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Viljandi Jaani koguduse JAANI LASTEMAJA kristlikel väärtustel põhinevas 
lapsehoius on veel vabu kohti sügisel alustavatesse rühmadesse: 

• Johannese rühm (kuni 3-a lapsed, Pikk tn 10)
• Frantsiskuse rühm (3-6-a lapsed, Lossi tn 35)

Meil on väikesed, kuni 10-lapselised rühmad ning rõõmsameelsed ja pühendunud lapsehoidjad.

Küsige julgelt lisa tel 53 442 412 (Mirjam Tiitus) või e-postil jaani.lastemaja@eelk.ee.
Koduleht: jaanilastemaja.eelk.ee

Issanda Vaim täidab maailma.
             (Saalomoni Tarkuseraamat 1:7)

Minge ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate!
                                                       (Matteuse 22:9)

Elage otsekui vabad!
         (Peetruse 1. kiri 2:16)

Kevadel on uue hoo sisse saanud laste 
mängunurga rajamine kirikusse, peauksest 
sisse tulles taha paremale nn letitaguse-
le kõrgendusele. Laste mängunurk või-
maldab väiksemate lastega peredel tulla 
üheskoos kirikusse ilma kartuseta, et lastel 
hakkab pikalt kirikupingis istudes igav. Sel 
ajal kui vanemad jumalateenistusest osa 
saavad, on lastel võimalus just neile mõel-
dud ja sisustatud nurgas omaette vaikseks 
tegevuseks: raamatute vaatamiseks, pusle-
de kokkupanekuks, joonistamiseks, värvi-
miseks ja muudeks vaikseteks tegevusteks.

On oluline, et lapsed, kuigi neile on 
eraldatud omaette nurgake, saavad ometi 
osa ka kirikus toimuvast – lauludest, pal-
vetest ja pühalikust õhkkonnast. Seetõttu 
pole plaanis laste mängunurka helikindla-
te seintega kinni ehitada, vaid selgitada ja 
õpetada lastele, et kirik on püha ruum ja 
siin on vaikselt nii väikesed kui suured.

Ent mängunurk pole kasutamiseks ainult 
jumalateenistuste ajal. Seal saab mängida 
ka kiriklike talituste ajal ning samuti on 
see avatud nendele teelistele ja peredele, 
kes tulevad kirikut külastama, et siin hetk 
peatuda, küünal süüdata ja hinge tõmmata.

Selleks, et mängunurk oleks puhas, 
värske ja ilus, on alustatud viimistlustöö-
dega, värvime üle riiulid ja paigaldame 
põrandale sooja ja pehme vaipkatte, laua 
ja toolid ning spetsiaalselt mängunurga 
jaoks õmmeldud kiriklike motiividega 
pehmed padjad, millel on mõnus istuda 

ja raamatuid vaadata. Mängunurk sobitub 
ka värvilahenduselt kiriku interjööriga: 
lähtuvalt Frantsiskuse vitraažist ja kiriku 
üldistest värvitoonidest on mängunurga 
sisustus rõõmsas sinise-kollase-helehalli 
kombinatsioonis. Mängunurga äärele tuleb 
ka akvaarium kaladega, see viitab otseselt 
kiriku kaitsepühak Frantsiskusele, kes elas 
loodusega kooskõlas, armastas loomi ja 
loodut.

Läbi on mõeldud ka see, kuhu paigu-
tuvad edaspidi need asjad, mis on praegu 
tulevases mängunurgas:  helitehnika, lau-
luraamatud ja trükised ning kirikuteenija 
tööga seonduv – kõik see saab edaspidi 
mugavalt olema kirikusse sisenedes vasa-
kut kätt ning selle tarbeks on eritellimu-
sena valmimas lauluraamaturiiul, helivõi-
menduse kapp ning stendid.

Laste mängunurga pidulik avamine on 
kooliaasta alguse peremissal 30. augustil. 
Sel päeval kutsume kirikusse kõiki lapsi 
üheskoos uut õppeaastat alustama ja vast-
valminud mängunurka kasutama. Samu-
ti kutsume osalema Soomest Anna-Lisa 
Nyströmi lapsed, kelle ema sooviks oli toe-
tada Viljandi Jaani kiriku lapsi. Mängunur-
ga valmimisele on vabatahtlikuna kaasa ai-
danud ja aitavad veelgi mitmed koguduse-
liikmed, ka neid inimesi täname sel päeval. 
Olete kõik väga oodatud 30. augustil sellest 
rõõmsast sündmusest osa saama!
Mirjam Tiitus,
Laste- ja peretöö juht

Laste mängunurk kirikus 
saab varsti valmis



Hea kogudusekaaslane ja toetaja! Koroo-
naviiruse epideemiast põhjustatud eriolu-
kord kestis Eestis üle kahe kuu. Eriolukord 
on küll möödas, aga on vara öelda, et me 
oleme sellest läbi tulnud. Võib-olla on ras-
kemad ajad alles ees. Kindlasti oleme sel-
le aja jooksul kogudusena, kogukonnana, 
rahvana palju õppinud.

Oleme õppinud seda, et oleme inimeste-
na ühes paadis ning sõltume üksteise pil-
gust, toest ja abist. Oleme õppinud pare-
mini eristama olulist ebaolulisest, püsivaid 
ja ajatuid väärtusi hetkelistest sihtidest ja 
püüdlustest. Oleme kogenud sel raskel ajal 
väga paljude kaasmaalaste vaprust, ennast-
salgavust ja teenimisvalmidust, kes oma 
elu ja tervise hinnaga on ravinud haigeid 
ja hooldanud abivajajaid, hoolitsenud selle 
eest, et poodides oleks toitu ja ka hingeabi 
ning vaimulik leib saadaval.

Millisena meenutame seda 2020. aasta 
kevadet viie aasta pärast? Millisena mee-
nutavad seda meie lapselapsed saja aasta 

pärast? Kas haiguste ja mure aastana? Või 
ka usu, lootuse ja armastuse aastana?

Viljandi Jaani koguduse nõukogu on ot-
sustanud koguda annetusi, et restaureerida 
Jaani kiriku orelirõdu kroonlühter, mis 
praegu on avariilises olukorras, ning pü-
hendada see auks Jumalale ja tänuks kõi-
gile vapratele ja hoolivatele kaasmaalaste-
le, kes aitasid meil tänavu kevadel ühiselt 
toime tulla koroonaviiruse puhanguga.

Laseme kroonlühtril selles Viljandi vani-
mas pühakojas särada veel aastakümneid, 

et meie järeltulijad võiksid sellest kirikust 
leida usku, lootust ja armastust nii rõõmus 
kui mures, nii headel kui rasketel aegadel.

Taastame Jaani kiriku kroonlühtri auks 
Jumalale ja tänuks vapratele ning hooli-
vatele kaasmaalastele. Kogume selleks 
annetusi kontole EE491010220080216011 
(EELK Viljandi Jaani kogudus) märgusõ-
naga «kroonlühter».

Ühe kroonlühtri restaureerimine lä-
heb maksma 3000 eurot. Osale selles et-
tevõtmises, tehes annetuse sulle sobiva 
summaga! Tee ülekanne arveldusarvele 
EE491010220080216011 (EELK Viljan-
di Jaani kogudus) ning märgi selgitusse 
«kroonlühter», kui Sa ei ole koguduse lii-
ge, siis ka oma isikukood, et saaksid anne-
tuselt tulumaksutagastuse.

Apostel Paulus julgustab: Olge rõõmsad 
lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad 
palves! (Rm 12:12)

Õpetaja Marko Tiitus

Restaureerime kroonlühtri 
erilise kevade tähiseks

Kas oskame hoida ühte
17. mail lõppes Eestis vabariigi valitsuse 
poolt välja kuulutatud eriolukord. Oleme 
ühiskonna, kiriku ja üksikisikutena tasapi-
si harjumas igapäevase elu taastumise ning 
koroonaviiruse kriisist tingitud piirangute 
lõdvenemisega.

Taastunud on ka koguduste ja kirikute 
iganädalane palvuste ja jumalateenistuste 
rütm. Viljandi Jaani kirikus on missa (ar-
mulauaga jumalateenistus) pühapäeviti 
kell 11 ja neljapäeviti kell 12. Siiski jär-
gime praegu ka kirikus mitmeid hügieeni-
nõudeid: 2+2 reegli järgimiseks on tähis-
tatud teineteisest vajalikul kaugusel ole-
vad istekohad, väldime füüsilisi kontakte, 
armulauda jagame leiba karikasse kastes 
ja inimesele keelele ulatades, kirikus on 
kasutamiseks desoaine ja soovi korral ka 
näomaskid, kirikusaali pindasid desinfit-
seerivad töötajad pärast iga palvust ja ju-
malateenistust.

Tänavune kevad oli eriline kõigi kiriku-
te ja kristlaste kogemuses, sest isegi nõu-
kogude võim ei suutnud saavutada seda, 
mida äsja võimutsenud koroonaviirus – 
jätta kõigis kirikutes üle kogu maa kahe 
kuu vältel ära avalikud jumalateenistused. 
Minu ja paljude teiste vaimulike küsimu-

seks on praegu: kas see õppetund on meile 
kohale jõudnud? Kas oleme hakanud pare-
mini mõistma, mida tähendavad meie iga-
ühe isiklikus vaimulikus elus ja meie rahva 
vaimsuses tervikuna pühakoda, jumalatee-
nistus, sakramendid, koguduse osadus ja 
eestpalved? Kas mõistame, kui vähe on 
tarvis selleks, et see aastatuhandeid kest-
nud vaimne traditsioon tegelikult katkeks 
ning kirik poleks enam pühakoda (Sõna 
kuulutamise ja sakramentidest osasaamise 
paik), vaid üksnes arhitektuuripärand?

Praegu on antud kogudustele ja kristlas-
tele uus võimalus -  pühakojad on avatud ja 
jumalateenistused toimuvad. Kirik suutis 
üle elada nõukogude aja, sest kogudused 
hoidsid ühte. Täna küsin ma Sinu venna ja 
hingekarjasena:

kas oskame hoida ühte
kui heitunud mesilaspere
kas oskame hoida ühte
ja minna nii läbi mere?

Selle ühtehoidmise esmaseks sammuks 
ja märgiks on pühapäevane jumalateenis-
tus koos oma kogudusega. Jutustus Püha 
Vaimu väljavalamisest ja kiriku sünnist 

algab sõnadega: Kui nelipühapäev kätte 
jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. 
(Apostlite teod 2:1) Sellepärast palun 
ja julgustan Sind, hea koguduseliige, 
koos Heebrea kirja autoriga: Mõtelgem 
üksteisele, kuidas üksteist virgutada ar-
mastusele ja headele tegudele. Ärgem 
jätkem unarusse oma koguduse koos-
käimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, 
vaid julgustagem selleks üksteist. (Heeb-
realastele 10:24-25)

Marko Tiitus,
Koguduse õpetaja



Seoses koroonaviiruse haigusega COVID-19 kehtestas EV valit-
suse kriisikomisjon eriolukorra, mis kestis 12. märtsist kuni 17. 
maini. Juhised kriisiolukorras tegutsemiseks anti usulistele ühen-
dustele, mis tõid kaasa selle, et kõik usulised avalikud organisee-
ritud üritused, sealhulgas avalikud jumalateenistused, kirikukont-
serdid ja muud inimeste kogunemised tuli lükata edasi või ära jätta 
kuni uute juhiste või eriolukorra lõpuni.

Eriolukord tõi kaasa selle, et Viljandi Jaani kirikus ei peetud kuni 
9. maini tavapäraseid jumalateenistusi neljapäeviti ja pühapäeviti, 
samuti jäid ära kontserdid, kogudusekool jm koolitused ning ko-
gunemised. 

Peapiiskopi üleskutset hoida võimalusel kirikute uksed kriisi-
ajal avatud, järgisime ka meie ning võimaldasime soovijail kiri-
kusse sisse astuda, küünal süüdata ning vaikuses palvetada. Püha-
päeviti, esmaspäeviti ja neljapäeviti oli kirikus ka õpetaja Marko 
ning soovijail oli temaga võimalik kõiki reegleid järgides vestelda 
ning koos palvetada, samuti oli võimalus eraviisiliseks pihiks ja 
armulauaks.

Koguduse kantselei oli kriisiajal suletud ning tehti kaugtööd ja 
kõik vajalikud asjatoimingud said korraldatud.

Eriolukorras jäid küll ära pühapäevased missad, aga neile pak-
kusid head alternatiivi õpetaja Marko ja mitmete tublide abiliste 
koostööna valminud videopalvused. Ka ülestõusmispühasid tuli 
meil seekord pühitseda kodudes videopalvuste toel. Aitäh kõigile, 
kes sel ajal oma töö ja panusega meile selle võimaluse pakkusid!

Õpetaja Marko Tiituse vaimulikud sõnumid on vaadatavad ja 

kuulatavad www.you-
tube.com lehel, sisesta-
des otsingusse märksõ-
naks «Marko Tiitus».

Maikuu saabudes 
hakkas haiguspuhang 
ilmutama leevenemise 
märke ning tekkis loo-
tus, et lubatakse taas 
hakata jumalateenistu-
si pidama. Peagi tuli-
gi kriisikomisjoni ot-
sus, et missadega võib 
alustada 10. mail, nii 
toimuski emadepäeval 
esimene kriisijärgne 
missa. Oleme sellesse 
võimalusse väga vas-
tutustundlikult suhtu-
nud ning järgime väga 
hoolsalt kehtima jää-
nud reegleid. Kirikus 
on olemas pidev käte 
desinfitseerimise või-
malus, puhastame põhjalikult kirikus kõiki pindu ja esemeid peale 
igat teenistust. Arvestades 2+2 reeglit oleme märkinud kirikupin-
kidel istekohad ning samuti arvestame armulauda jagades kõiki 
reegleid, et hoida iseend ja kirikusse tulijaid.

Meil on hea meel, et oleme taas tagasi oma tavapärases rütmis 
ning toimuvad neljapäevased keskpäevapalvused ja pühapäeva-
sed teenistused, rõõmu teeb ka see, et koguduseliikmed taas ko-
dukirikus ning loodetavasti ei jää keegi viirusekartuses tulemata. 
Ootame kõiki kirikusse ning kinnitame, et teeme kõik vajaliku, et 
kaitsta ja hoida kirikulisi.

Head meelt saame tunda ka oma koguduse õpetaja Marko Tiitu-
se üle, kellel tuli eriolukorra ajal aga sellest sõltumata vastu võtta 
oluline ja vastutusrikas ülesanne ning asuda täitma Usuteaduste 
Instituudi rektori kohusetäitja ülesandeid alates 5. maist 2020. UI 
senine rektor Ove Sander töötab suure koormusega sotsiaalminis-
teeriumi peakaplanina ehitades üles hoolekandekaplanaati.

Maakonnalehe «Sakala» reporter Triin Loide küsib intervjuus 
õpetaja Markolt, et kas tegemist on ajutise ülesandega või võib 
sellest ka midagi püsivamat välja kasvada? 

Marko Tiitus: «Tegemist on ikka ajutise ülesandega. Et olen 
EELK konsistooriumi ehk siis kirikuvalitsuse assessor, kelle üles-
anne on luteri kiriku hariduselu kureerimine, lähtus minu mää-
ramine instituudi rektori ajutiseks kohusetäitjaks kuni rektori 
korraliste valimisteni just sellest. Olen ligi kakskümmend aastat 
instituudis ka loenguid andnud ning seetõttu on kooli probleemid 
ja seal töötavad inimesed mulle tuttavad.»

«Sakalale» antud intervjuus räägib õpetaja Marko veel oma kut-
sumusest kogudust teenida, eriolukorra mõjudest endale, esimesest 
eriolukorrajärgsest jumalateenistusest Jaani kirikus ning paljust 
muust. Pikka intervjuud õpetaja Marko Tiitusega saab lugeda 19. 
mai «Sakalast» ning veebiväljande leiab siit: https://sakala.posti-
mees.ee/6976275/marko-tiitus-mina-olen-uks-nendest-kes-eriolu-
korda-nautisid 

Liina Heinaste
Sekretär-juhiabi 

Kirik ja kogudus eriolukorras

KIRIK AVATUD
P 10-18
E-L 11-18

PÜHAPÄEVAL
kell 11 MISSA

NELJAPÄEVAL
kell 12
KESKPÄEVA
-PALVUS
ARMULAUAGA



12. märtsil Eestis väljakuulutatud koroo-
naviiruse ülemaailmsest levikust tingitud 
eriolukord tabas ilmselt meid kõiki oo-
tamatult ning selleks, et elu veidikenegi 
normaalsel kujul saaks jätkuda, tuli oma 
mugavustsoonist välja tulla ja kastist välja 
mõelda. Ka meie, noored, ei andnud alla 
ning veidi küll tavatul viisil, kuid noorte-
õhtud siiski jätkusid.

Eriolukorra algus möödus minu jaoks 
justkui linnulennul, kuna kõik oli tavapä-
ratu ning uudselt põnev. Siiski oli kahju 
ärajäänud üritustest ja kohtumistest, sa-
muti noorteõhtutest, mida enam planeerida 
ei saanud. Tundus, et ei jää muud üle, kui 
lihtsalt kannatlikult ootama jääda, millal 
piirangud leevenevad, et saaks taas silmast 
silma kohtuda.

Kuid kuu möödudes hakkasin oma arm-
said noori igatsema. Kuna eriolukorra lõp-
pu ei paistnud veel kusagil ning kirikus ega 
isegi mitte vabas õhus kohtuda ei saanud, 
oli vaja midagi muud välja nuputada. Kuna 
paljudel oli selleks ajaks toimunud interne-
tis video vahendusel erinevaid koolitunde 

või muid kohtumisi, otsustasime seda ka 
noorteõhtute puhul katsetada.

Kolmapäeva, 8.aprilli õhtul kell 18 istu-
simegi esimest korda noortega igaüks oma 
kodus arvuti või nutiseadme taha ja ava-
sime lingi, mille kaudu pääsesime Zoom`i 
keskkonda. Ja rõõm oli suur, kui noorte 
näod üksteise järel ekraanile ilmusid. Kõik 
sujus üllatavalt hästi: saime üksteisega 
rõõme ja muresid jagada, arutleda teemal 
«Üksindus ja üksildus», palvetada ning 
suureks üllatuseks õnnestus isegi ühiselt 
laulda.

Kuna noorte tagasiside esimese korra 
põhjal oli väga positiivne ning oldi ääre-
tult rõõmsad ja tänulikud sellise võimalu-
se üle, ei leidnud me põhjust, miks mitte 
edaspidi ja tihedamaltki selliseid õhtuid 
korraldada. Eriolukorra lõpuni toimus 
e-noorteõhtu peaaegu igal kolmapäeval, 
seega kokku lausa viis korda. Tänu sellele, 
et e-kohtumiste puhul ei ole asukoht olu-
line, olgu see kasvõi Austraalias känguru-
de keskel või Los Angeleses liivarannal, 
osales lisaks meie oma noortele ka teiste 

koguduste noori näiteks Tallinnast, Põlvast 
ja Haapsalust. Kuigi esines ka pisikesi teh-
nilisi viperusi, tundsin suurt tänutunnet, et 
kokkusaamised jätkuvad.

Need viis mõnusat õhtut olid väga arm-
sad ja südamlikud, jagasime mõtteid loo-
tusest, palvest ja ligimesearmastusest. 
Viimasel korral saime koguni samaaegselt 
ühel internetileheküljel vaadata filmi «I 
Still Believe» («Ma loodan veel»). Loosi-
sime iga kord osalejate vahel ka eestpalve-
paarid, mille mõlemad osapooled teinetei-
se eest palvetada said.

See eriline olukord õpetas olema tänu-
likum ning väärtustama rohkem ühiseid 
koosolemise hetki, samuti olema avatum 
ja julgem uusi võimalusi ja ideid katseta-
ma. Olen lõpmata tänulik nende tähendus-
rikaste ja südantsoojendavate õhtute eest 
ning loodan väga oma armsate noortega 
peagi silmast silma kohtuda!

E-noorteõhtuid korraldas
ja neist  kirjutas
Elsbet Helena Tiitus

Kallis Elsbet!

Aitäh Sulle, et oled meie koguduses enda 
ümber kogunud noori ning südame ja hin-
gega noorteõhtuid korraldanud ja neid läbi 
viinud! Aitäh kõikide muusikapalade eest, 
millega oled meid rõõmustanud jumalatee-
nistustel ja koguduse teistel sündmustel! 
Aitäh, et meenutasid nelipüha missal ko-
guduse keskel seda, kuidas oled meie kes-
kel üles kasvanud! Aitäh Sinu vanematele 
Markole ja Mirjamile ning õdedele Inglile, 
Maarjale ja Irisele, kes on sel teel Sulle 
suunajateks ja seltsilisteks olnud! 

Meil on südamest suur rõõm Sinu üle. 
Sel kevadel lõpetad Sa põhikooli, Sinust 
on sirgunud tark ja ilus noor neiu. Me rõõ-
mustame Su pärast, kui Sinu teekond peale 

kooli lõppu jätkub Ameerikas vahetusõpi-
lasena aastat veetes. Elsbet, meist mitmed 
kuulasid pühapäeval Sinu mõtisklust ning 
meie silmad täitusid pisaratega, kui kõne-
lesid oma kodukogudusest, sellest mida 
tähendab Sinu jaoks Jumala perekond ning 
sellest, kuidas loodad võõrsil olles leida 
omale koha kiriku ja koguduse keskel, kus 
end kodusena tunda. 

Armas Elsbet, Jumala valgust Sinu 
teele ning olgu Sinuga alati Sinu 
lemmik kirjakoht piiblist: «Ära 
karda, sest mina olen sinuga, ära 
vaata ümber, sest mina olen Su Ju-
mal: ma teen su tugevaks, ma aitan 
sind, ma toetan sind oma õiguse 
parema käega!» (Js 41:10).

Erilised eriolukorra noorteõhtud

Kiri Elsbetile

Palju õnne kooli lõpetamise puhul, rõõmu 
ja julgust teel Ameerikasse!

Sinu perekond Jaani koguduses



Esmaspäev 1.06 kell 18 2. NELIPÜHA MISSA
Neljapäev 4.06 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULA UAGA

Pühapäev 7.06 kell 11  MISSA, Kolmainupüha VARJATUD 
JUMAL (Iiob 37:21-24; Efeslastele 4:1-6; 
Johannese 15:1-10) 

Neljapäev 11.06 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA  
 
Pühapäev 14.06 kell 11  MISSA 2. pühapäev pärast nelipüha 

KADUVAD JA KADUMATUD AARDED 
(Aamos 8:4-8; Pauluse 2. kiri korintlastele 
8:1-9; Luuka 12:13-21) 

Neljapäev 18.06 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev 21.06 kell 11  MISSA 3. pühapäev pärast nelipüha 
KUTSE JUMALA RIIKI  (Sakarja 1:3-6; 
Pauluse 1. kiri korintlastele 1:26-31; Luuka 
19:1-10) 

Neljapäev 25.06 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
Laupäev 27.06 kell 11  SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS 

Toome tn kalmistul, Viljandi Jaani 
kogudus

  kell 13  SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS 
Pärnu mnt kalmistul, Viljandi Pauluse 
kogudus  

Pühapäev 28.06 kell 10 PIHI- JA ARMUALAUATALITUS kirikus
  kell 12  SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS 

Viljandi Vanal kalmistul, Viljandi Jaani 
kogudus

  kell 14  SURNUAIAPÜHA JUMALATEENISTUS 
Viljandi Metsakalmistul, Viljandi Pauluse 
kogudus

JuuniJuuni Jaanikuu
VILJANDI JAANI KIRIKUS

Issanda Vaim täidab maailma
(Saalomoni Tarkuseraamat 1:7)



Neljapäev 2.07 kell 10  KIRIKUTUND Viljandimaa 
Hoolekandekeskuses

  kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev 5.07 kell 11  MISSA ja LEERIPÜHA, 5. pühapäev 
pärast nelipüha HALASTAGE! (2. 
Saamueli 12:1-10, 13; Roomlastele 2:1-11; 
Johannese 8:2-11)

         
Neljapäev 9.07 kell 10 KIRIKUTUND Pärsti Pansionaadis
  kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
      
Pühapäev 12.07 kell 11  MISSA, Apostlite pühapäev ISSANDA 

TEENISTUSES (Hesekiel 2:1-8; Efeslastele 
2:19-22; Matteuse 16:13-19) 

  
Neljapäev 16.07 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev 19.07 kell 11  MISSA, 7. pühapäev pärast nelipüha 
ARMASTUSKÄSK (1. Saamueli 15:22-26; 
Jaakobuse 2:8-13; Markuse 10:17-27) 

 
Neljapäev 23.07 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
  kell 14 KIRIKUTUND Viiratsi Pansionaadis  
      
Pühapäev 28.07 kell 11  MISSA, Issanda muutmise püha ehk 

kirgastamispüha KIRGASTATUD 
KRISTUS (2. Moosese 3:9-15; Johannese 
ilmutus 1:9-18; Markuse 9:2-8)

     
Neljapäev 30.07 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

JuuliJuuli Heinakuu
Minge ja kutsuge pulma,

keda iganes leiate!
(Matteuse 22:9)

VILJANDI JAANI KIRIKUS



Pühapäev 2.08 kell 11  MISSA, 9. pühapäev pärast nelipüha 
TÕDE JA EKSITUS (1. Kuningate raamat 
18:21-26, 36-39; Heebrealastele 4:1-2, 9-13; 
Matteuse 7:13-14)

Neljapäev 6.08 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev 9.08 kell 11  MISSA, 10. pühapäev pärast nelipüha 
USTAVUS JUMALA ANDIDE 
KASUTAMISEL (Õpetussõnad 14:21-22, 
25, 31; Pauluse 2. kiri korintlastele 8:9-15; 
Mattuse 25:14-30)

Pühapäev 9.08 kell 18  ORELIFESTIVALI KONTSERT: Ulla ja Ülo 
Krigul

Neljapäev 13.08 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
     
Pühapäev 16.08 kell 11  MISSA, 11. pühapäev pärast nelipüha 

SOOSINGUAJAD (Jeremija 6:16-19; 
Roomlastele 11:17-24; Luuka 4:23-30)

     
Neljapäev 20.08 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
      
Pühapäev 23.08 kell 11  MISSA, 12. pühapäev pärast nelipüha 

ENESE LÄBIKATSUMINE (Iiob 42:1-6; 
Roomlastele 7:14-25; Matteuse 21:28-32)

Neljapäev 27.08 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
      
Pühapäev 30.08 kell 11  KOOLIAASTA ALGUSE PEREMISSA 

«Hoia ja hooli» koos laste mängunurga 
avamisega. Peremissale on oodatud kõik 
lapsed, noored ja täiskasvanud, samuti 
Jaani Lastemaja pered ühiselt uut 
õppeaastat alustama.

Lõikuskuu
VILJANDI JAANI KIRIKUS

August August Elage otsekui vabad!
(Peetruse 1. kiri 2:16)



Ilmi Kard 3. juuni 70
  
Galina Jakobson 4. juuli 80
Eha Habicht 4. juuli 70 
Meelis Kard 25. juuli 70 

Kiira Sumberg 8. august 85
Malle Kraavi 29. august 85

Hea «Aja Lehe» lugeja

Oleme 2020. aastaks koguduse eelarves 
plaaninud liikmesannetusi koguda 28 000 
euro.

Liikmeannetus on iga ristitud ja konfir-
meeritud koguduseliikme aukohus oma 
koguduse kui vaimuliku perekonna ees. 
Aitäh kõigile, kes on sel aastal juba leid-
nud võimaluse oma igakuise annetussum-
ma tõstmiseks, kutsun üles ka teisi mõtle-
ma, et kas leiame võimaluse rohkemaks? 
Meie saame olla toeks ja abiks, et kirik 
oleks avatud, soe ja hubane, et jumaltee-
nistused toimuksid ja muusika kõlaks. 

Koguduse liikmeannetuse soovitavaks 
miinimummääraks on 1% koguduseliikme 
aasta netosissetulekust (näiteks: kuu sis-
setulek - 400 €, liikmeannetus kuus - 4 €, 
liikmeannetus aastas - 40 €).

Hea kaaslane!

• LIIKMESANNETUSEGA toetad üle 
viie sajandi vanuses kirikus Sõna ja muu-
sika jagamist, koguduse jätkusuutlikkust 
ja erinevate töövaldkondade arengut. Tänu 
liikmesannetustele on meie kirik aastaring-
selt ja igapäevaselt avatud, soe ja kaunis.                                                                                                                 
EELK Viljandi Jaani kogudus 
SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
Swedbank: EE752 200 221 057 689 936

• JAANI LASTEMAJAS on eralapse-
hoid, kus pakume hoiuteenust 20-le lapse-
le vanuses 2-6 aastat. Lapsi arendades läh-
tume kristlikust maailmavaatest ja väärtus-
test ning pärimuskultuurist. 
Usume, et kristlikud põhiväärtused USK, 
LOOTUS JA ARMASTUS annavad kind-
la aluse isiksuse arenguks.
EELK Viljandi Jaani kogudus                      
SEB Pank:  EE4510 100 220 503 990 01

• KIRIKUTORN MEIE LINNAS. Vil-
jandi Jaani kirik on oluline sümbol Vil-
jandi linnas, sest tegemist on kõige vanem 
hoonega, mis tegutseb oma algses funkt-
sioonis. Annetusega aitad kaasa kirikutorni 
remondile ja välisvalgustuse uuendamise-
le.                                                                                            
EELK Viljandi Jaani kogudus 
SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
«Kirikutorni heaks»

Liikmesannetus tagab koguduse tegevuse 
jätkusuutlikkuse ning annab töötegijaile 
tunde, et tehakse head, vajalikku ja hinna-
tud tööd. Andkem ja siis antakse meile!

KANTSELEI ON AVATUD
• E ja K 10-15
• T ja N 13-18

Jaani kiriku peauksed on avatud 
15. maist – 15. septembrini 
igapäevaselt 11-18
Vajaduse ja soovi korral 
kõnelda koguduse vaimuliku 
Marko Tiitusega palume 
eelnevalt aeg kokku leppida:
tel: 5341 3394
e-post: marko.tiitus@eelk.ee

• Pühapäeviti kell 11 missa 
•  Neljapäeviti kell 12 

keskpäevapalvus armulauaga 

KELLAMÄNG VILJANDI 
JAANI KIRIKUS

Viljandi Jaani kiriku 
kellamäng kõlab:
• 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/
https://www.facebook.com/
Viljandi-Jaani-kogudus/ 
 

  AL toimetus:
  Marko Tiitus,
  Mirjam Tiitus, 
  Liina Heinaste

Õnnitleme!

Palju õnne ja rõõmu 
igasse päeva!

Toeta kogudust!


