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APRILL/Jürikuu 

Jeesus ütles Martale:  
„Sinu vend tõuseb üles.“                                      

(Johannese 11:23) 

                                                                                 
MAI/lehekuu 

Lootus ulatub vahevaiba taha sisimasse, 
kuhu Jeesus, meie eeljooksja, on läinud sisse 

meie heaks. (Heebrealastele 6:19-20)

  

 

Viljandi Jaani kogudus ja Tartu Ülikooli 

Viljandi kultuuriakadeemia korraldavad 14. – 

15. mai ühiselt kiriku ja koguduse juubeliaasta 

raames koraalimaratoni, kus tulevad  

järjekorras ettekandele kõik kiriku laulu- ja 

palveraamatu koraalid. Ettekanne on 

kavandatud pausideta, maraton algab  

laupäeva varahommikul kell 5:15 ning lõppeb 

pühapäeval kell 15:30 algava missaga, kus 

jutlustab piiskop Tiit Salumäe ning pühitseb  

järjekorras juba neljanda restaureeritud 

kroonlühtri. Mis on koraalimaraton ja kes 

kaasa teevad, sellest annab ülevaate 

koraalimaratoni korraldusmeeskonna liige TÜ 

Viljandi Kultuuriakadeemia muusika 

õppekava programmijuht ja Jaani koguduse 

juhatuse esimees Marko Mägi . 

➢ Mis on koraalimaraton ja miks seda 

just mais 2022 korraldatakse? 

Seekordse koraalimaratoniga tähistame 

korraga mitmeid erinevaid juubeleid — Jaani 

kogudus 550, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 

30. Lisaks saab eelmisest koraalimaratonist, 

mida ka kultuuriakadeemia korraldas, 20 

aastat. Siis nimelt oli eestvedajaks Ene 

Salumäe ja kirikumuusika kateeder.  

➢ Kui koraalimaratonile tulija tahab 

kaasa laulda, siis kas see on lubatud? Kas 

laulda peab oskama? 

Ootame igal juhul kõiki huvilisi kirikusse 

kaasa laulma ja see mitte ei ole lubatud, vaid 

maratoni peamine eesmärk ongi, et huviline 

saaks kaasa laulda, palvetada. Sest see on ju 

ühtlasi palvemaraton. Aga kui keegi ei saa 

Viljandisse kohale sõita, siis saab laulda ka 

oma kodus, sest teeme veebiülekande kogu 

sündmusest. 

➢ Kas maratonile on ka esinejaid oodata? 

Keda? 

Esinejaid on oodata sadu erinevaid. Mitmed 

läbirääkimised on veel pooleli, aga mõned 

nimed juba kindlad: meie enda koguduse 

naisansambel Iris ja lisaks veel mitmeid 

koguduste koore-ansambleid üle Eesti; Estonia 

Koguduse juubeliaasta avasündmus - 
KORAALIMARATON 



Seltsi Segakoor teeb suure bloki; organistidest 

on ka raskekahurvägi tulemas  — Tuuliki 

Jürjo, Aaro Tetsmann, Kristel Aer, tõenäoliselt 

ka Ene Salumäe ja kindlasti veel mitmeid; 

Margus Põldsepp, 15. mai päikesetõusu ajal 

laulavad Silver Sepp ja Kristiina Ehin, enne 

seda öö läbi laulavad kultuuriakadeemia 

tudengid ja ka TÜ VKA segakoor. Maratoni 

alustab ja lõpetab Liisi Koikson. Grand Finale 

Liisi Koikson Viljandi Muusikakooli 

orkestriga. 

➢ Kui koraalimaraton algab kell 5:15, siis 

kas liituda võib ka hiljem ning kas sündmus 

on tasuline? 

Koraalimaratoniga võib liituda igal ajal ja 

kutsun üles ka vastu minema väljakutsele, et 

laulda kogu raamat läbi. Sündmus on 

loomulikult tasuta. 

➢ Kui esitusele tulevad järjekorras kõik 

484 koraali, siis kas maratonil on pausid või 

toimub kõik katkematult? 

Me korraldajatena ei oska täpselt ajaliselt 

koraali pikkuseid ja esitusi hinnata, aga 

praegu on planeeritud nii, et pigem jääb aega 

pisut üle ja väikesed pausid tulevad sisse. Aga 

üldjoontes läheb kogu laulmine ilma 

suuremate pausideta, või õigemini peaks 

minema. 

➢ Palun korraldajatelt mõned head 

soovitused koraalimaratonile tulijale. 

Võimalusel võta oma lauluraamat kaasa. Ja 

nagu ma enne mainisin, siis soovitan seda 

sündmust võtta ka väljakutsena ja elus ühe 

korra proovida laulda-palvetada näiteks 5 

tundi järjest ja miks mitte just öösel. Aga 

põhiline soovitus on, et astu kirikust läbi kas 

või mõneks koraaliks. 

Marko Mägi intervjueeris Liina Heinaste 

 

 

 

 

 

Viljandi Jaani kiriku ja koguduse 550. 

juubeliaasta raames toimub mitmeid erinevaid 

sündmusi. Pikemalt andsime ülevaate 

koraalimaratonist, väikese ülevaate anname 

ka teistest eesootavatest sündmustest.  

➢ Kevadel 16. maist kuni 9. juunini 

ootame kirikusse õppekäigule lapsi ja noori 

alates lasteaiast kuni gümnaasiumini, et saada 

osa haridusprogrammist „Külla pühale 

Frantsiskusele – Viljandi Jaani kirik 550“. 

Jaani kirik on oma lihtsuses aastasadade 

jooksul järginud püha Frantsiskuse ideaale 

rahust, lootusest, kasinusest ja loodushoiust. 

Tänasel päeval, eriti praegusel Ukraina sõjast 

varjutatud ajal, vajame endi ümber ja sees 

rahu ning lootust. Iga õppekäigul osaleja saab 

meisterdada taaskasutusmaterjalidest 

sinilinnu ja/või kuldkollase lille, mis jäävad 

installatsiooniks ühtepõimituna kaunistama 

juubelihõngulist kirikut. 

➢ Pop-up kohviku „Viis leiba ja kaks 

kala“ avamine kiriku keldrisaalis. Ilusate 

ilmade korral saab kohviku roogasid maitsta 

nii kiriku keldrisaalis kui ka õues lõunapoolsel 

muruplatsil. Kohviku plaanime avada 

kõikidel kordadel kui kirikus või 

lähiümbruses on midagi toimumas: 

koraalimaraton, Viljandi Hansapäevad, 

Kirikute Öö, Viljandi Pärimusmuusikafestival, 

lisaks veel siis „kohviku kolmapäevad“.  

➢ 27. detsember 2022 Jaani kirik 550 – 

pidulik jumalateenistus ja vastuvõtt 

Palume ja ootame vabatahtlikke abilisi 

haridusprogrammi ja kohviku elluviimisel. 

Kui soovid kaasa lüüa haridusprogrammis, 

siis palun võta ühendust Mirjamiga 

(mirjam.tiitus@eelk.ee), kohviku osas Liinaga 

(liina.heinaste@eelk.ee).  

Veel juubeliaasta 
sündmustest 

mailto:mirjam.tiitus@eelk.ee
mailto:liina.heinaste@eelk.ee


 

 

 

  

 

 

Ajastu, milles me elame, 
on muutlik, ettearvamatu 
ja vastuoluline. 
Möödunud ja 
ülemöödunud aastal 
tähistasime kristlaste 
vanimaid ja tähtsamaid 
pühi – Suurt Reedet ja 
ülestõusmispühi 

olukorras, kus avalike jumalateenistuste 
pidamine oli keelatud. Nüüd võime taas 
vabalt kirikutesse koguneda, 
maskikandmise ja COVID-passi 
ettenäitamise kohustust enam pole, 
liikumispiirangud ja hirm koroonaviiruse 
ees on olulisel määral taandunud.  

Rõõmu sellest kõigest varjutab aga juba teist 
kuud kestev sõda Ukrainas, millel ei näi 
lõppu tulevat. Tsiviilelanike vastu suunatud 
tapatalgud ja ebainimlikult jõhker genotsiid 
siinsamas meie vahetus läheduses on 
ületanud ka kõige kurjakuulutavamad 
ennustused. Kas ja millal võib see kõik 
meieni jõuda? Millised saab olema poliitiline 
ja majanduslik olukord peale Ukraina sõda? 
Neile küsimustele pole kellelgi vastuseid. 
Tajume, et maailma sündmuste käik ja meie 
endi elusaatus ei allu meie kontrollile. 

Kristlastena tõstame selles kaoses oma 
silmad kõrgemale, Jumala poole. Vana 
Testamendi Iiob ütles raskustesse ja 
kannatustesse sattudes oma naisele: "Kas me 
peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head, 
aga mitte kurja?” (Iiob 2:10) Tõepoolest, ei 
ole meie valida, millistel aegadel ja millistes 
oludes me elame. Kuid meie suhtumine 
sellesse ellu on olulisel määral meie valiku 
küsimus.  

2021. aasta alguses igavikuteele saadetud 
Halliste koguduse liige, 97-aastaseks elanud 
inglise keele õpetaja ja tõlkija Helja-Amanda 

Kukk, kes töötas Tallinna Polütehnilises 
Instituudis ja Reaalkoolis, kirjutas luuletusi 
ning oli ERSP asutajaliige, ütles kord juba 
kõrges eas olles oma elumasenduses 
viibivale õetütrele: „Kui elu on antud, siis 
tuleb elada.“ Tõepoolest, Jumal on andnud 
elu meile elamiseks – mitte ajastu ja olude 
arvustamiseks, mitte selle kahetsemiseks, 
mis oleks võinud olla, mitte sellest 
unistamiseks, mis võiks kunagi olla, vaid 
elamiseks.  

Seetõttu on kristlus midagi väga praktilist – 
julgustus ja kutse elada, olla Jeesuse jünger, 
järgida Teda nii rõõmus kui mures, nii 
headel kui kurjadel päevadel, kasutada meie 
peale ohtralt valatud Püha Vaimu andi 
selleks, et maailmas oleks vaatamata 
kõrgetele elektriarvetele, koroonaviirusesse 
nakatunute numbritele ja Venemaa 
ebainimliku genotsiidi ohvritele Ukrainas 
veidigi rohkem lootust, elujulgust, hoolivust 
ja armastust. Ning olla valmis siit lahkuma, 
siis kui Jumal meid kutsub, jäädavasse 
osadusse Temaga lõppematus valguses.  

Suur Reede ja ülestõusmispühad kõnelevad 
sellest, et Jumal muutis ja muudab kõige 
halvema mõeldava olukorra kõige paremaks 
– ta loob vihkamises armastuse, pimeduses 
valguse, surmas elu. Koos Temaga on meil 
lootust ka lootusetutes olukordades ja see 
võib anda meile julgust ja jõudu jaatada oma 
elu just siin ja praegu, sest see on elu 
Jumalas. 

Õnnistatud Vaikset Nädalat ja 
ülestõusmispühade 
rõõmuaega 

 

 

Õpetaja Marko Tiitus 

Koguduse õpetaja 

 

JUHTKIRI 

KUI ELU ON ANTUD, SIIS TULEB ELADA 



 

 
 Pühapäev 03.04 kell 11                         
MISSA ja LASTEKIRIK paastuaja 5. pühapäev 
KANNATUSE PÜHAPÄEV 
 Neljapäev 07.04 kell 12                    
KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA ja                          
EAKATE PÄRASTLÕUNA, külas koguduse 
juhatuse liige Raili Toikka-Tamm 
 Pühapäev 10.03 kell 11 
PALMIPUUDEPÜHA MUUSIKALINE MISSA 
AUKUNINGA ALANDUSTEE 
Laulab koguduse naisansambel „Iris“ 

 Neljapäev 14.04 kell 18                           
SUURE NELJAPÄEVA MISSA ja AGAPE 
SÖÖMAAEG 
PÜHA ARMULAUD 
Laulab koguduse naisansambel “Iris” 
 Reede 15.04 kell 11 SUURE REEDE                         
SÕNA- JA PALVETEENISTUS 
JUMALA TALL 
 Pühapäev 17.04 kell 11                                        

1. ÜLESTÕUSMISPÜHA 

PEREJUMALATEENISTUS    

KRISTUS ON SURNUIST ÜLES TÕUSNUD! 

Ülestõusmispüha lauleldus, muusika 

puhkpilliansamblilt 

 Esmaspäev 18.04 kell 18                                                      
2. ÜLESTÕUSMISPÜHA MISSA 
KOHTUMINE ÜLESTÕUSNUGA 
 

 Neljapäev 21.04 kell 12                    
KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
 Pühapäev 24.04 kell 11 MISSA, 

ülestõusmisaja 2. pühapäev 

ÜLESTÕUSNU TUNNISTAJAD 

 Neljapäev 28.04 kell 12 

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

Ü  

 
 
 

 
 

 

 Pühapäev 01.05 kell 11 MISSA 

ülestõusmisaja 3. pühapäev 

HEA KARJANE 

Neljapäev 5.05 kell 12 

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA ja  

EAKATE PÄRASTLÕUNA,                          

teemaks koguduse juubeliaasta 

Laupäev 7.05  kell 10-13            

KEVADINE TALGUPÄEV 

 Pühapäev 8.05 kell 11               

EMADEPÄEVA PEREJUMALATEENISTUS 

TÄNU JUMALALE 

Neljapäev 12.05 kell 12               

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

Laupäev 14.05 kell 5:15  
KORAALIMARATON, maraton lõppeb 
pühapäeval kell 15:30  
 Pühapäev 15.05 kell 15:30 

KORAALIMARATONI MISSA ja LASTEKIRIK                      

ülestõusmisaja 5. pühapäev 

TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS  

Jutlustab piiskop Tiit Salumäe 

Neljapäev 19.05 kell 12 

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

 Pühapäev 22.05 kell 11 MISSA, 

ülestõusmisaja 6. pühapäev 

SÜDAME KÕNE JUMALAGA 

 
Neljapäev 26.05 kell 18     

TAEVAMINEMISPÜHA MISSA 

ÜLENDATUD ISSAND 

Laulab koguduse naisansambel “Iris” 

 Pühapäev 29.05 kell 11                

MUUSIKALINE MISSA                           

ülestõusmisaja 7. pühapäev         

PÜHA VAIMU OOTUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APRILL * Jürikuu 

 

MAI * Lehekuu 

 

 

 

EELK Viljandi Jaani KIRIK on AVATUD E ja K 10-15, T, N 13-18, P 10-14 

Koguduse KANTSELEI on AVATUD E ja K 10-15, T ja N 13-18 

Koguduse õpetaja: Marko Tiitus tel 53 413 394, marko.tiitus@eelk.ee                                                                                                                                                                    

Kui soovid ristimist, leeritamist, matust, pihti, eestpalvet või vaimulikku nõu,                                   

siis helista ja lepime kokku aja kohtumiseks. 

Koguduse sekretär juhiabi: Liina Heinaste, tel 5624 0124 

OLEME TÄNULIKUD ABI JA TOETUSE EEST:  

EELK Viljandi Jaani kogudus  

 SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04; Swedbank: EE752 200 221 057 689 936    

   Koguduse sündmused ja tegemised siin: viljandi.jaani.eelk.ee;                                                  

 
 


