakonnast ja seetõttu
varasem algus ei sobinud mulle väga hästi,
sest ühistranspordi kellaajad ei klappinud.
Kell 11 on aga väga hea aeg, saab ilusasti
rongiga tulla ja minna. Ilusa ilmaga on aega
isegi kodulinnas jalutada ning ei pea kohe
bussi peale tormama.

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 11 missa
• Neljapäeviti kell 12
keskpäevapalvus armulauaga
Olete oodatud!

Liikmesannetuste kogumisest

KELLAMÄNG
VILJANDI JAANI KIRIKUS

Hea „Aja Lehe“ lugeja!
2017. aasta eesmärgiks oleme seadnud
koguda liikmesannetusi summas 25 500
eurot ja kasvatada liikmesannetajate hulka
340 lahke annetajani. Augustiks oleme
annetusi kogunud kokku summas 12
278,49 eurot ja annetajaliikmete arv on
kasvanud 194 inimeseni. Võrreldes 2016
aastaga oleme annetajaliikmete arvu
ületanud ja annetuste summa on kõigest
52,43 eurot väiksem võrreldes eelmise
aastaga. Tahame tänada kõiki, kelle abil
oleme eelmisel aastal saavtatud tasemeni
jõudnud. AITÄH Sulle, kes Sa leidsid
võimaluse koguduse igapäevatööd sel
aastal esmakordselt liikmesannetusega
toetada! AITÄH Sulle, kes Sa leidsid
võimaluse oma liikmesannetuse
suurendamiseks! AITÄH, Sulle
püsiannetaja!
Kuna aasta lõpp ei ole enam kaugel aga
seatud eesmärgi saavutamiseni on veel
vaja üheskoos kokku koguda 13 215,51
eurot, siis kutsun üles Viljandi Jaani
koguduse rohkearvulist liikmeskonda
eesmärgi täitmisse panustama ja
kodukirikut juubeliaastal aktiivselt oma
annetusega toetama.
Sularahas annetuse tegemiseks saab
tulla Jaani kiriku kantseleisse:
P, tund enne jumalateenistuse algust
E, 10-15
T, 12-17
K, 10-15
N, 13-17

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

Aitäh!

Kellamängu on hea kuulata
kirikuesiselt sillalt ning kiriku
vahetus läheduses.
Ootame kõiki kellamängu
kuulama ja pühapäevastest
missadest osa saama.

Annetuse tegemiseks ülekandega on
vajalik järgmine info:
EELK Viljandi Jaani kogudus
arveldusarve SEB Pank:
EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank:
EE752 200 221 057 689 936
Selgitusse: nimi ja isikukood
Seatud eesmärkide saavutamise nimel
tegutseme aktiivselt ja sihikindlalt ning
eesmärgile orienteeritust aitavad hoida
diagrammid.

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:

Lootuses ja tänus!
Liina Heinaste
Viljandi Jaani koguduse sekretär-juhiabi

Fotod:

Pühapäevased jumalateenistused algavad Jaani kirikus kell

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

