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Jumal ütleb: Ma jätsin su maha üürikeseks hetkeks, aga ma kogun sind suure halastusega Js 54: 7

JAANUARIKUUS ON FOOKUSES
JUMALATEENISTUSE SISU JA VORM
Jaani kirikus toimuvad pühapäevased jumalateenistused on nauditavad
nii oma sisu kui vormi poolest: meil on
soe ja puhas kirik, korras orel, lisaks
organistile rõõmustavad meid laulu või
pillimänguga oma koguduse ansamblid
või külalismuusikud.
Koguduseliikmed teenivad aktiivselt
jumalateenistustel kaasa, tervitades
kirikulisi, lugedes Pühakirja tekste, viies
läbi korjandust ja jagades armulauda.
Igal teisel pühapäeval toimub jutluse
ja kirikupalve ajal keldrisaalis lastekirik,
kus lapsed saavad osa kirikuaasta või
konkreetse pühapäeva sõnumist.
Peale jumalateenistust koguneme
hubasesse keldrisaali, et juua teed ja
kohvi ning üksteisega vabamas vormis
suhelda ja mõtteid vahetada või reisimuljeid kuulata. See kõik sünnib koguduse töötegijate ja vabatahtlike ühise
rõõmsa teenimise tulemusena.
Kaks aastat on õpetajale abiks juma-

lateenistuselu planeerimisel ja korraldamisel jumalateenistuse toimkond.
Nende ettepanekul võtame jaanuari
teisest pühapäevast kasutusele uued
vihikud jumalateenistuse korraga.
Viljandi Jaani koguduses kasutame
alates 2006.aastast uuendatud jumalateenistuse korda. Vahepeal on trükist ilmunud Jumalateenistuste käsiraamat ja Jumalateenistuste noodiraamat. Nüüd on jumalateenistusel vaimulikul ja organistil jumalateenistuse
muusikalisel kujundamisel üks alustekst. Jumalateenistuse sujuvuse huvides on vaja ühtlustada ka kirikuliste
käes olev jumalateenistuse vihik.
Erinevused võrreldes praeguse jumalateenistusega on muudatused väga väikesed. Vihik on meile nende
omandamisel abiks, nagu ka koguduse ansamblid. Suur tänu abi eest uute
vihikute ettevalmistamisel leeriõppijatele Raiko ja Liis. Aitäh!
Järg lk.3.

KOGUDUSTE KOOSTÖÖKOGU VAATAS TULEVIKKU
Reedel, 4. novembril kogunes esime- Allan Praats ja Marko Tiitus.
sele töökoosolekule Jaani ja Pauluse Koos vaeti koolitustegevust, jumalateekoguduste koostöökogu.
nistuselu ja avalikkussuhEesmärgiks oli koostööteid. Jätkame leerikooli
leppe tegevuskava väljaühist läbiviimist ning otsitöötamine. Kogusse kuume võimalusi ühise suveluvad Jaani kogudusest
leeri korraldamiseks 2012
õpetaja Marko Tiitus, Ensuvel, peame veebruaris
na Audova, Meelis Kard,
koos Sauheradi ja Nesi
Tarmo Loodus, Mirjam
koguduse diakooniatöötaTiitus ja Taimi Välba,
jatega ühise diakooniaPauluse kogudusest õpe- Tarmo Loodus loeb Pauluse koolituse, jätkame rahtaja Allan Praats, Jana kirikus ette koostööleppe teksti vuslike ja kogukondlike
Kaseoja, Helmen Kütt,
tähtpäevade ning kirikuMihkel Pajupuu, Külli Salumäe ja Mari pühade ühist tähistamist, käsitleme kalSild. Koostöökogu juhivad õpetajad mistukultuuriga seonduvat.
Järg lk.3

TÄNUD MEIE TUBLIDELE
VABATAHTLIKELE!
MEELIS SUURKASK – lillede
ja lillepeenarde hooldamine
HELE-MALL KIVISTE, RAJA
AARDEVÄLJA – kiriku
suurpuhastus
MIRJAM TIITUS – eakate
pärastlõuna
KALMER LIIMETS, TEET
KAUR, ALAR TAEL, MINNA
ILMANIEMI, HEVEL SARV,
MIRJAM TIITUS –
peremissa korraldamine ja
läbiviimine
HELVE HUNT – kirikukohvi
läbiviimine

Palju õnne!
01.12
01.12
02.12
02.12
03.12
03.12
04.12
04.12
07.12
08.12
09.12
09.12
09.12
10.12
10.12
11.12
12.12
12.12
13.12
13.12
15.12
15.12
18.12
21.12
23.12
24.12
24.12
26.12
27.12
28.12

Eda Aas
Riina Trumm
Aline Roid
Heli Vassar
Ene Laur
Tiiu Luht
Linda Klaos
Raili Mutli
Saima Liverson
Aili–Helene Saar
Helga Henning
Laine–Marianne
Tusti
Lilian Sõber
Sale–Maret Jõgi
Kalju Mirka
Elli Tammistu
Evi Murd
Ruti Karilaid
Leili Elise Lutsoja
Kalle Tölp
Helve Tikko
Rein Uusma
Ly Vainikk
Laine Tamm
Aksel Kiik
Aare Soesoo
Marlene Aavik
Eda Paakspuu
Arno Must
Laine Madisson

67
51
91
52
54
73
76
62
71
81
91
85
67
79
63
86
86
76
88
52
59
74
52
87
70
61
80
59
53
84

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI
TEID JA NOOREMAID
SÜNNIPÄEVALAPSI!
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JÕULUD – UNISTUSTEGA
KOHTUMISE AEG
Kaasaja üks
tuntumaid
v aimuli kke
j uhen daj ai d
Anselm Grün
kutsub inimesi pöörduma
tagasi
oma
eluunistuste
juurde,
et
meie elu puhkeks õitsele
ning me saaksime üha enam selliseks, kelleks
Jumal meid on loonud. Eluunistused võivad
meid välja viia pealiskaudsusest meie tõelise
olemuse juurde. Selleks tuleb meil tagasi pöörduda oma lapsepõlve, kus need unistused sugenesid, leida endas üles oma sisemine laps.
Mõelgem kasvõi lihtsale küsimusele, mida
lastele ikka esitatakse: kelleks sa tahad saada?
Mina unistasin poisipõlves bussijuhi ametist,
siis tahtsin saada arstiks, pillimängijaks ja dirigendiks. Mida on mul praegu, täismehena, nende unistustega peale hakata – ükski neist ei ole
seni tegelikkuseks saanud?
Siiski-siiski. Kui vaatan sügavamalt endasse,
siis näen, kuidas mu lapsepõlve unistused on
minu arengut, elu, õpinguid ja kutsevalikut juhtinud ja suunanud. Tegelikult võin ma just praegu, vaimulikuna, ühendada oma tegevuses kõik
need lapsepõlve eluunistused.
Olles hingehoidja, kuulutades inimestele Jumala armu ja juhtides neid Tõe teel, olen ma
nendele arstiks. Jutlustamine, liturgia pühitsemine, koolitamine – siin läheb tarvis samasugust loomingulisust ja loovust nagu muusikul
või orkestrijuhil. Bussijuhi pabereid mul küll pole, aga kirikuõpetajana juhin ma kogudust ning
minu oskustele ja vilumustele loodab rohkemgi
inimesi kui bussitäis.
See on minu unistus ja minu lugu. Hea lugeja, leia Sina endas üles need unistused, mis
Sind kord lapsepõlves vaimustasid ja innustasid. Küsi endalt, kas need on täitunud. Palu, et
Jumal näitaks Sulle teid ja võimalusi, kuidas
just nüüd – olgugi suurem osa elust võib-olla
juba seljataga – leida ühendus oma suurimate
ja ilusamate unistustega ning neid teoks teha.
Sinu elu muutub oma unistusi järgides rikkamaks, viljakamaks ja kaunimaks. Usu, Jumalale
on Sinu unistused tähtsad.
Jeesus ütles: Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa
sinna." Jõulud on parim aeg selleks, et saada
lasteks ja võtta vastu Tema kuningriik.

Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

KÜLAS RIIGIKOGUS JA
ÕPETAJA JAAN TAMMSALUL
Kaunil kolmapäeva varahommikul alustasid 43 Viljandi
Jaani koguduse liiget teekonda Tallinnasse. Kõik sõiduhuvilised, vaatamata eale ja tervisele, olid väga rõõmsameelsed ja ootusärevil.
Põhieesmärgiks oli Helmen
Küti kutsel Riigikogu külastamine. Mirjam Tiitus oli sisustanud meie jaoks kogu päeva
Tallinnas.
Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingus (VENÜ) Poska
tänaval oli meil vastas riigikogulane Helmen Kütt. Maja
ajalugu ja tegevust tutvustas
Lea Viires. Ühingu koduks on
1995. aastal Eesti ja Saksa
vanemate inimeste koostöös
sisustatud maja Tallinna ühes
kaunimas paigas Kadriorus.
Linnalt saadi maja tasuta rendile. Ühingu pooltuhat liiget
võtavad aktiivselt osa toimkondade tööst.
Lisaks tegutseb
n e l i k üm m e n d
huvirühma.
VENÜ juurde
kuulub ka väike
õdus külalistemaja
Poska
Villa. Kogu tegevus põhineb
heategevusel ja
vabatahtlikkusel. VENÜt kutsutakse lugupidavalt väärika
vananemise akadeemiaks
ning hellitavalt rõõmu ja päikese majaks.
Riigikogusse jõudsime pisut
enne keskpäeva. Põhjaliku
ülevaate maja ajaloost, riigikogu saalist ja tööst saime meie
ringkäigu alguses. Riigikogu
saali rõdult nautisime ruumi
erilisust, mille põhitoonideks
olid sinine, must ja valge.
Akende ja uste karniisid meenutasid templite ehituselemente, kuid meie jaoks olid need
lihtsalt nagu tuhanded hambad. See esinduslik hoone
Tallinnas ehitati 1922. aastal.
Rõdult suundusime pealtvaatajate looži, kust saime jälgida
riigikogu infotundi. Riigikogu

liikmete küsimustele vastasid
peaminister Andrus Ansip,
kultuuriminister Rein Lang ja
siseminister Ken-Marti Vaher.
Peaministri vastused olid ebamäärased.
Riigikogust suundusime Tallinna Jaani kirikusse. Meid võttis
vastu asjalik ja heatujuline
õpetaja Jaan Tammsalu.
Kuulsime sealse kiriku tööga
seonduvatest rõõmudest ja
muredest.
Tallinna Jaani kirik valmis
1867. aasta jõuludeks, oma
esimese oreli sai 1869. Peagi
kujunes Jaani kirikust üks armastatumaid kontserdipaiku
Tallinnas. 1998. aastal tõdes
koguduse juhatus, et ilma remondita ei ole võimalik enam
orelit kasutada. Ette võeti ka
kogu kiriku remont. Koos oreli
restaureerimisega läks see
maksma 32 miljonit krooni.

Pühapäevastel teenistustel
käib kirikus keskmiselt 500
inimest. Kiriku juurde on koondunud omaste hooldamise
õpperühm, kus inimesed saavad asjakohaseid nõuandeid
ja näpunäiteid. Iga aastaga
kasvab laste ristimiste ja leeriskäijate arv.
Mitmed meie reisiseltskonnast
ostsid Jaan Tammsalu äsjailmunud raamatu „Vaimulikud
mõtisklused“.
Lahkudes soovisime kirikule,
koguduse juhatusele ja liikmeskonnale edu ja kõike head
ning asusime koduteele. Päev
oli väga sisukas ja huvitav.
Aitäh Helmenile, Mirjamile,
õpetaja Markole ja kõigile reisil osalenutele. Uute kohtumisteni.
Lea Saareoks
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… FOOKUSES ON JUMALATEENISTUS
Jumalateenistuselu uuendamisel
on vormilistest küsimustest olulisem see, et liturgias osaleks kogudust oma andidega teenides
võimalikult palju
inimesi, et jumalateenistused
on
mitmekülgsed,
osaduslikud
ja
vaimulikus mõttes
inspireerivad, et
Kolmainu Jumal
muudaks ja kujundaks oma Sõna ja
sakramentide läbi
meie elusid ning
pühitseks
meid
oma armastuse teenistusse.
Jumalateenistus on rikkalik varasalv, millest meil on palju ammutada. Sestap oleme otsustanud jaanuarikuu pühapäevade
jutlused pühendada jumalateenistuse sisu ja vormi küsimustele. Tutvustame missa sisu, struktuuri ning üksikute osade tähendust, õpime jumalateenistusel
aktiivselt osalema, anname nõu,
kuidas jumalateenistusel toimida
ja käituda. Tekkinud küsimuste
ning mõtete üle saame arutada
pärast jumalateenistust kirikukohvil.
Tere tulemast kirikusse Juma-

la suurtest ja imelistest andidest
osa saama. Kõlagu meie laul ja
ülistus Kolmainu Jumalale ikka
võimsamalt ja kirkamalt ning

… KOOSTÖÖKOGU

Pühapäev, 29. jaanuar

Algus lk.1
Koos Viljandi linnaga korraldame
advendi tähistamist, peame
25.detsembril ühise jõulupüha
peremissa koos näidendiga, jätkame kahe koguduse ühise kuukava koostamist ja avalikustamist jms. Arutati ka õpetajate
vahetamist jumalateenistustel.
Siin jääme ootama õpetajate
omavahelist kokkulepet. Avalikkussuhete valdkonnas arutasime
ühise kirikulehe väljaandmist.
Selleks moodustame eraldi töörühma.
Koostöökogu koguneb taas
9. detsembril Pauluse kirikus.
Tarmo Loodus
juhatuse esimees

saagu Tema armastus ja vägi
meie elus ja teenimises aina kogetavamaks. Soli Deo Gloria!
Jumalateenistuste toimkonna
nimel õpetaja Marko Tiitus

Pühapäev, 08. jaanuar
Missa — Jumala rahva pidu ja
teenistus

Pühapäev, 15. jaanuar
Missa sissejuhatav osa: alguslaul,
protsessioon, tervitus. ühispiht,
Issand, halasta; Au olgu Jumalale,
päeva palve

Pühapäev, 22. jaanuar
Missa sõnaosa: Pühakirja lugemised ja vastused, jutlus, usutunnistus, eestpalved
Püha Õhtusöömaaeg, korjandus,
armulauapalve, armulaua jagamine, õnnistamine ja läkitamine

LIIKMEANNETUS —
KOHUSTUS VÕI
VÕIMALUS
Advendi- ja jõuluajal mõtleme rohkem kui
muidu sellele, kuidas oma lähedastele ja
sõpradele rõõmu valmistada. See on kinkimise ja andmise aeg. See on aeg mõelda
ka sellele, mida olen andnud või võiksin
anda oma kogudusele. Koguduse 221 liiget
on kasutanud selleks kõige lihtsamat võimalust—nad on teinud iga-aastase liikmesannetus. 9 kuuga oli Jaani kogudusele
liikmesannetustest laekunud 9545 € (ligi 60
% kogu aasta eelarves plaanitust).
Ütleme taas suur tänu kõigile, kes on
kogudust toetanud. Uskuge, see ei ole
lihtsalt sümboolne liigutus – seda, mida
meie annetuste eest koguduses tehakse,
võime kogeda nädalast nädalasse ja lugeda
igast Aja Lehest. Neid inimesi, kes sellest
tegevusest osa saavad, on väga palju. Kas
pole see tore – anda oma panus millegi
ajatu ja samas just tänases hetkes vajaliku
heaks, nagu seda on hingeabi, vaimuvalgus, kristlik kasvatus, vaimulik muusika ja
palju, palju muud?
Siiski on meie liikmesannetustest plaanitud summast veel ligi 1/3 täitmata. Kui see
nii jääbki, peame oma tegevusi aasta lõpus
või uue alguses piirama. Sellest oleks kahju, sest töötegijatel on niipalju ilusaid plaane. Ei tahaks pidada jõuluteenistusi külmas
kirikus, loobuda laste jõulunäidendist või
vabatahtlike töötegijate tänulõunast. Ei
tahaks loobuda ka oma mõttest tellida kingitusena ajaleht Eesti Kirik Jämejala psühhiaatriahaigla ravialustele ja Viljandi Hooldekodu asukatele, et needki inimesed saaksid nädalast nädalasse osa Jumala heast
sõnumist.
Head kogudusekaaslased, üheskoos
saame sellega hakkama. Me usume teisse
ja usume oma kogudusse. Teisiti ei saakski
see olla, sest me usume Jumalasse, kelle
perekonda me kõik kuulume. Liikmesannetus on üks võimalus teha rõõmu väga
paljudele inimestele. Ja rõõm on kahepoolne—õnnelik on andja ja saaja!
Kasutagem seda!
Tänumeeles Teie
Marko Tiitus, õpetaja

OLULIST NÕUKOGU KOOSOLEKULT
I advendipühapäeval, 27.novembril, kogunes Jaani koguduse nõukogu järjekordsele koosolekule. Nõukogu tutvus koguduse juhatuses ning Jaani ja Pauluse koguduses vastu võetud
otsustega, võeti vastu 2011.
aasta eelarve muudatus, mille
aluseks on aasta esimese 9 kuu
tegelikud laekumised ja kulutused. Vajaduse eelarve muudatuseks tingisid planeeritust suuremad laekumised Viljandi Linnavalitsuselt ja sõpruskogudustelt

ja turvavalgustuse paigaldamine
kirikusse, uue murutrimmeri ost
ja õpetaja korteri remont.
Nõukogu kinnitas toimkondade koosseisud, valis uueks juhatuse liikmeks Meelis Suurkase
(senine juhatuse liige Margit Karu viibib praegu lapsehoolduspuhkusel) ning kiitis heaks koguduse 2012. aasta tegevuskava,
mida tutvustame lähemalt jaanuarikuu Aja Lehes.
Tarmo Loodus
nõukogu liige

Ma kogun sind suure halastusega
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Jõulumuusika Jaani kirikus

Õp Marko Tiitus
koos abikaasa
Mirjamiga
ootavad 70-aastaseid
ja vanemaid
koguduseliikmeid

05.11.2011 on ristitud

Katrini ja Priidu tütar

Reti Tambet

Laupäev 10. detsember kell 18

(sündinud 13.10.2010)

Viljandi Kultuuriakadeemia segakoor ja
Viljandi Linnakapell

ristivanemad
Piret Villem ja Anu Peiel

Ajast igavikku
kutsutud ja kristlikult
maetud

Sissepääs prii, annetus oodatud
Laupäev 17. detsember kell 18
Viljandimaa Kammerkoor, Viljandi Maagümnaasiumi
ja Jaani koguduse ansambel Kadi Ritsingu juhendamisel
Sissepääs prii, annetus oodatud

Evald Grosthal

Aleksander Sünter ja sõbrad

(24.02.1927 – 16.11.2011)

Sissepääs vaba annetusega

Matusetalitus
20.11.2011

www.eelk.ee/viljandi.jaani

Jõululõunale

Reede, 30.detsembril kell 18

TÄNAME KORJANDUSTEL ANNETANUID
06.11
13.11
20.11
27.11

Aja Lehe väljaandmiseks – 74,69 € - 50 annetajat
Jõulu peremissaks ja näidendiks – 109,84 € 75 annetajat
Korjandus – 61,32 € - 41 annetajat
Peremissa ja jõulunäidendiks – 77,85 € - annetajat 68

20. detsembril kell 14
Palume ennast hiljemalt
10. detsembriks kantseleis
sekretär Tiina juures
kirja panna

Vastuvõtu korraldab toimekas
diakooniatöö toimkond

TÄNAME NOVEMBRIKUU LIIKMEANNETAJAID

KANTSELEI
ON LAHTI
teisipäeval 13-16,
neljapäeval 14-17,
pühapäeval 9-9.45 ja
pärast teenistust

KANTSELEI
ON KINNI
24. ja 25. detsembril
ning 1. jaanuaril

KIRIK ON LAHTI:
tööpäeviti samal
ajal kantseleiga
ÕPETAJA MARKO
TIITUSE
KÕNETUNNID
teisipäev kell 13-16 ja
neljapäev kell 14-17
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

Raul Alliksaar, Salme Annus, Enna ja Tiit-Uku Audova, Jaanika Hund, Helve Hunt,
Kärt Johanson, Kalle ja Tiia Kadalipp, Hilda Kaljula, Helvi-Marie Kallikorm, Sirje Kannel, Mikk Kard, Janek Kink, Hele-Mall Kiviste, Linda Klaos, Enn ja Kaidi Kullama, Heino Laagus, Alvar Lepp, Eva ja Tarmo Loodus, Leili-Elise Lutsoja, Eda Meidla, Merike
Mitt, Silvi Mitt, Tõnis Mägi, Iivi-Reet Männik, Jaan Männik, Tiina Pihlak, Ivi Piir, Reet
Post, Ariš Thea Puu, Jelena Pärle, Edda Riesenberg, Valve Schvede, Heldi Soobik,
Külli Soobik, Lembit-Kaur, Ülo ja Ülo-Tarmo Stöör, Tiia Sülla, Avo ja Evi Tamm, Laine Tamm, Enn Tammoja, Jüri Teder, Andra Tetsmann, Heino Thomson, Katrin
Thomson, Indrek ja Keida Tirmaste, Õilme Tšikina, Merle ja Urmas Uba, Annely
Vaarik, Tiina Vilberg, Taimi Välba, Vaike Zalõbina, Koidu Atonen.

Jaani ja Pauluse koguduste ühine

1.JÕULUPÜHA PEREMISSA
KOOS JÕULUNÄIDENDIGA

„Minu elus ei juhtu midagi põnevat“
(autor Ülle Kalvik, lavastaja Silvia Soro)
Jõuluevangeeliumil põhinevas näidendis astuvad osatäitjatena üles
Jaani ja Pauluse koguduse lapsed, noored ja täiskasvanud, samuti mõlema koguduse vaimulikud ja juhatuse esimehed.
Muusikaliste etteastetega rikastavad näidendit Viljandi muusikakooli õpilased, koguduse lauluringi lapsed
ning solistid.
Pärast jumalateenistust ühine
jõulupuu keldrisaalis!

TERE TULEMAST KÕIGILE
VÄIKESTELE JA SUURTELE
25. detsembril kell 11
JAANI KIRIKUSSE

