Püha Patriku laul:
ole minu kilbiks tänasel päeval,
Püha Kolmainu
kõikevõitev vägi!
Kolmainsus, minu kinnitajaks,
Ainuline, minu tunnistajaks,
et mida teen,
teeksin armastusest.

Keldi õnnistuspalve:
Olgu elu Jumal mind saatmas,
olgu armastav Kristus mind saatmas,
olgu Püha Vaim mind saatmas
minu teekonna igal sammul,
et aidata mind ja hoida
igal mu elupäeval ja -ööl.

Elu pärlid
18 pärli. 12 ümarat, 6 piklikku. Lase neil läbi sõrmede
libiseda, üks teise järel. Rahune. Mis on elus tähtis?
Mis teeb sind õnnelikuks? Mis on sinu elu eesmärk?
Kas ma olen seal, kus ma tahan olla?

Jumalapärl On olemas keegi, kes pärib meie järele, kes alati on meie juures, kes meie järele igatseb.
Kuldne pärl meenutab meile elu kõige olulisemat –
pühaduse kohalolu.
Kuus piklikku vaikusepärli on pärlite seas laiali selleks, et meile meenutada, kui oluline rahu ja vaikus.
Vaikuse pärlid tähendavad olemist, mitte tegutsemist. Lase mõtted vabaks ja hinga sügavalt. Peatu.
Mina-pärl on Jumalapärli lähedal, et meile meenutada, et inimesed on loodud Jumala näo järele. Minapärl tuletab meile meelde, et vaataksime endid Jumala silmadega nagu armastatud ja hinnatud lapsi.

Kas Jumal on olemas? Miks me peame surema? Ära
lükka neid küsimusi eemale. Pimeduses on alati valgus, isegi siis, kui me seda alati ei näe. Hoia ööpärlit
ja kujutle end pimedusse. Mõtle sellele, et Jumal on
kohal ka kõige pimedamas öös. Kedagi ei jäeta maha.
Valge ülestõusmise pärl kätkeb hea võitu kurja üle.
Öö on möödas, hommik on käes. Valgus ja elu võidutsevad. Mida me uskusime kaugel olevat, on nüüd
lähedal. Kõiges mures tuleviku ja oleviku pärast meenutab see pärl, kui oluline on otsida valgust ja mitte
kunagi lootust kaotada. Palu lootuse ja uuenemise
eest.

Ristimispärl kõneleb sellest, et me oleme head sellistena, nagu me oleme. Ristimine sümboliseerib
pöördumist ja uut elu, uut algust. Hoia ristimispärlit
sõrmede vahel ja palveta sinus oleva lapse eest.

Palveränduri laul

Kõrbepärlit hoides meenuta kõrbeperioode oma elus
ja seda, kuidas sa neist üle oled saanud. Mis teeb
sind küpsemaks? Mida tähendab kõrb sinu jaoks?

1. Eilse nüüd jätame.Vastu käi homsele.
Siiski praegu ja siin on taevas ja maa.
Täna on tänane tee.

Sinine olemispärl on puhkehetk elus. Selles rahus
sünnivad elurõõm ja elujulgus. Siin hetkes võime olla
lihtsalt niisama, midagi tegemata. Sageli küsime endalt: Mida ma pean tegema? Sinine pärl küsib meilt:
Mida ma saan tegemata jätta?

Ref: Igaks päevaks, igaks hetkeks
saame jõudu vägevalt Jumalalt.
Igal päeval, igal hetkel
palverändurid ülistavad.

Kaks punast armastuse pärli. Armastus on suurim
kingitus elus. Esimene armastuse pärl räägib meile
armastatud olemisest, avatud olemisest armastusele. Teine armastuse pärl kõneleb armastusest kui kingitusest, mida me jagame. Mõtle armastusele oma
elus – armastusele, mida vastu võtad ja armastusele,
mida sa teistele edasi annad.

2. Vahel on sünge öö. Tormituul näkku lööb,
aga julguse saame, laulame koos.
Töö on meil Jumala töö.
Ref: Igaks päevaks...

Kolm saladuse pärli hoiavad endas meie südame kõige sügavamaid saladusi. Neid, millest me kellegagi ei
räägi, või neid, mille jaoks meil pole sõnu. Iga inimene
on saladus ja mõnikord ei mõista me isegi ennast.
Kolmes saladusepärlis on meie saladused hästi hoitud.
Ööpärl tähistab kõige tumedamaid aju meie elus:
hirmu, kahtlusi, ärevust ja üksildust. Selles peituvad
mõttetus, kahtlused, hirm surma ja õnnetuste ees.

Viis: Pekka Simojoki, Sõnad: Pekka Simojoki, Tõlge: Anne Tuovinen

3. Tugevgi komistab. Julgemad vaikivad,
aga armastus kannab, lubab meil ka
uuesti alata taas.
Ref: Igaks päevaks...
4. Arglikku julgusta, kurbuses lohuta,
sest et Jumala rahva raskelgi teel
kõrval käib toetaja.
Ref: Igaks päevaks ...
w

Eesti jaakobitee
IV palverändurite
kokkutulek
25.-27.07.2014
Pärnu-Jaagupis

Non nobis Domine, non nobis Domine,
sed nomine tuo da gloriam

Reede 25.07
18.00

20.00 - ...

Pärnu-Jaagupi kirikus kokkutuleku avamine
ja heategevuslik kontsert.
Peale kontserdi lõppu palverännak
Jaani tallu 3 km
Õhtusöök ja koosviibimine Jaani talus

Laupäev 26.07
8.00-9.00
9.00
~ 9.15

Hommikusöök
Palverändurite teeleõnnistamine
Teele asumine Suigu ja Tori poole

~ 12.00

Lõunasöök Suigu seltsimajas

~ 18.00

Jõudmine Tuka tallu Tori vallas

Pühapäev 27.07
8.00

Hommikusöök

9.00

Palverännak jätkub Muraka külla

10.00
~ 12.00

Kanuudega Torisse
Kokkutuleku ja palverännaku lõpetamine
Tori kirikus.
Tagasisõit Pärnu-Jaagupisse.

Pärnu-Jaagupi
kirik
Korbe kirikukihelkond
loodi arvatavasti pärast
alade Saare-Lääne piiskopkonnale allutamist.
Konkreetseid teateid
kiriklikust kihelkonnast
ja preestrist on siinkandis aastast 1325.
Tollane kirik või kabel oli arvatavasti ehitatud puidust.
Pärnu-Jaagupi praegune kirikuhoone on ehitatud ilmselt veel katoliku kirikuks, olles üheks viimastest. Kirik
on pühitsetud palverändurite kaitsepühaku Jaakobuse
auks. Ehitusaastatena on ajaloolistes trükistes üles tähendatud 1531-1534, tegelik ehitamisaeg võib aga olla
varasem, sest juba 1499 mainitakse Vana-Pärnu kinnisturaamatus Korbe kirikhärrat. Pärnu-Jaagupi kirik on
ühelööviline gooti stiilis hoone. Ehitis on raudkivist ning
krohvitud.

Jaani talu
Läheks maale elama...võtaks
lambad....
Jaani talu maadel jookseb ringi iseäralik, veel ametliku
tunnustuseta lambatõug, kelle kujunemisel on sadu, ehk
tuhandeidki aastaid osalenud loodus, kohalikud olud ja
inimkäsi. Maalammaste kõrval kasvatame ja aretame väikest karja rootsi peenvillalambaid ja põliseid Ahvenamaa
lambaid.
Jätkame oma talus lammaste kui põlise kodulooma pidamist traditsioonilisel viisil. Nad annavad toidu lauale, villa
ja nahka kehakatteks ja kui üle jääb, siis teistelegi. Talus
on au sees ka vanad käsitööd - villa kraasimine ja kammimine ning käsitsi ketramine.
Julika Roos & Joel Roos
Jaani talu Valistre küla Halinga vald Pärnumaa
http://vanadoskused.blogspot.com

MTÜ Murru Küla Selts

Tori kirik

Murru Küla Selts loodi 2003 aastal
küla probleemide lahendamiseks ja
toredate ürituste korraldamiseks.

Pärnu jõe kõrgele kaldale pandi luteriusu kivikirikule nurgakivi 17.
septembril 1852. aastal. Kirik pühitseti 10. oktoobril 1854. aastal. Kirik hävis
1944. Rahva omaalgatuse korras alustati kiriku taastamist 1990.

2004.aastast on korrastatud ja arendatud Suigu
Seltsimaja, mis tegutseb kogu piirkonna külade
huvides. Selts teeb koostööd Tori, Suure-Jaani ja
Are valla seltsidega. Suigu Seltsimajas asub Suigu
Raamatukogu, Suigu Lasteaed-Algkool viib siin läbi
kehalise kasvatuse tunde, ringitööd, suuremaid üritusi.
Samuti korraldatakse ülevallalisi üritusi. Majas toimetab
vabaajaklubi Tuluke.
2011 aasta Maapäeval Aasta küla nominent ja EMOLI
omavalitsusega koostöö eest eripreemia saaja.

Tuka talu
Tuka talu asub Pärnumaal
Tori vallas väikeses Muti
külas. Tuka talu majutuses
on võimalus puhata väiksemal seltskonnal, kes oskab
lugu pidada rahust ja on
sõbralikud nii pererahva, kui külarahva suhtes.
Talu praegused asukad on selles talus toimetanud 1999.
aasta mardipäevast. Tuka talust leiab majutuse, kalapüügivõimaluse, soovi korral saab matkata Soomaale
või tutvuda maaliliselt ilusa Toriga, giidiks perenaine või
iseseisvalt.
Ave Mürel
Tuka talu, Muti küla, Tori vald, Pärnu maakond
http://tukatalu.blogspot.com/

Eesti sõjameeste kirikus tegutsev kogudus on nimetatud Püha Jüri, kui rüütellikkuse sümboli, ustavate ja väärikate sõjameeste kaitsja järgi.
20. augustil 2003 avati Toris, Eesti sõjameeste mälestuskiriku juures professor Mati Karmini loodud ratsamonument Püha Jüri võitlus lohega. Monument on püsitatud Eesti Vabadussõja võidu ja Eesti taasiseseisvumise
tähistamiseks.

Palveränduri palve
Oo Jumal, kes Sa oma teenri Abrahami Uri linnast Kaldeast
päästsid, teda palverännakutel kaitsesid ja heebrea rahva
läbi kõrbe juhtisid:
Me palume Sind, et Sa kaitseksid oma teenreid, kes me Sinu
nimel Santiago de Compostelasse rändame.
Ole meile/teejuht palverännul,
suunanäitaja ristteedel/jõuallikaks väsimuses,
kaitseks ohtudes,/peavarjuks teedel,
varjuks palavuses,/valguseks pimeduses,
troostiks ahastuses,/ja jõuks heade kavatsuste elluviimisel.
Et me Sinu abiga turvaliselt rännu eesmärgile saavutaksime,
tervelt tagasi koju jõuaksime rikkamana armus ja headuses,
täis ülevoolavat ja kestvat rõõmu! Jeesuse Kristuse, meie Issanda nimel. Aamen.
Püha Jaakob, palu meie eest!
Ema Maarja, palu meie eest!
Codex Calixtus, 12 saj

Palverändur peab
õige tee valima,
reisiks end ette valmistama,
mitte liikuma suurtes gruppides,
maailma maha jätma,
tähelepanelikult jalge ette vaatama,
mitte unustama oma eesmärki,
mitte millestki end segada laskma,
peatuma heas ööbimispaigas,
hoolikalt Pühakirja lugema,
kodustega suhtlema palve kaudu,
teeröövlitele vapralt vastu astuma,
kõikvõimalike kannatustega leppima,
mitte paljude inimestega sõbrunema,
ettevaatlikult kauplema,
armastuses rändama,
kurja seltskonda vältima,
head seltskonda armastama,
vältima kõrval- ja eksiteid,
eksinuid õigele teele juhatama,
inimeste ütlemisi mitte tähele panema,
end Taevasse minekuks ette valmistama,
surmaks valmis olema
J.R.Ziegler, 1727

Lõuna-Uisti talurentniku Mary MacDonaldi
teelesaatmise õnnistus:
Saatku sind Jumal igas kurus,
saatku Jeesus sind igal nõlvakul,
Püha Vaim saatku sind vetevoogudel,
neemel ja välul ja mäeseljakul,
igal maal ja merel,
igal nõmmel ja niidul,
igal puhkamaheitmisel, igal ülestõusmisel,
igal laineharjal, igas laineorus,
igal sammul, kuhu tee sind viib.

