Jumal ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head: andnud
taevast teile vihma ja viljakaid aegu, kosutanud teid toiduga ja teie
südant rõõmuga.
(Apostlite tegude 14: 17)
Juuni AD 2013, Jaanikuu
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TÄNUMEDAL MEIE ÕPETAJALE
Nelipühal, 19. mail andis peapiiskop Andres Põder Tallinna
Piiskoplikus Toomkirikus üle tunnustused Eesti kiriku
vaimulikele. Meie õpetaja Marko Tiitus pälvis Teeneteristi
III järgu medali. Teeneteristi III järguga autasustatakse
teenekaid kiriku töötegijaid, samuti kultuuri- ja ühiskonnategelasi, kes on oma elu ja tegevusega toetanud
kirikut ja aidanud kaasa kristliku maailmavaate levikule.
Marko Tiitus pälvis tunnustuse praktika
lektor,
viljaka tegutsemise ja pedagoogi- Viljandimaa Vapilise tegevuse eest meie kirikus.
märgi Nõukogu ja
maaKoguduse esildises autasu saami- V i l j a n d i
konna
kultuuriseks seisab, et Marko Tiitus on
kaitse
meie koguduse tubli õpetaja, kelle mälestiste
komisjoni
liige,
juhtimisel on kogudus ka raskel
Tartu
Ülikooli
usuajal kokku hoidnud ja arenenud.
teaduskonna
dokLisaks õpetajaametile oma koguduses on ta Viljandi praostkonna torant, Akadeemipraost, Halliste Püha Anna kogu- lise Teoloogia Seltduse hooldajaõpetaja, EELK Kiriku- si ja Societas Likogu, piiskopliku nõukogu, liturgia- turgica liige.
komisjoni ja haridusnõukogu liige,
EELK Vaimulike konverentsi juhatuse esimees, ajalehe Eesti Kirik ja
Usuteadusliku Ajakirja toimetuse
kolleegiumi liige, EELK Usuteaduse
Instituudi praktilise usuteaduse
õppetooli liturgika ja koguduse

Õnniteme õpetajat
suure tunnustuse
puhul ja soovime
vastupidamist nii
paljude
ametite
pidamisel.
Tarmo Loodus,
juhatuse esimees

LASKE LAPSUKESED MINU JUURDE TULLA

Ootame ristimisele kõiki, kellel on
olnud südames oma last/lapsi
ristida, kuid on seda erinevatel
põhjustel edasi lükanud.

malt üks vanem ning ka ristivanemad olema EELK täieõiguslikud
liikmed (ristitud ja konfirmeeritud).

Võidupüha oikumeeniline

tänujumalateenistus
Pauluse kirikus
23. juunil kell 11
Teenivad Viljandi koguduste
vaimulikud, jutlustab õpetaja
Allan Praats.

Palju õnne!
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Ristimissoovi korral palume ühenNüüd on selleks võimalus: ristimis- dust võtta koguduse õpetaja Marko
jumalateenistus on Viljandi Jaani Tiitusega, tel 53 413 394 või
kirikus 24. juunil kell 16.
e-post: marko.tiitus@eelk.ee

23.06

Vajadusel saab koguduse õpetajaga
kokku leppida ristimistalituse ka
mõnel muul Teile sobival kellaajal.

Jeesus ütleb: "Laske lapsukesed
minu juurde tulla, ärge keelake
neid, sest selliste päralt on

30.06

Laste ristimise puhul peab vähe-

Jumala riik!"

25.06

Toomas Puss
Ilmi Kard
Valve Toompuu
Aino Mäemees
Margus Vilido
Virve Alt
Aarne Asu
Aivar Saar
Ester Linn
Raivo Rothberg
Herta Ibrus
Marta Kütt
Aime Leiaru
Valli Lepp
Johannes-Alfred Koik
Vahur Parm
Raja Aardevälja
Helvi-Maria Kallikorm
Helgi Kotsar
Astrid Laarmaa
Lea Tammistu
Ludmilla Abel
Õie Pihlak
Meeli Sova
Jaan Männik
Tiina Põldaru

51
63
65
67
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77
74
52
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51
76
86
61
70
90
53
69
78
84
85
59
64
52
51
52
65

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA
NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI!
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KOLM KÜSIMUST
Viibisin maikuu viimasel
nädalal Room as Tartu
Ülikooli usuteaduskonna ja
Pontificia
Universita
Antonianum’i
(Püha
Antoniuse Paavstliku Ülikooli)
ühisseminaril, mis käsitles
teaduse ja religiooni suhteid.
Meelde on jäänud professor
Gilberto Cavazos-González’i
ettekanne frantsisklaste
vaimsusest – Gilberto on ka
ise
frantsiskaanide
vennaskonna liige ja elab
ülikooliga samas kompleksis
paiknevas kloostris.
Ta jutustas, kuidas kord noore munga ja
teoloogiaõppejõuna külastas teda sõber, kellele
Gilberto säravate silmade ja teadusliku
põhjalikkusega
jutustas
frantsisklaste
elukorraldusest, liturgiast ja teoloogiast. Sõbral oli
pärast ülevaate kuulamist kaks küsimust. Esiteks,
mis on kogu selle spirituaalse, liturgilise ja
teoloogilise rikkuse sees sinu jaoks kõige tähtsam
põhjus, miks olla frantsiskaanlaste vennaskonna
liige? Ja teiseks, kas sa oled seda kõike läbi elades
ja kaasa tehes õnnelik?
Küllap peaksime neid kaht küsimust ikka ja jälle
endalt ja oma sõpradelt küsima. Ei ole raske
jutustada, millistest tegevustest, ülesannetest ja
probleemidest koosneb kirikuõpetaja, pedagoogi,
poemüüja, riigiametniku, autolukksepa või
meditsiinitöötaja päev, nädal ja aasta. Meil on
arengukavad ja tööplaanid, eesmärgid ja mõõdikud.
Jumal
paraku,
väga
sageli
ei
saa
asjassepühendamatud inimesed sellest kõigest
mõhkugi aru. Mis on aga see üks, kõige olulisem ja
üheainsa lausega väljendatav põhjus, mis sunnib
mind hommikul lipsu või vaimulikukraed sättima,
tunkesid jalga tõmbama või enne klassi ette minekut
ripsmeid koolutama? Ja kas ma olen õnnelik oma
elukutses kui Elu kutses, Jumala enda kutses olla
Tema kaaslooja, Tema aia harija, Tema koja
majapidaja?
On aga kolmas veelgi olulisem küsimus, millele viitas
ka professor Gilberto: kas ma teen teisi inimesi
õnnelikuks? Kristlaste esmane vajadus ei ole
taotleda õnne või saada õnnelikuks, vaid teha
õnnelikuks teisi – Kristuse vähemaid vendi ja õdesid
meie kõrval. Kui minu elust möödub päev, mil ma
pole kedagi teinud õnnelikuks, kellegi palgelt pisaraid
kuivatanud, kedagi julgustanud või innustanud, siis
on see päev möödunud asjata, isegi kui olen
omandatud erialal toiminud professionaalina.
Palugem siis iga päeva hakul, et armuline Jumal
näitaks meile võimalusi teha inimesi enda ümber
õnnelikuks.
Marko Tiitus
Koguduse õpetaja
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KIRIKU UKSED ON
TEELISTELE AVATUD
Viljandi Jaani kirik on suvekuudel teelistele avatud iga
päev kell 11-18.
Möödunud aastal Eesti Kirikute Nõukogu välja antud vihikus «Teeliste kirikud» kirjutas piiskop Philippe Jourdan:
«Hoides käes Eesti pühakodasid tutvustavat teatmikku,
hoiad Sa oma käes eesti rahva hinge, Sa tunned tema
südame tuksumist, jagad tema rõõme ja muresid, kannatusi ja lootusi, elad kaasa tema argipäevaelule. Palju on
neid, kelle viimane pilk enne
teele asumist karmi saatuse
poole läks kirikule, ja neid,
kelle viimane mälestus
armsalt ja kaugelt kodumaalt
on olnud pühakoda. Kui
paljud soovisid, aga ei saanud
enne surma näha veelkord
oma
kodukirikut.”

Kirik
ei ole
lihtsalt
kooskäimise koht. Ta tähistab
k og udust j a t un n ist ab
kogudusest, mis selles paigas
elab. Ta on palvekoda. Ta ei
koosne ainult kividest, vaid ka
kõikidest mõtetest ja meeleliigutustest, mis on sündinud
paljude inimeste südames

lugematute aastate jooksul.
Need on elavad kivid, mis
annavad sellele kohale erilise
soojuse ja tähenduse.»

Tere tulemast kirikusse!

KÄÄRKAMBER ON
REMONDITUD
Maikuu juhatuse koosolek oli
tavapäraselt töine. Arutasime
koguduse eelarve täitmist esimese kolme kuuga. Raha laekumine kirikukassasse on ootuspärane, oleme aastaplaanist ligi
kolmandiku kokku saanud. Siinkohal tänu kõigile annetajatele!

Aasta alguses sõlmitud koostöölepe annab projekti kasutada
meie lastemaja. Oleme projekti
vedamiseks palganud projektijuhi
lasteaiaõpetaja Anne-Ly Ütsiku.
AS Pärlin lõpetab kohe-kohe
sanitaarremondi ja loodame, et
juba juunis same esimestele tööKa kulutamisega oleme olnud tutele lastehoiu teenust pakkuda.
jätkuvalt konservatiivsed. Tõsine Kolmas ettevõtmine on osaleproblem on suur kütte- ja elektri- mine EKN projektis “Teeliste kirikulu. Oleme esimese kolme kuu- kud”. Selle projekti raames on
ga aastaks planeeritud rahast kirik 15. septembrini iga päev
poole ära kasutanud. See on avatud kell 11-18. Projekti rahastingitud külmast talvest ja elektri- tamiseks palume Teeliste Kirikuenergia kallinemisest. Kogudu- te projekti raames kiriku külassele tähendab see abinõude tajatelt annetust suuruses 1 €.
plaani sügis-talviseks perioodiks,
et rahadega ikka välja tulla. Ju- Lõppenud on
kiriku
hatuse esimees teeb olukorra remont
lahendamiseks pöördumised k ä ä r k a m b r i s ,
naaberomavalitsustele, et meie mille pühitserahalist seisu natuke tugevdada. mine toimub 9.
juunil
peale
Teine suurem ettevõtmine on missat.
praegu lapsehoiuteenuse käivitamine meie lastemajas. Kogudus Tarmo Loodus
osaleb konsistooriumi projektis
Juhatuse
“Lapsed hoitud, töö leitud”.
esimees
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DIAKOONIATOIMKOND TAHAB TEADA, KUIDAS EDASI!
Meie koguduse diakooniatöö toimkond õpetaja Marko
Tiituse eestvedamisel on võtnud plaani läbi viia
küsitlus meie koguduse eakate, üle 70 aastate
liikmete seas. Küsitluse peamine eesmärk on meie
koguduse eakate vajadusi ja ootusi
paremini tundma õppida, et selle põhjal
diakooniatööd oskuslikumalt planeerida.
Alustame küsitluse läbiviimist selle aasta
juunikuus ja esimese kokkuvõtte teeme
aasta lõpul. Lõplikult tõmbame ettevõtmisele joone alla 1.juunil 2014.
Meie koguduse eakad on juba mitme
aasta jooksul võtnud vastu sünnipäevaõnnitlusi
kogudusepoolse õnnitluskaardiga. Need me toimetame võimaluse
korral sünnipäevalastele koju kätte.
Samuti oleme eakatele valmistanud
jõulupakid, mis ka koju viiakse.

Esimese sammuna on õpetaja koostanud küsitluse,
milles näiteks täpsustame küsitletavate isiku- ja
kontaktandmeid, andmeid kiriklike talituste kohta ja
andmeid lähisugulaste kohta. Seejärel uurime täpsemalt eakate koguduseliikmete vaimulike, sotsiaalsete ja materiaalsete vajaduste kohta. Oleme küsitluses olevad
punktid omavahel läbi arutanud, et meil
endil ka selge oleks, mida me soovime
inimestelt kuulda.
Vastustest loodame saada teavet, kuidas edaspidi diakooniatööd sisukamaks
muuta: saame selgust, mida meie koguduse eakad oma koguduselt ootavad
ja mida omalt poolt vastu anda soovivad. Saame ka korraliku andmebaasi
oma koguduse liikmete kohta.

Küsitlust viivad läbi meie koguduse diakooniatoimkonna liikmed, keda on selNende kodukülastuste käigus oleme leidleks tööks ette valmistanud õpetaja ja
nud aega ka väikeseks vestluseks, kui
volitanud koguduse juhatus. Oleme
külastataval selle vastu huvi on. Samas
andnud allkirja, et me ei jaga saadud
oleme me olnud vahel olukorras, kus
teavet teistele ja kasutame seda ainult
meie kasutada olevates andmetes on info
koguduse diakooniatöö edendamiseks.
vananenud – inimestel on muutunud telefoninumbrid
Maarika Sibrits
ja aadressid. Seega: teine suur eesmärk on
Küsitluse
koordinaator
koguduse andmebaasi korrastamine.

MEIE SEAST TÕUSEB ER
ERINEVATES
INEVATES KEELTES
TÄNU KRISTUSELE...
Nende sõnadega algab üks Soome kiriku lauluraamatu laul, mida me laulame tihti oma jumalateenistustel. Nelipühal, 19.mail sai see lause sõna-sõnalt
tõeks, kui tähistati Porvoo soome koguduse 80.
aastapäeva.
Porvoo raekoja platsil
toimunud
vabaõhujumalateenistusel olid
meiega külalised Eesti
ja Ungari sõpruskogudustest.
Jumalateenistusel teenisid Timo Ågren, piiskop Irja Askola, kes
jutlustas, kaasa teenis
suur koor ja ansambel
meie kantorite juhendamisel. Plats oli rahvast täis ja oma koguduse inimestele lisaks
oli ka palju turiste.

Jumalateenistusel teenisid kaasa ka Viljandi Jaani
koguduse õpetaja Marko Tiitus ja juhatuse esimees
Tarmo Loodus ning kirikuõpetajad Budapestist Deak
Terini kogudusest. Meie teise sõpruskoguduse Narva
Aleksandri kiriku esindaja oli kirikuõpetaja Vladimir
Batuhin.

Suur aitäh meie külalistele! Meil on
hea meel, et saime koos teiega oma
koguduse aastapäeva tähistada —
koos oli suur ja sõbralik pere.
Nelipüha epistlis räägitakse sellest, kuidas esimesel Sõprus on tugev ja ulatub kaugele!
nelipühal Jeruusalemma kogunenud inimesed kuulsid
igaüks oma emakeelt. Vähemalt kolme emakeelt oli
Heikki Hakamies
nelipühal kuulda ka Porvoos, kui Piiblitekste loeti ja
Porvoo soome
koguduse
palvetati koos soome, eesti ja ungari keeles. Oli
ülemõpetaja
tugev ühtsuse tunne.
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Jumal ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head

Ajast igavikku lahkunud ja
kristlikult maetud

Surnuaiapühad
Viljandi kalmistutel

Liidi Kliiman
(12.07.1938-26.05.2013)
Matusetalitus 01.06.2013
Viljandi Jaani kirikus,
maetud Metsakalmistule
Jeesus ütleb:
"Mina olen ülestõusmine ja
elu. Kes minusse usub, see
elab, isegi kui ta sureb."
(Joh 11;25)

KIRIK ON
LAHTI
esmaspäevast
laupäevani kell 11-18
ja pühapäeval kell 9-18

KANTSELEI
ON LAHTI
esmaspäeval ja
kolmapäeval kell 10-14
teisipäeval ja
neljapäeval kell 13-17
pühapäeval kell 9-9.45
ja pärast missat

ÕPETAJA
MARKO
TIITUSE
KÕNETUNNID
teisipäeval ja
neljapäeval kell 13-17

PIHIAEG
teisipäeval kell 17 - 18
(soovitav eelnevalt
kokku leppida)
Jaani koguduse aadress:
Pikk 8, 71003 Viljandi
www.eelk.ee/viljandi.jaani
Õp Marko Tiitus:
tel 53 41 33 94
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Sekretär-juhiabi Mirjam Tiitus:
tel 4333 000, 53 442 412
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
Koguduse konto SEB-s on
100 220 503 960 04
AL toimetus:
Marko Tiitus, Tarmo Loodus,
Mirjam Tiitus

29.06 kell 11
kell 13

Toome tn kalmistul
Pärnu mnt kalmistul

30.06 kell 10

pihi- ja armulauatalitus
Jaani kirikus
Vanal kalmistul
(Riia mnt)
Metsakalmistul

kell 12
kell 14

TÄNUD
VABATAHTLIKELE!

Hele-Mall Kiviste, Fatme Kleban, Kairi
Kajo – kiriku koristamine
Meelis Suurkask – kiriku ja kiriku
ümbruse taimede hooldamine
Tiiu Soesoo, Raja Aardevälja, Mirjam
Tiitus – eakate pärastlõuna korraldamine
Ingrid Juht, Minna Ilmaniemi, Katrin
Kangus, Mirjam Tiitus, Teet Kaur,
Kalmer Liimets – peremissa ja
lastekirikute korraldamine
Minna Ilmaniemi – laste lauluringi
juhendamine
Olge tänatud ja hoitud!

TÄNAME MAIKUU LIIKMEANNETAJAID
Helve Hunt, Sirje Kõuhkna, Raili Meri, Eva ja Tarmo Loodus, Alvar Lepp, Tiina Vilberg,
Tiina Leiaru, Marvi Kaul, Taimi Välba, Evija Leiaru-Kuldsaar, Marko Kuldsaar, Tiia Sülla,
Margit Karu, Kätlin Juuram, Raul Alliksaar, Jelena Pärle, Janek Kink, Irina Vares, Raina
Luhakooder, Andra Tetsmann, Angela Leiaru-Indriko, Inno Indriko, Kaidi ja Enn Kullama,
Leida Seeder, Timo Kallas, Enna ja Tiit-Uku Audova, Aksel Hüva, Keida ja Indrek
Tirmaste, Mikk Kard, Kiira Sumberg, Vally Speek, Aili-Helene Saar, Elar Kurvits.
Kogudust on annetusega toetanud ka Aarne Raudmäe.

Viljandi Jaani ja Pauluse koguduste ühine PEREPÄEV

“AARDEOTSIJAD”
laupäeval, 15. juunil
kell 11-18.30 Tuhalaane
külamajas ja ümbruses.

Kavas:
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

üksteisega tutvumine
aardejaht
teemakohane meisterdamine
mängud
spordivõistlused
lõke
vestlusring vanematele
ühine söömaaeg
ja muud põnevat...

Registreerimine kuni
12. juunini tel 53 442
412 (Mirjam) või epostil
viljandi.jaani@eelk.ee
Osavõtutasu
koos lõunasöögiga on
2 € inimese kohta!

Sõit Tuhalaande ja tagasi on omal käel. Registreerimisel
palume teatada, kas teil on autos vabu kohti, samuti kes vajab
transporti, et kõik soovijad saaksid kaasa tulla!
Kogunemine kell 10.45 Tuhalaane külamajas.
Selga ilmale vastav sportlik riietus, kaasa sõber ja hea tuju!
Olete oodatud, kõik väikesed ja suured!

