
EELK Viljandi Jaani kogudus  

  
4/250/2022/2023

DETSEMBER/Jõulukuu 
Jumala armastus meie vastu on 

saanud avalikuks selles, et Jumal 
oma ainusündinud Poja                           
on läkitanud maailma,                                   

et meie tema läbi elaksime.                                      
(Johannese 1. kiri 4:9) 

 

 
 

JAANUAR/Näärikuu 
Issand, kui ma sinu silmis                   

armu leian,                                              
siis ära mine oma sulasest mööda!                                                                  

(1. Moosese 18:3) 
 

 
 
 

VEEBRUAR/Küünlakuu 
Mu silmad on näinud sinu päästet. 

(Luuka 2:30) 

Viljandi Jaani koguduse nõukogu tegi 

2.10.2022 otsuse algatada koguduse tänumedali 

loomise, mis on osa juubeliaasta VILJANDI 

JAANI KIRIK JA KOGUDUS 550 programmist. 

Tänumedali statuut ja kujundus kiideti nõukogu 

poolt heaks 6.11.2022 ning esimesed tänumedalid 

antakse üle 27.12.2022 kl 17 Jaani koguduse 

juubeliaastapäeva tänujumalateenistusel. 

Tänumedali kujunduse 

autor on Tõnno Habicht. 

Tänumedalil kujutatakse 

Viljandi Jaani koguduse 

kunagise nimipühaku 

Püha Frantsiskuse ja 

praeguse nimipühaku 

Püha Johannesega seotud 

sümboleid: Püha 

Frantsiskuse sümbolitena 

T-kujulist risti, lilli, linde 

ja pruuni värvi (muareel) 

ning Püha Johannese 

sümbolitena raamatut, 

kirjasulge, kotkatiibu ja rohelist värvi (muareel). 

Tervikuna moodustavad erinevad sümbolid 

ladina risti (kristluse peamine sümbol) alusel 

oleva lille. 

Tänumedali tagaküljele graveeritakse 

sõnad „EELK Viljandi Jaani koguduse 

tänumedal“, apostel Johannese sõnad „Jumal on 

armastus“ (1Jh 4:8) ning tänumedali saaja nimi ja 

kuupäev. 

Vastavalt statuudile antakse tänumedal igal 

aastal ühele või mitmele isikule, kes oma 

tegevusega on andnud märkimisväärse panuse 

Viljandi Jaani koguduse või Viljandi linna heaks 

ning edendanud kristlikke väärtusi. Otsuse 

tänumedali andmise kohta teeb koguduse 

nõukogu õpetaja ettepanekul. Ettepaneku 

tänumedali andmise kohta teeb koguduse õpetaja, 

pidades eelnevalt nõu koguduse juhatusega. 

Tänumedali annab üle koguduse õpetaja 

koos juhatuse esimehega johannesepäeval, 27. 

detsembril Viljandi Jaani kirikus. Tänumedalit 

kantakse õhtuvormi või piduliku riietusega 

pintsaku, kostüümi või kleidi vasakul rinnal. 

Tänumedali miniatuur on mõeldud igapäevaseks 

kandmiseks vasakpoolsel revääril, rätiku või salli 

kinnitusena vm.  

 Esimesed tänumedalid antakse üle 

27.12.2022 kell 17 juubeliaasta pidulikul 

tänujumalateenistusel. 

 

Viljandi Jaani koguduse esimesed tänumedalid antakse üle 
27.12 tänujumalateenistusel 



 

 

 

 

 

 

Viljandi Jaani 

koguduse juubeliaasta 

kulmineerub peatselt 

johannesepäeval, 27. 

detsembril peetava 

tänu-

jumalateenistusega. 

Me ootame sellele 

jumalateenistusele 

koguduseliikmeid, 

linnarahvast ja 

koostööpartnereid. Jutlustab peapiiskop Urmas 

Viilma ning eriliseks muudab pidupäeva ka see, et 

me anname üle esimesed Viljandi Jaani koguduse 

tänumedalid neile, kellele soovime avaldada 

erilist tänu ja lugupidamist oma koguduse 

hoidmise ja kasvatamise eest. 

550 aastat on Jumal seda kirikut ja 

kogudust siin Viljandi südames tegutseda 

lasknud. Sellesse viide ja poolde sajandisse on 

mahtunud väga erinevaid aegu nii koguduse, 

linna kui kogu meie rahva jaoks. On olnud 

õitsengu ja kasvamise aegu, on olnud katsumuste 

aegu, mil meie usaldus Jumala vastu on tõsiselt 

proovile pandud. On olnud aegu, mil kirik on 

rahvast täis, ja on olnud aegu, mil ta on seisnud 

varemetes või leidnud kasutust kaubalaona. Nii 

headel kui kurjadel aegadel on aga Jeesus Kristus, 

kes on seesama eile, täna ja igavesti, olnud oma 

rahvale kindlaks kaljuks, päästeks ja valguseks.   

Kirik ei ole siiski ainult ja ennekõike 

minevikupärand, kuigi pärimus on Pühakirja 

kõrval usuelu üheks oluliseks allikaks. Kuna kirik 

Kristuse Ihu ja Jumala rahvana on kutsutud sõna 

ja teoga tunnistama Jumala Kuningriigi 

saabumisest, siis sirutub kirik meie poole alati 

tulevikust – sellest tulevikust, mida Jumal ise 

kujundab, loob ja valmistab. Tulevikust, mis juba 

on hakanud meie keskel ilmet ja kuju võtma seal,  

 

 

 

 

kus palutakse Jumala Riigi tuleku pärast ning 

lastakse Tema tahtmisel sündida nagu taevas 

nõnda ka maa peal. 

Jõulupühad, mille ettevalmistamiseks me 

taas üle maailma advendiküünlaid süütame, ei 

jutusta meile lihtsalt üht vana lugu Jeesuse 

Kristuse sündimisest, karjastest väljal, kes said 

taevase ilmutuse ja rõõmusõnumi osalisteks ning 

hommikumaa tarkade külaskäigust. Jõulud 

jutustavad meile veelgi enam sellest, milline on 

inimkonna ja kogu loodu tulevik. See tulevik on 

Jumala Kuningriik, mis tuli Jeesuse sündimise läbi 

meie maailma ja aegruumi ning Tema surma ja 

ülestõusmise läbi sundis igaveseks taganema elu 

hävitavad jõud, mida Pühakiri nimetab patuks, 

surmaks ja kuradiks.  

Meid ootab suurepärane tulevik Jumala 

Kuningriigis - selle märgiks ja sümboliks on Jumal 

asetanud sellesse maailma oma kiriku. Ka meie 

armsa kodukiriku, kus tornikukk ja taevaredel, 

Püha Frantsiskuse linnud ja akvaariumikalad, 

paljude pühade inimeste eestpalved ja üle kõige 

Kristus ise oma Vaimu ja väega meis ja meie 

keskel oma Kuningriigile teed rajavad. 

Soovin ja palun, et Jaani kirik ja kogudus siin 

Viljandi südames jätkuvalt kuulutaks Kristuse 

surma ja tunnistaks Tema ülestõusmist, kuni Ta 

tuleb oma kirkuses. 

Rahu ja headust! 

Marko Tiitus 

Koguduse õpetaja 

JUHTKIRI 
Jaani kirik ja kogudus 550 –                       

minevikust tulevikku 



Koguduse juhatuses 

18.-19.08 toimunud e-koosolekul otsustati võtta 
Jaani Lastemaja lapsehoidjana alates 1.09 tööle 
Heitlin Kõrge.  

24.08 toimunud arutelukoosolekul käsitleti 
koguduse tänumedali loomist ja kiriku 
välisremondi kavandamist. Otsustati paluda 
õpetaja Marko Tiitusel ja Tõnno Habichtil 
koostada tänumedali lähteülesanne ning 
kujunduses lähtuda Viljandi Jaani kiriku ja 
koguduse ajalooliste kaitsepühakute Püha 
Frantsiskuse ja Püha Johannesega seotud 
sümbolitest, algatada rahastuse leidmine kiriku 
välisremondiks, mis tuleks läbi viia 5 aasta 
jooksul, võtta selleks uued hinnapakkumised 
ning kutsuda rahastamise leidmiseks kokku 
meeskond. 

15.09 toimunud koosolekul otsustati paluda 
õpetaja Marko Tiitust korraldada ülevaadete 
avaldamine koguduse juhatuse ja nõukogu 
otsustest Aja Lehe kaudu, tutvuti koguduse 
eelarve täitmise ülevaatega, otsustati tellida 
õpetaja ametikorteri ahju avariiremont ja võtta 
hinnapakkumised õhksoojuspumba 
paigaldamiseks, täita Päästeameti ettekirjutused 
pastoraadihoone osas puuduolevate 
evakuatsioonivalgustite paigaldamiseks ja 
avariiväljapääsu nõuetekohaseks tähistamiseks, 
kiita heaks koguduse tänumedali lähteülesanne 
ning tellida tänumedali kujundus Tõnno 
Habichtilt, moodustada koguduse kassa ja 
varade inventeerimise komisjon koosseisus Raili 
Toikka-Tamm (esimees), Liina Heinaste, Mirjam 
Tiitus. 

29.09 toimunud e-koosolekul otsustati võtta 
koguduse majahoidjana tööle alates 3.10 Ülo 
Ormus ja toetada Viljandi Gümnaasiumi 
ainevaldkondade õpilasstipendiumide 
väljaandmist summas 200 eurot. 

12.-14.10 toimunud e-koosolekul otsustati tellida 
õhksoojuspumba paigaldus õpetaja 
ametikorterisse Kodukliima OÜ-lt ja osta 
kirikusse uus veeboiler. 

20.10 toimunud arutelukoosolekul käsitleti 

koguduse tänumedali statuuti ja kujundust ning 
koguduse kantselei töökorraldust. Otsustati 
paluda Tõnno Habichtil jätkata tööd tänumedali 
kujundusega ning õpetaja Marko Tiitusel 
koostada arutelu põhjal tänumedali statuut ning 
esitada need koguduse nõukogule, toetada 
õpetaja ettepanekut avada koguduse kantselei 
alates 1.11 kahel tööpäeval kokku kümneks 
tunniks (teistel aegadel toimub kantselei 
külastamine eelneval kokkuleppel) ning avada 
kirik igapäevaselt, kasutades selleks videovalvet 
ja koguduse töötajaid ning vabatahtlikke. 

17.11 toimunud koosolekul tutvuti koguduse 
eelarve täitmise ülevaatega, otsustati liituda 
alates 1.11 Eesti Energia universaalteenuse 
pakkumisega, tellida tänumedalite 
valmistamine OVO OÜ-lt, korraldada 27.12 
juubeliaasta vastuvõtt Pärimusmuusika Aidas, 
taotleda konsistooriumit koguduse kaastöölise 
märgid isikutele, kes on olnud koguduse 
kaastöölised 25 või 15 aastat ning kinnitada 
koguduse peamised tegevussuunad 2023. aasta 
tegevuskavas.  

 

Koguduse nõukogus 

02.10 toimunud koosolekul kuulati revident 
Priit Aeru ülevaadet korralisest revideerimisest, 
õpetaja Marko Tiituse ülevaadet koguduse 
juubeliaasta sündmustest, otsustati algatada 
koguduse tänumedali loomine ning koguduse 
arengukava üldosa ehk strateegia (missioon, 
visioon, väärtused, arengueesmärgid) 
koostamine. Koosoleku teises pooles toimus 
õpetaja Marko Tiituse eestvedamisel arutelu 
koguduse missiooni üle. 

06.11 Zoomi keskkonnas toimunud koosolekul 
otsustati kiita heaks Viljandi Jaani koguduse 
tänumedali statuut ja kujundus. 

                          

 Marko Tiitus 

Koguduse õpetaja 

 

Ülevaade koguduse juhatuse ja nõukogu 
tööst ja otsustest 

 



 

 

 

 

 

Jaani Jõulumaa kutsub taas! 

Kiriku juubeliaasta raames leiab taas aset 

Jaani Jõulumaa – see on jõulupühade kristlikku 

sisu avav programm nii lastele kui kõigile 

lapsemeelsetele. 

Jaani kirik muutub jõululooliseks 14.-17. 

detsembrini. Argipäevadel pakume programmi 

lasteaialastele ja kooliõpilaste gruppidele, 

laupäeval on jõulumaa avatud kell 11-16 kõigile 

huvilistele. 

Mida jõulumaal kuulda, näha ja teha saab? 

Jõulumaa keskmes on jõululugu: kuidas Maarja 

ja Joosep rändasid Petlemma, kus nende jaoks 

polnud ruumi; kuidas jõuluööl sündis maailma 

Päästja – jõululaps Jeesus; kuidas karjased 

kuulsid esimestena jõululapse sünnist ning 

ruttasid tähe järel Päästjat tervitama … 

 

 
 

Laupäeval on kirikus ka heategevuslik 

käsitöömüük, mille tulu läheb kiriku 

välisremondi toetuseks. 

 

 

Usume, et kaubanduskeskuste sigina-sagina 

ning päkapikkude jõulutrallide kõrval on Jaani 

Jõulumaa heaks võimaluseks tulla kirikusse, et 

osa saada ja tunnetada ehedat jõulutunnet, 

rännates koos karjastega Jõululapse sõime 

juurde, kust võime leida tõelist jõulurõõmu ja 

jõulurahu! 

Olete südamest oodatud Jaani kirikusse 

Jaani Jõulumaale laupäeval, 17. detsembril kell 

11-16! 

 

Mirjam Tiitus 

koos laste- ja peretöö toimkonnaga 

 

Jõulumaal saab laulda jõululaule, kuulata 

orelimuusikat ning valmistada jõulukaunistusi 

oma kodu kaunistamiseks või sõbrale 

kinkimiseks …  

Saab ka keha kinnitada piparkookide ja sooja 

joogiga. 

 

JAANI JÕULUMAA KUTSUB!  

 



                                                                                                                                                                                                

 

 

Viljandi Jaani koguduse juubeliaasta sündmuste 

raames toimus üle mitme aasta taas 

Frantsiskusepäeva konverents, mille teemaks oli 

seekord „Kas frantsiskus elab meis edasi?“ 

Konverents läks igati korda, teemad, millest 

räägiti olid huvitavad ja osavõtjaidki jagus. „Aja 

Lehe“ toimetus soovib konverentsi ettekanded ka 

oma lugejateni tuua, seega avaldame selles ja igas 

järgnevas numbris iga ettekande alguse, mille 

lõpuni lugemise võimaluse leiab lugeja koguduse 

kodulehelt. 

Priit Rohtmets 

Tartu Ülikooli kirikuloo kaasprofessor,                                        

EELK Usuteaduse Instituudi kirikuloo professor 

Kui arvata, et hoone kannab mingit vaimsust, siis 

saame kindlasti öelda, et frantsiskaani vaimsus on 

selles hoones jätkuvalt au sees. Tagasihoidlikkus, 

lakoonilisus ruumis on aja jooksul ju kogu aeg 

olemas olnud. 

Jaani kiriku ajalugu on lahutamatult seotud 

frantsisklaste kloostriga, mis rajati Viljandisse 

ajavahemikul 1466–1472. 

Kloostreid oli keskaegses Eestis üksjagu palju. Nii 

näiteks oli igas Eesti ala piiskopkonda 

(Tallinnasse, Tartusse, Lihulasse) rajatud 

naistsistertslaste klooster, mis oli ühtlasi 

varjupaigaks ka aadlipäritolu leskedele ja 

vanatüdrukutele. Alates 13. sajandist on teateid 

dominiiklaste kloostritest Tallinnas (1246), Tartus 

(13. sajandi lõpp, 14. sajandi algus) ja viimaks olid 

keskajal Eestis ka frantsisklaste kloostrid.  

Ent erinevalt dominiiklastest ja tsistertslastest oli 

frantsiskaanide roll Vanal-Liivimaal 

vallutusjärgsel ajal tagasihoidlikum.  

Frantsisklaste tegevus aktiviseerus taas 1460. 

aastatel, seoses ordu reformimeelse observantliku 

suunaga. 1466. aastal andis paavst Paulus II 

Liivimaa ordumeistrile Johann von Mengede’le 

loa kolme observantliku maja rajamiseks Vana-

Liivimaale. 1472. aastal toimunud 

provintsiaalsinodil on Liivimaalt Riia kloostri 

delegatsiooni kõrval ka Viljandi, Lemsalu ja Tartu 

esindajad. 

Kirik ehitati kohale, kus 13.–14. sajandil oli rajatud 

väike kivist kirik või kabel ja selle kõrvale 

surnuaed. Niisiis kasutasid frantsiskaani mungad 

kloostrikiriku ehitamiseks varasemat väikesemat 

sakraalhoonet.  

Pühale Johannesele ja Pühale Klaarale pühitsetud 

kolmelööviline Viljandi linnakirik, mis on 

oletatavasti pärit 14. sajandist, paiknes aga 

turuväljaku ääres (praegune kindral Laidoneri 

plats). 

Kloostrikirikuks ehitati aga uus, silmatorkavalt 

pikk kooriruum ja seda kasutati kloostrikabelina. 

Avar pikihoone oli aga ilmikutele avatud 

jultlusruumiks. Kirik oli lihtne, nagu 

frantsisklased isegi ja võlvitamata. Ordureeglite 

kohaselt oli kirik võlvitamata, ent samu reegleid 

rikkudes ehitati siiski läänetorn. Näib, et see võib 

olla seotud kiriku kui kaitserajatise vajadustest 

lähtuva lisandusega. Kloostri muud ruumid 

paiknesid kirikust põhja pool. Ainsana viitab neile 

ristikäigust jäänud horisontaalne aste kiriku 

põhjaküljel.  

Praeguse kiriku kooriruumi ümbruses paiknes 

kalmistu, mis oli linnarahva matusepaigana 

kasutusel ka pärast frantsisklaste kloostri rajamist 

15. sajandil ja senise väikese kiriku 

ümberehitamist kloostrikirikuks.  

Kirikus ja kirikuaias tehti esmakordselt juba 

1980.–1981 ja seejärel uuesti 1980. aastate lõpus ja 

1990. aastate alguses arheoloogilisi kaevamisi, mis 

olid seotud kiriku restaureerimisega 

kontserdisaaliks. Selle käigus paigaldati kiriku 

ümbrusesse kommunikatsioonitrasse.  

 
 

Ettekande tervikteksti loe SIIT: 

https://viljandi.jaani.eelk.ee/uudis.php?id=474  

 

“See vana valge maja … 
Jaani kiriku aja lugu” 

https://viljandi.jaani.eelk.ee/uudis.php?id=474


 

 

 

 

 

Neljapäev 1.12 kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA ja  

EAKATE PÄRASTLÕUNA

 

 

             

Teisipäev 2.12 kell 17  MÄNGUPESA LASTEAIA JÕULUKIRIK 

Neljapäev 8.12  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA  

   

 

       

Neljapäev 15.12  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

Laupäev 17.12 kell 11-16 JAANI JÕULUMAA „Karjastega jõululast otsimas" 
 

      

 

Esmaspäev 19.12 kell 8:15 KAARE KOOLI ADVENDIHOMMIK 

Teisipäev 20.12 kell 14  WALDORFKOOLI JÕULUKIRIK 

Kolmapäev 21.12 kell 8:30 KESKLINNA KOOLI JÕULUKIRIK 

   Kell 12 VILJANDI GÜMNAASIUMI JÕULUKIRIK 

Neljapäev 22.12  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA ja  

EAKATE JÕULULÕUNA, eelregistreerimisega 

  Reede 23.12  kell 19  KONTSERT: Alen Veziko ja Mulgi segakoor 

       Piletid eelmüügis ja tund enne algust kohapeal 

  

     

 

 

             

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Neljapäev 29.12  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

 
 

 
 
 

       DETSEMBER * Jõulukuu 

Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selleks, et Jumal oma ainusündinud poja on 
läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. (1. Johannese 4:9) 

    

Pühapäev 4.12 kell 11 ADVENDIAJA 2. PÜHAPÄEVA MISSA  ja LASTEKIRIK 

SINU KUNINGAS TULEB KIRKUSES, Jesaja 35:3-6; Heebrealastele 10:35-39; Luuka 12:35-40 

 

Pühapäev 11.12 kell 11 ADVENDIAJA 3. PÜHAPÄEVA MISSA 

VALMISTAGE ISSANDALE TEED, Malaki 3:23-24; 2.Peetruse 1:19-21; Matteuse 11:11-19 

 

Pühapäev 18.12 kell 11 ADVENDIAJA 4. PÜHAPÄEVA MISSA 

ISSAND ON LÄHEDAL, 1. Moosese 21:1-7; Heebrealastele 6:13-19; Matteuse 1:18-24 

 

Laupäev 24.12  

kell 16 JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS 

VAATA, MA KUULUTAN TEILE SUURT RÕÕMU 

MUUSIKA: koguduse naisansambel „Iris“ 

kell 21 JÕULUÖÖ MISSA, LEERIÕPPIJATE RISTIMINE JA KONFIRMATSIOON 

 
Pühapäev 25.12 kell 11 1. JÕULUPÜHA PEREJUMALATEENISTUS koos jõulunäidendiga                                   

Jaani Lastemaja ja koguduse laste ning täiskasvanute esituses 

 
Esmaspäev 26.12 kell 11 2. JÕULUPÜHA LASTE RISTIMISE JUMALATEENISTUS 

KRISTUSE TUNNISTAJAD, 2. Ajaraamat 24:18-21; Apostlite teod 6:8, 11-15; 7:51-60; Luuka 12:8-12 

 

Teisipäev 27.12 kell 17 JOHANNESEPÄEVA MISSA 

Viljandi Jaani kiriku ja koguduse 550. aastapäev, jutlustab peapiiskop Urmas Viilma 
 

Laupäev  31.12 kell 18 VANA-AASTA ÕHTU MISSA 

MEIE AEG ON ISSANDA KÄTES 

 

 
 



 
 

 

 

          

Pühapäev 1.01 kell 11  UUSAASTA MISSA   Neljapäev 2.02 kell 12   

Jeesuse nimepäev       KÜÜNLAPÄEVA KESKPÄEVAPALVUS 

JEESUSE NIMEL       ARMULAUAGA JA EAKATE PÄRASTLÕUNA 
Jesaja 43:1–3; Johannese 1. kiri 5:1–5;  
Johannese 14:12–14 

 Neljapäev 5.01 kell 12    Pühapäev 5.02 kell 11 KÜÜNLAPÄEVA  

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA  PEREMISSA 

 ja EAKATE PÄRASTLÕUNA    “Kristus - Jumala kirkuse sära” 

Reede 6.01 kell 18       Neljapäev 9.02 kell 12 

KOLMEKUNINGAPÄEVA OIKUMEENILINE KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

JUMALATEENISTUS                           

VILJANDI BAPTISTIKIRIKUS    Pühapäev 12.02 kell 11 MISSA 

Jutlustab õp Marko Tiitus     2. pühapäev enne paastuaega 

        JUMALA SÕNA KÜLV 

Pühapäev 8.01 kell 11 MISSA JA LASTEKIRIK Hoosea 10:12-13; 1. Korintlastele 3:7-15;                                               

1. pühapäev pärast ilmumispüha   Johannese 4:31-38                                                                                                                                            

RISTIMISE AND 

Jesaja 61:1-3; Apostlite teod 8:26-40;     Neljapäev 16.02 kell 12 

Johannese 1:29-34       KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

 Neljapäev 12.01 kell 12       

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA  Laupäev 18.02 kell 11 PEREKLUBI                              

   

Pühapäev 15.01 kell 11 MISSA    Pühapäev 19.02 kell 11      

2. pühapäev pärast ilmumispüha   MUUSIKALINE MISSA 

JEESUS ILMUTAB OMA JUMALIKKU VÄGE    pühapäev enne paastuaega                                                                                  
2.Moosese 17:1-6; Johannese ilmutus 22:16-17;   JUMALA ARMASTUSE OHVRITEE 

Johannese 4:5-262:1-11     Jeremija 8:4-7; 1. Korintlastele 13; 

 Neljapäev 19.01 kell 12     Johannese 12:25-33  

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA   Neljapäev 23.02 kell 12 

 Laupäev 21.01 kell 11 PEREKLUBI   KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

 

Pühapäev 22.01 kell 11 MUUSIKALINE MISSA Pühapäev 26.02 kell 11                                                      

3. pühapäev pärast ilmumispüha   MISSA ja LASTEKIRIK 

JEESUS ÄRATAB USULE     paastuaja 1. pühapäev 

Jesaja 30:18-21; Heebrealaste 11:1-10;   JEESUS – KIUSATUSTE VÕITJA  

Johannese 4:39-42      1. Moosese 4:3-10; Jaakobuse 1:12-15; 

 Neljapäev 26.01 kell 12    Matteuse 16:21-23   

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

 

Pühapäev 29.01 kell 11 MISSA     

4. pühapäeva pärast ilmumispüha    OLED OODATUD KIRIKUSSE! 
LOODUSJÕUDUDE ISSAND  

Iiob 38:1-4,8-11,16-18; 2. Timoteusele 1:7-10;  

Matteuse 14:22-33       

 

JAANUAR * Näärikuu 
Issand, kui ma sinu silmis armu leian,                                                                                                                                   

siis ära mine oma sulasest mööda!                                                                                                                                          
(1. Moosese 18:3) 

 

 

VEEBRUAR * Küünlakuu 

Mu silmad on näinud sinu päästet. 
(Luuka 2:30) 

 

 



 

 

 
Pärast viieaastast pausi laupäeval, 5. novembril 

kõlas taas laste- ja noorte loodud muusika. 

Juubeliaasta raames korraldasime Viljandi Jaani 

kirikus omaloominguliste laulude konkursi 

"Päikeselaul". Konkursil osales kolmes vanuserühmas 

kokku 12 laulu, autoriks Viljandi Muusikakooli ja 

Jakobsoni Kooli ning Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemia õpilased. Žürii koosseisus Marko 

Tiitus, Anu Röömel, Piret Päär ja Piret Rips-Laul 

tunnistas kõik laulud tugevaks, nii et võitjaid oli 

keeruline valida. 

Konkursi Grand prix' pälvis Karl-Vahur Vingisaar 

looga "Jää minuga".  

 
I–IV klassi laste arvestuses tunnistati võitjaks Hardi 

Toomi "Kooliaeg on käes". V–IX klassi laste seas läks 

võit jagamisele: parimateks kuulutati Klara Mägi 

"Jõulud Viljandis" ja Karolin Mäe "Ootan". Auhinnaks 

olid Bonifatiuse Gildi vitraažid ja küünlajalad. 

 
Parimaks juhendajaks tunnistati Maarika Reimand, 

kelle toetav klaverisaade aitas laste loodu kujundada 

kompaktseteks ja kauniteks teosteks. 

Aitäh kõigile konkursist osavõtjatele, laulude 

esitajatele, muusikutele ja korraldajatele. 

Tuuliki Jürjo 

Konkursi korraldaja 

                                                                                 

 

 

 

 

                  Koguduse toetamine annetusega on 

oluline ja hea armastustegu. On selge, et elame 

keerulisel ajal ja liigume juba mitmendat aastat 

ühest kriisist teise. Koroonakriisist energiakriisi, 

mis toob kaasa elukalliduse kõigile. Lisaks sõda 

Ukrainas, mille lõppemise pärast palvetame. 

Sellest hoolimata on just sellisel hetkel vajalik 

püüelda heade tegude ja abivajajate toetamise 

poole. Jaani koguduses oleme seda meelt, et kirik 

peab võimaluse korral olema avatud kõigile 

soovijatele, sellest tingituna oleme oma kiriku 

uksed avanud igapäevaselt, samuti oleme 

toetanud Ukraina sõjapõgenikke, korraldades 

neile  kevadel ülestõusmispühade palvus koos 

rikkaliku kohvilaua ja südamliku koosolemisega. 

Lisaks rahalised korjandused, kingitused Ukraina 

lastele ning perepäevad ja - õhtud. Rõõm ja 

tänulikkus täitis neil kordadel nii andja kui ka 

saaja südameid.  

Paraku oleme oma koguduses olukorras, kus meie 

sissetulekud vähenevad ning kulud kasvavad, 

ometi soovime, et tuli kirikuaknas põleks ja kõik 

soovijad saavad võimaluse tulla. 

Palun anna oma panus meie tegevuse toetamiseks!  

Oleme sel aastal koguduse eelarves planeerinud 

liikmesannetuste reale 31 000 eurot. Oktoobrikuu 

seisuga oleme eelarves planeeritud annetustest 

kogunud 16 000 eurot, mis on veidi üle 51%. 

Selleks, et saavutada eelarves planeeritud ning 

seeläbi tagada koguduse töö jätkusuutlikkus on 

annetusi puudu veel 15 000 eurot.  

Liikmeannetust võib tasuda sularahas 

koguduse kantseleis või ülekandega koguduse 

arveldusarvele EE661010022050396004 SEB või 

EE752200221057689936 Swedbank, sõlmida 

pangaga püsikorraldusleping, nii jõuab toetus 

koguduse tegevuseks regulaarselt kohale.              

Südamlik tänu toetuse ja abi eest! 
Liina Heinaste 

                                                                                                                                                                               

Päikeselaul kõlas taas! 

 

OLE ABIKS! 
 

EELK Viljandi Jaani kirik on               

AVATUD iga päev                                                 

E-P 10-17 

Koguduse kantselei on AVATUD                         

E 10-15 ja N 13-18                                                                             


