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MÄRTS/Paastukuu 

Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja 
toob ilmale poja ning paneb talle 

nimeks Immaanuel.  (Js 7:14) 

 
 

                                                                           
APRILL/Jürikuu 

       Kui ma ärkan, olen ma alles 
sinu juures. (Ps 139:18b) 

 
 
 

 
MAI/Lehekuu 

    Kristus peab valitsema 
kuningana, kuni Jumal paneb 
kõik vaenlased tema jalge alla.     

(1. Kr 15:25)

EELK Viljandi Jaani koguduse nõukogu asutas 
koguduse juubeliaastal tänumedali, mida hakatakse 
andma isikutele, kes on oma tegevusega edendanud 
kristlikke väärtusi ning andnud märkimisväärse 
panuse koguduse ja Viljandi linna heaks. Esimesed 
tänumedali saajad on endine Viljandi Jaani koguduse 
õpetaja Jaan Tammsalu ja kiriku perenaine Leili 
Weidebaum. Tänumedalid anti üle Viljandi Jaani 
koguduse 550. aastapäeva jumalateenistusel                
27. detsembril. 

 
Jaan Tammsalu oli Viljandi Jaani koguduse õpetaja 
aastail 1992-2004. Aastail 1997-2004 oli ta Viljandi 
praostkonna praost, alates 2004 on Tammsalu Tallinna 
Jaani koguduse õpetaja ning alates 2007 Tallinna 
praostkonna praost. Tammsalu osales aktiivselt ka 
Viljandi linnajuhtimises, olles Viljandi linnavolikogu 
liige aastail 1996-2002. Õpetaja Tammsalu eestvõttel sai 
läbi viidud suur hulk kiriku taastamistöödest, sh 
keldrisaali remont, uue altari ja ristimiskivi soetamine, 
lisaks suur hulk  teisi sise- ja välistöid. Kiriku ja 

koguduse taastamise järel alustasid õpetaja Jaan 
Tammsalu eestvõttel aktiivset tegevust koguduse laste- 
ja noortetöö ning muusikatöö. Kogudusega liitus läbi 
leerikooli suur hulk inimesi.  

Leili Weidebaum on Viljandi Jaani koguduse 
liige aastast 1993, aastail 1993-2005 oli ta koguduse 
perenaise ja sekretäri ametis õpetaja Tammsalu parem 
käsi. Leili Weidebaum oli koguduse nõukogu liige 
aastatel 2016-2019, laulis aastaid koguduse 
naisansamblis „Iris“ ning oli ka koorivanemaks. 
Pensionipõlves on Leili olnud suviseks 
kirikuvalvuriks. Leili Weidebaumile on südameasjaks 
mulgi keel ja meel: ta on Mulkide Seltsi aktiivne liige 
ning Mulkide Almanaki toimetuskolleegiumi liige  
ning Viljandi mulkide kogukonna pealik. 

Õpetaja Marko Tiitus: „Mul on  hea meel, et 
koguduse esimeste tänumedalite omanikeks saavad just 
Tammsalu ja Weidebaum. Ilma nende kahe inimese töö, 
hoole ja armastuseta ei oleks meil praegu niisugust Jaani 
kirikut ja kogudust. Tegemist on pikaajalise pühendumisega, 
nad mõlemad on andnud olulise osa oma elust ja 
armastusest Viljandile ja Jaani kogudusele. Nad on teinud 
seda koos, üksteist toetades ja täiendades, ning seetõttu on 
sümboolne, et me saime nad koos kutsuda koguduse 
juubeliaastal tänumedaleid vastu võtma.“ 

Viljandi Jaani koguduse tänumedali kujunduse 
autor on Tõnno Habicht. Tänumedalil kujutatakse 
Viljandi Jaani kiriku nimipühakute Püha Frantsiskuse 
ja Püha Johannesega seotud sümboleid: Püha 
Frantsiskuse sümbolitena T-kujulist risti, lilli, linde ja 
pruuni värvi ning Püha Johannese sümbolitena 
raamatut, kirjasulge, kotkatiibu ja rohelist värvi. 
Tervikuna moodustavad erinevad sümbolid ladina 
risti alusel oleva lille.  

VILJANDI JAANI KOGUDUSE ESIMESED 
TÄNUMEDALID 



 
 
 
 
 
 
 

"Aga Jeesus, ütles ta 
talle: „Järgne mulle!” 
Peetrus pöördus ja nägi 
kaasa tulemas jüngrit, 
keda Jeesus armastas, 
kes ka õhtusöömaajal oli 
nõjatunud tema rinnale 
ja küsinud: „Issand, kes 
on su äraandja?” Teda 
nähes ütles Peetrus 
nüüd Jeesusele: 
„Issand, aga kuidas on 

temaga?” Jeesus ütles talle: „Kui ma tahan, et ta jääb 
minu tulekuni – mis see sinusse puutub? Sina järgne 
mulle!” Siis levis kuuldus vendade seas, et too jünger 
ei surevatki. Aga Jeesus ei olnud öelnud talle, et ta ei 
sure, vaid: „Kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni – 
mis see sinusse puutub?” Tema on see jünger, kes 
tunnistab neist asjust ja on selle kirjutanud; ja me 
teame, et tema tunnistus on õige. ”(Jh 21:19b-24) 

Täna on 3. jõulupüha, talvine jaanipäev – 
evangelist Johannese mälestuspäev. Tähistame 
Viljandi Jaani kiriku ja koguduse 550. 
aastapäeva. Kirik, milles täna pidulikku missat 
peame, sai ise pärast nõukogude okupatsiooni 
aegset lagunemist ja seejärel taastamist 
taaspühitsetud täna 30 aasta eest ning on rajatud 
kloostrikirikuks paavst Paulus II 1466. aasta 
bulla alusel, millega frantsiskaani ordul lubati 
rajada Liivimaale Viljandisse, Tartusse ja 
Lemsalusse (Limbaži) kolm kloostrit. Millalgi 
ajavahemikus 1466-1472 ehitatud 
frantsiskaanide kloostrikirik kerkis tookord siia 
ilmselt juba 13. sajandil asunud veel varasema 
kiriku müüridele.  

Kuna Viljani Jaani kirik taaspühitseti 27. 
detsembril 1992 apostel ja evangelist Johannese 
päeval on loomulik, et kiriku nimepühakuna 
tuntakse täna just Jeesuse jünger Johannest, 
kuigi pärast Põhjasõja hävitustööd 
rekonstrueeritud kirikut tunti 18. sajandi lõpul 
hoopis Ristija Johannesele pühitsetud 
pühakojana.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Siiski võime täna Viljandi Jaani kiriku puhul 
rääkida kolmest pühamehest: esmalt  
Jeesuse ristinud Ristija Johannesest, siis 
frantsiskaani ordule aluse panijast pühast Assisi 
Franciscusest ja viimaks pühast Johannesest, 
Jeesuse apostlist ja evangelistist. Tänase 
pidupäeva evangeeliumi kirjakohale mõeldes 
võiksime heita kiirpilgu ka apostel Peetrusele. 
Kui tahame neilt pühameestelt Viljandi Jaani 
koguduse tänasesse päeva midagi kaasa, et 
sellest õppida, saame päris ilusa mosaiigi.  

Ristja Johannesele oli Jumal andnud 
ülesande olla Jeesusele Tema avalikuks 
tegevuseks ettevalmistajaks. Johannese 
ülesandeks sai ka Jeesuse ristimine Jordani jões. 
Kuid kui mõtleme kirikus toimuvale 
teenimistööle ja meie kõigi ülesandele Jumala 
sulastena ja ristiinimestena, siis eriti tuleb silme 
ette tõsta Ristija Johannese ütlust, mida peame 
alati meeles kandma, eriti siis, kui kõik laabub 
hästi ja me arvame, et oleme olnud edukad. 
Ristija Johannes ütleb Jeesuse ja enda kohta: 
„Tema peab kasvama, aga mina pean 
kahanema!“ (Jh 3:30).  

Ilma Ristija Johannese ettevalmistustööta 
poleks inimesed olnud valmis Lunastaja 
saabumiseks ja vastuvõtmiseks. Johannes ei 
kuulutanud kunagi ennast ja oma tegusid, vaid 
silus teed Jeesusele. Jeesuse jüngritena on meiegi 
ülesanne kuulutada oma sõnade ja tegudega 
Kristust ja teenida ligimest, sest 
ligimesearmastus kuulub meie kui kristlaste 
olemusse see on meie nägu, millest peab 
peegeldama vastu Kristuse pale. Just sellisele 
tegevusele peab pühenduma kirik kogu oma 
tegevusega, sealhulgas iga kogudus. Siingi peab 
kuulutatama Jumala sõnas Kristust ja Kristuse 
eeskuju peab olema märgata, kui kogudus 
teenib kogukonda nende ülesannetega, mis on 
kirikule määratud. Mitte meie oma nägu ja tegu, 
vaid Kristuse nägu ja tegu olgu meie tegevuse 
põhjus ja eesmärk. 

Viljandi Jaani kiriku tänane nimepühak 
apostel Johannes oli enne, kui temast sai Jeesuse 
jünger, Ristija Johannese jünger.                     
Levinuima tõlgenduse kohaselt olid need kolm 

PEAPIISKOPI JUTLUS – JH 21:19B-24 
Apostel ja evangelist Johannese mälestuspäev ehk Johannesepäev,                      

3. jõulupüha, Viljandi Jaani kiriku ja koguduse 550. aastapäev                            
27. detsember 2022 



meest, kaks Johannest ja Jeesus, ka omavahel 
sugulased. See seletab nende tihedaid seoseid ja 
häid suhteid. Oli ju jünger Johannes koos 
Peetruse ja oma venna Jaakobusega ka üks 
Jeesuse lähikondlastest. 

Tänases evangeeliumi kirjakohaski küsib 
Peetrus oma kaasjüngrile Johannesele viidates 
Jeesuselt tema saatuse kohta: „Issand, aga 
kuidas on temaga?” Jeesus ütles talle: „Kui ma 
tahan, et ta jääb minu tulekuni – mis see sinusse 
puutub? Sina järgne mulle!” Evangelist 
Johannes, kes selle vestluse meile vahendab ja 
nimetab ka, et see vestlus käis just tema kohta, 
kommenteerib, et see jutuajamine sai aluseks 
kuuldusele, et Johannes ei surevatki.  

Meie teame täna, et see kuuldus osutus 
nii palju tõeks, et Johannes oli jüngritest ainus, 
kes ei pidanud oma elu jätma märtriverd 
valades. See ei tähenda, et tema elu oleks 
kulgenud ilma tagakiusamisteta. Teda üritati 
sundida oma usust loobuma küll talle mürki 
sisse jootes, küll keevasse õlisse heites, kuid 
Johannes pääses iga kord tänu Jumalale eluga. 
Lõpuks saadeti ta vangina pagendusse Patmose 
saarele, kus ta oma himutavatele, samas 
lootusrikastele nägemustele toetudes kirjutas 
Ilmutuseraamatu. Kuid Johannes ei surnud 
Patmosel. Türannist keiser Domitianuse surma 
järel a 96 pKr naasis Johannes Efesosse, kuhu ta 
pärimuse järgi oli koos Jeesuse ema Maarjaga 
juba mõnikümmend aastat varem elama asunud 
ja ka piiskopina tegutsenud. Apostel Johannese 
mälestuspäevana tähistatakse 27. detsembrit, 
mil ta umbes aastal 100 pKr suri. Evangeeliumi 
kaudu meieni jõudnud kuuldus, et Johannes ei 
surevatki, on seotud tema matmisega seotud 
legendiga, mille kohaselt heitis Johannes ise end 
ristikujuliselt kaevatud hauda ja palus teistel 
endale mulla peale ajada. Kui tema haud olevat 
hiljem lahti kaevatud, ei olnud seal Johannese 
surnukeha. 

Täna on Johannes meile tähendusrikas 
armastuse apostlina. Just armastuse sõnumi 
kandjana on Johannes ka meile eeskujuks ja just 
armastuse sõnumit peab kuulutama ka tema 
nime kandva kiriku kogudus. Johannes, kelle 
kohta arvatakse, et Piiblis öeldu, et just tema oli 
see apostlitest, keda Jeesus armastas, kirjutab 
armastusest mitmel puhul. Muuhulgas on ta 
kirjutanud mõtte, mis võtab imeliselt kokku 
armastuse tähenduse ja Jumala olemuse: 
“Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on 
Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud 

Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole 
tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus.” (1Jh 
4:7,8).  

Johannesele andis Jeesus juba ristile 
lööduna vastutusrikka ülesande: “Kui nüüd 
Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, 
keda ta armastas, siis ta ütles emale: „Naine, vaata, 
see on su poeg!” Seejärel ütles ta oma jüngrile: 
„Vaata, see on su ema!” Ja selsamal tunnil võttis 
jünger ta (Maarja) enda juurde.” (Jh 19:26,27). See 
stseen, kus Johannes on toetamas risti all seisvat 
Maarjat, on üks levinuim ristilöömist kujutavate 
maalide kompositsioonidest. 

Just Johannese evangeeliumis ütleb 
Jeesus ka tähendusrikkad väljendid: Mina olen 
eluleib! Mina olen hea karjane! Mina olen tee, 
tõde ja elu! Mina olen ülestõusmine ja elu! Mina 
olen uks! Mina olen tõeline viinapuu! Mina olen 
maailma valgus! Ka Johannese tunnistus 
jõuluööl lihaks saanud Sõnast Jeesusest, on väga 
liigutav ja võimas. “Ja Sõna sai lihaks ja elas 
meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu 
Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde” (Jh 
1:14).  

Kirikuisa Augustinus on oma 
kommentaaris Johannese esimesele kirjale 
kirjutanud lihaks saanud Sõna kohta tabavalt ja 
seda Jumala müsteeriumi mõista aitavalt: „Sest 
Sõna on nähtav ainult südamele, samas kui liha 
on nähtav ka ihulikele silmadele. Meil olid juba 
olemas meeled liha nägemiseks, kuid meil 
puudusid meeled Sõna nägemiseks. Sõna sai 
lihaks, et me võiksime seda näha, et tervendada 
seda osa meist, millega võiksime hakata nägema 
Sõna. Jüngrid nägid meie Issandat lihas, näost 
näkku. Nad kuulsid tema sõnu ja omakorda 
kuulutasid seda sõnumit meile. Nii et ka meie 
oleme kuulnud, kuigi me ei ole näinud. Nemad 
nägid ja meie ei ole näinud, ometi on meil 
osadus nendega, sest meie ja nemad jagame 
sama usku.“  

Samal kombel tuleb lihaks saanud Sõna 
Kristuse kirikus jätkuvalt kuulutada, et me 
hakkaksime seda oma südamega nägema. 
Hoolimata sellest, et meie ise Sõna lihaks 
saamist ei ole näinud, on seda näinud jüngrid, 
kes seda meile on kuulutanud, et me usuksime. 
Kui meie jätkame jüngrite, nende, kes ise nägid, 
kuulutustööd, kasvab peale ikka ja jälle uus 
sugupõlv neid, kes Sõna lihaks saamisesse ja 
Jeesuse jõuluööl sündimise imesse usuvad. 

Sellele kuulutusega koos peab käima ka 
kristlik teenimistöö. Olgu eeskujuks siin kasvõi 



frantsiskaanid, kelle kloostrikirikus me hetkel 
viibime. Frantsiskaani ordu asutaja Franciscus 
Assiisist sai oma ordule õnnistuse 13. sajandi 
alguses samalt paavstilt, kes pühitses Eesti- ja 
Liivimaa pühale Neitsi Maarjale. Franciscus 
pöördus Innocentius III poole oma esimese 
ordureegliga 1209. aastal ja sai paavstilt ordu 
loomiseks heakskiidu. Franciscus võttis oma 
esmaste ordureeglite aluseks evangeeliumites 
sõnastatud vaesuse ja kuulekuse printsiibi ning 
asus sellest juhindudes oma kuulutustööd 
tegema. Üheks eriliseks põhimõtteks sai ka 
armastus looduse kui Jumala loodu vastu ja 
evangeeliumi kuulutamine kogu loodule – 
floorale ja faunale. Need on keskkonnahoiu ja 
loodu(se) armastamise põhimõtted, mida 
Kristuse kirik ja kogu maailm peavad uuesti 
avastama ja oma tähelepanu alla võtma. 

 

 
 
Tänase kolmanda jõulupüha konteksti 

sobitub kenasti ehk ka üks tore fakt, mis Püha 
Assisi Franciscusega seostub. Nimelt 
omistatakse just temale esimese avaliku 
jõulusõime rajamine 1223. aastal. Järgmisel 
aastal möödub sellest 800 aastat. Frantsiskaani 
munk Püha Bonaventure, kes sündis viis aastat 
enne Franciscuse surma, kirjutab, et püha 
Franciscus sai paavst Honorious III loa 
püstitada Itaalias Grecio külas asuvasse 
koopasse sõim heina ja kahe elusloomaga – 

härja ja eesliga. Seejärel kutsus ta külaelanikud 
seda sündmuskohta vaatama, et  inimestele 
jõuluevangeeliumi lugu jutlustada. Franciscus 
kasutas Jeesusest kõneledes nimetust "Petlemma 
laps". Ta oli usuliselt lihtsalt nii liigutatud, et ta 
ei suutnud austusest ja aukartusest välja öelda 
Jeesuse nime. 

Kui pöörata nüüd silmad minevikust 
olevikku ja tulevikku, võtan oma mõtted kokku 
kasutades selleks tänase jutluse peategelasteks 
olnud nelja pühameest Ristija Johannest, apostel 
Peetrust, apostel Johannest ja Assisi Franciscust 
ning seon nende pärandi Viljandi Jaani kiriku 
kodulehe avalehelt leitud koguduse 
missiooniga.  „Tunnistada sõna ja teoga Jumala 
Kuningriigi saabumist“ nelja ülesandena: 

Ülistades, tänades ja paludes Jumalat 
(LEITOURGIA) – Ristija Johannese pärand; 

Tunnistades ja kuulutades rõõmusõnumit 
Jeesusest Kristusest (MARTYRIA) – apostel 
Peetruse pärand; 

Teenides kaasinimesi ja kogukonda 
(DIAKONIA) – püha Assisi Franciscuse pärand; 

Edendades osadust, rahu ja lepitust 
(KOINONIA) – apostel Johannese pärand. 

Võite ise mängida seda „mängu“ edasi ja 
tõsta neid pühakuid ühe või teise ülesande 
juurde, kasutada selleks kedagi teist või 
rahulikult seda üldse mitte teha, kuid imeline on 
siduda kokku minev olevaga ja tulevaga, algus 
otsaga, aeg igavikuga. Selline ongi Kristuse 
kiriku missioon ja ülesanne maa peal. Tuua 
taevas maa peale ja aidata ajas olijad igavesse 
ellu. Selliseks missiooniks on Kristus meid oma 
kirikusse kutsunud ja seda Ta meilt kõigilt 
ootab. Tema Kiriku ülesanne ka siin Viljandis on 
kuulutada Teda kui Issandat Kristust, Päästjat ja 
Lunastajat, kes oli, on ja jääb. Igaüks, kes 
temasse usub, sellel on tulevik ja igavene elu. 

Soovin Viljandi Jaani kogudusele 
kestmist aegade lõpuni, et siis koguneda juba 
Jumala Kuningriigis, mille saabumist sõna ja 
teoga olete ustavalt enda jaoks sõnastatud 
missioonis kuulutanud. Aamen. 

 
 
 

Urmas Viilma 
Peapiiskop 

 



 

 

                                                                         

 

 

29.-30.12.2022 juhatuse e-koosolekul 
otsustati Põhjakiriku Evangeelse 
Partnerabi jõulukingituse jagamine ja 
aastalõpupreemia maksmine koguduse 
töötajatele. 

4.-5.01.2023 juhatuse e-koosolekul 
otsustati teenuslepingu sõlmimised 
tingimused ja tasud MTÜ-ga Musica Sacra 
(Tuuliki Jürjo orelimäng ja 
ansamblijuhtimine) 2023. aastaks; Jaani 
Lastemaja lõunasöögi toitlustamise lepingu 
sõlmimine ja lõunasöögi hind 
lapsevanemale 3,60€ alates 01.01.2023. 

27.01.2023 juhatuse 
arutelukoosolekul käsitleti 2023. aasta 
eelarve koostamise printsiipe ning 
kirikusse uue helivõimenduse soetamist. 

Vaimulik impulss ja palve, õpetaja Marko 
Tiitus pidas mõtiskluse ja palve lähtuvalt 
Jh 4:4-14. 

Eelarvega koostamisega seoses peeti 
vajalikus: 

• pastoraadi üürilepingus fikseeritud 
üürihinna ülevaatamist vastavalt THI 
kasvule. 

• 50 000 euro tähtajalist hoiustamist 
üheks aastaks. 

• töötajate töötasu säilitamist eelmise 
aastaga samal tasemel. 

• kokkuhoidu kiriku soojusenergialt, 
alandades kiriku temperatuuri 
veebruarikuust kuni maini +5 
kraadini, pidades jumalateenistused 
sel perioodil kiriku keldrisaalis ning 

kütta seda täiendavalt 3kwH 
võimsusega puhuriga.  

•  õpetaja ametikorteris 
õhksoojuspumba siseosa vahetust 
ning akende uuendamist. 

• Koguduse muude ettevõtmiste 
(konverentsid, konkursid, laagrid, 
väljasõidud, koolitused jm) 
korraldamist lähtuvalt printsiibist, et 
nende kulud kaetakse omaosalusest, 
projektidest, sponsorlusest, mitte aga 
koguduse eelarvelistest vahenditest.  

• Planeerida eelarvesse vahendid 
kirikusaali helivõimenduse 
uuendamiseks 

9.02.2023 juhatuse koosolekul arutati 
läbi 2023. aasta eelarve eelnõu ja otsustati 
esitada see nõukogule kinnitamiseks, 
kavandada eelarves 12000 eurot 
investeeringuteks (kirikusaali 
helivõimenduse uuendamiseks ning Jaani 
Lastemaja hoovi sillutise 
parendustöödeks). 

7.-9.12.2022 nõukogu e-koosolekul 
otsustati anda õpetaja Marko Tiituse 
ettepanekul Viljandi Jaani koguduse 
tänumedalid Jaan Tammsalule ja Leili 
Weidebaumile. 

19.02.2023 toimunud koguduse 
nõukogu koosolekul kuulati ja arutleti 
õpetaja Marko Tiituse peegelduste üle 
2022. aasta tegevusaruande põhjal, tutvuti 
2023. aasta tegevussuundadega ning võeti 
vastu koguduse 2023. aasta eelarve. 

 

Ülevaate koostas 
Marko Tiitus 

Koguduse juhatuse ja nõukogu koosolekute 
teemad ja otsused 



 

 

 

 

 Neljapäev 2.03  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA ja  

EAKATE PÄRASTLÕUNA, külas koguduse nõukogu 
liige Ülle Kramer 
 

        

           

 

 

 

 

Neljapäev 9.03  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS                                              

 

 

 Neljapäev 21.07  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS                

                                                                           

Neljapäev 16.03 kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUA  

 

       

 

       

Neljapäev 23.03 kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUA 

Laupäev 25.03 kell 10  PEREKLUBI 

 

 Pühapäev 31.07 kell 22  ÕHTUPALVUS 

 

 

Neljapäev 30.03 kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUA 

 

 

MÄRTS * Paastukuu 
Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale 

nimeks Immanuel. (Jesaja 7:14) 

Pühapäev 12.03 kell 11  

MISSA, paastuaja 3. pühapäev   

JEESUS - KURJUSE VÕIMU VÕITJA (Jeremija 26:12-16;Ilmutuse 3:14-19; Johannese 

12:37-43) 

Pühapäev 5.03  

kell 10.45 Laulude õppimine 

  kell 11 MUUSIKALINE MISSA ja LASTEKIRIK,                      

paastuaja 2. pühapäev 

Muusika koguduse naisansamblilt “Iris”  

PALVE JA USK  (2. Kuningate raamat 20:1-7; 1. Korintlastele 10:12-13; Markuse 9:17-29) 

Pühapäev 26.03 kell 11  

MISSA, paastuaja 5. pühapäev 

KANNATUSE PÜHAPÄEV (Jesaja 65:1-3; Efeslastele 2:12-16; Luuka 13:31-35) 

Pühapäev 19.03 kell 11  

PAASTUAJA PEREMISSA 

ELULEIB 

 

 



  

 

 

  

  

  

 

 

 Kolmapäev 5.04  kell 19  KONTSERT “Vaimustav Looja”                                 

       klaveril Joel-Rasmus Remmel, sissepääs annetusega 

 Neljapäev 6.04  kell 19  VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMI   

       KEELPILLIORKESTRI KONTSERT 

       kavas Arvo Pärdi, Erkki-Sven Tüüri ja Peteris Vasksi  

       looming. Solist viiuldaja Hans Christian Aavik.  

       Sissepääs annetusega 

 

 

      

 

 

 

Esmaspäev 10.04  kell 18  II ÜLESTÕUSMISPÜHA MISSA  

Neljapäev 13.04  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA ja  

       EAKATE PÄRASTLÕUNA, külas Elsbet Helena Kask 

       

 

 

 

 Neljapäev 20.04  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

  

  

 
 Neljapäev 27.04  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA  

 Laupäev 29.04  kell 10  PEREKLUBI Jaani Lastemajas, Pikk tn 10 
     kell 17  VILJANDIMAA KAMMERKOORI KEVADKONTSERT 
11                                                 
 

APRILL * Jürikuu 
Kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures 

(Psalm 139:18b) 

Pühapäev 2.04 kell 11 

PALMIPUUDEPÜHA MISSA 

AUKUNINGA ALANDUSTEE,  (Jesaja 50:4-10; Filiplastele 2:5-11; Johannese 12:1-8) 

Reede 7.04 kell 11   

SUURE REEDE SÕNA- JA PALVETEENISTUS 

JUMALA TALL (Jesaja 53; Heebrealastele 5:7-10; Johannese 19:16-30) 

Muusika koguduse naisansamblilt „Iris“ 

Pühapäev 9.04 kell 11   
1. ÜLESTÕUSMISPÜHA PEREJUMALATEENISTUS  

   
KRISTUS ON SURNUIST ÜLES TÕUSNUD 

Pühapäev 16.04 

kell 10.45 laulude õppimine 

kell 11 MUUSIKALINE MISSA ja LASTEKIRIK, ülestõusmisaja 2. pühapäev 

ÜLESTÕUSNU TUNNISTAJAD (Sakarija 8:6-8; Apostlite teod 3:12-20; Johannese 21:1-14) 

Pühapäev 23.04 kell 11 

MISSA, ülestõusmisaja 3. pühapäev 

HEA KARJANE (Jeremija 23:1-4; 1. Peetruse 5:1-4; Johannese 21:15-19) 

Pühapäev 30.04 kell 11 

MISSA, ülestõusmisaja 4. pühapäev 

JUMALA RAHVA KODUIGATSUS (Jesaja 54:7-10; 1. Peetruse 1:3-9; Johannese 17:11-17) 



 
 

 

  

  

 Neljapäev 4.05  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA ja                          
       EAKATE PÄRASTLÕUNA,  
       külaliseks Marko ja Mirjam Tiitus  
  

  

 

 

 

 

 

  

 Neljapäev 11.05  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA  

        

 

 

  

 Neljapäev 18.05  kell 18  TAEVAMINEMISPÜHA MISSA 
       ÜLENDATUD ISSAND  
       (Taaniel 7:13-14; Apostlite teod 1:1.11; Johannese 17:24-26) 
    

 

 

 

Neljapäev 25.05  kell 12  KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA  

 

       

 

 

 

 Esmaspäev 29.05  kell 18  II NELIPÜHA MISSA 

 

 
                                                                             

Pühapäev 7.05 

kell 10.45 Laulude õppimine 

kell 11 MUUSIKALINE MISSA ja LASTEKIRIK ülestõusmisaja 5. pühapäev 

TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS 

(Jesaja 32:15-20; Roomlastele 8:9-11; Johannese 17:6-10) 

Pühapäev 14.05 kell 11 

EMADEPÄEVA PEREJUMALATEENISTUS 

PALVE JA TÄNU 

       

Pühapäev 21.05 kell 11 
MISSA, ülestõusmisaja 7. pühapäev 

PÜHA VAIMU OOTUS (1. Kuningate 19:8-13; Apostlite teod 1:12-14; Johannese 7:37-39 ) 
   

KRISTUS ON SURNUIST ÜLES TÕUSNUD 

Pühapäev 28.05 kell 11 

NELIPÜHA MISSA RISTIMINE JA KONFIRMATSIOON 

PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE 

(Jeremija 31:31-34; Apostlite teod 2:1-13; Johannese 14:15-21) 

MAI * Lehekuu 
Kristus peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased 

tema jalge alla. (1. Korintlastele 15:25) 



LGUS 
 

 

 
Jaani kiriku 550. aastapäeva tänujumalateenistuse 
algusprotsessioon, kus osalisid lisaks vaimulikele Jaani 
koguduse juhatuse liikmed. 
 

 
Tänujalateenistusel jutlustas peapiiskop Urmas Viilma, 
koguduse õpetaja Marko Tiituse kõrval teenisid kaasa 
praostkonna vaimulikud ja koguduse juhatuse liikmed. 
 

 
Jumalateenistus oli väga rahvarohke ja toimus ka 
veebiülekanne, mida on võimalik järele vaadata siit: 
https://www.facebook.com/142036655841397/videos/5477
84327009488  
 
 
 
 
 

 

 
Muusikaga teenisid kaasa „Päikeselaul 2022“ võitjad Klaara 
Mägi ja Karl-Vahur Vingisaar, Viljandimaa kammerkoor ja 
koguduse naisansambel „Iris“, Marko Mägi, Johannes Oras, 
Ingel Madleen Tiitus, Maarja Eliise Tiitus ja organist Tuuliki 
Jürjo. 
 

 

 
Koguduse tänumedalite üleandmine õpetaja Jaan 
Tammsalule ja koguduse pikaajalisele perenaisele Leili 
Weidebaumile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAANI KIRIK 550 TÄNUJUMALATEENISTUS JA PIDULIK VASTUVÕTT 
Johannesepäeval, 27. detsembril 

SÕNAS JA PILDIS 
 

https://www.facebook.com/142036655841397/videos/547784327009488
https://www.facebook.com/142036655841397/videos/547784327009488


 
Koguduse vastuvõtt Pärimusmuusika Aidas algas ühise 
videovaatamisega, kus TV7 saates „Jumal minu varjupaik“ 
esines õpetaja Marko Tiitus. 

 
Vastuvõtul tervitas külalisi õpetaja Marko Tiitus ja pidas 
söögipalve. 

 
Ühislaulu saadab klaveril organist Mirjam Tiitus. 

 
Viljandi linna tervituse tõi abilinnapea Tonia Tamra. 
 

 
Tänu ja tunnustust jagati koguduse pikaajalistele 
kaastöölistele ja koostööpartneritele. 
 

 
Koguduse kuldse ja hõbedase tänumärgi pälvinud liikmed. 
 

 
Koguduse koostööpartnerid, kes said tänu märgiks tänukirja 
ning klaasikuntsniku küünlaaluse. 



 
 
 
 
 
 
 

Viljandi Jaani koguduse juhatus pidas 
jaanuarikuus nõu, kuidas toime tulla ja leida 
kokkuhoiukohti koguduse jaoks pingeliseks 
muutunud majandusolukorras, kus hindade ja 
teenuste, eriti kommunaalteenuste hinnad on 
pidevas kerkimises, linnavalitsuse tegevustoetus 
ja annetustest saadavad tulud aga kahanevad. Üks 
hüppeliselt kasvanud kulu meie jaoks on kiriku 
kütmine kaugküttel. ESRO soojusenergia hind on 
aastataguse ajaga võrreldes kerkinud poole võrra. 
Detsembrikuus, kui kirikus oli 17-18 kraadi sooja, 
oli Jaani kiriku küttearve ligi 4000 eurot. 
Niisuguste hindadega me kahjuks aastaringselt 
sooja kirikut endale lubada ei saa. 
  Koguduse juhatus tegi põhimõttelise otsuse 
vähendada kiriku temperatuuri alates 
veebruarikuust +5 kuni +7 soojakraadini ning 
pidada sel ajal jumalateenistusi kiriku keldrisaalis, 
mida kütta soojapuhuriga jumalateenistuste, 
lauluproovide, koosolekute ja koolituste päevadel 
nii, et seal oleks võimalik olla ilma üleriieteta. 

Esimesed jumalateenistused ja palvused 
keldrisaalis on peetud ja kogemused sellest on 
head. Ruum on soe, kuuldavus on hea, saame 
istuda üksteisele lähemal kui suures kirikusaalis, 
osadust ja lähedust ühise kogudusena on seega 
isegi rohkem. 

Mis ajani jumalateenistuslik elu keldrisaalis 
toimub, ei ole lõplikult otsustatud, see sõltub 
suuresti ilmadest ja välistemperatuurist. 
Ülestõusmispüha piduliku missa loodame pidada 
taas kirikusaalis. 

Kirik on jätkuvalt avatud vaikseks palveks, 
küünlasüütamiseks ja mõtisklemiseks 
pühapäevast neljapäevani kell 10-17. 

 
Südamest tere tulemast kirikusse! 

 
 

 
 
 
 

 
 

EELK Viljandi Jaani koguduse juubeliaasta 
tähtsündmus, milleks oli tänujumalateenistus ja 
vastuvõtt, on soojalt meie mälestustes. Avaldame 
ka koguduse „Aja Lehe“ numbris nende inimeste 
nimed, kes said oma pikaaegse teenimistöö 
tähistamiseks koguduse õpetajalt kuldse või 
hõbedase tänumärgi, millest üks tähistas siis 25- 
aastast ja teine 15-aastast panust. 

Kaastöölise kuldse tänumärgi sai 
Jaan Männik. 
  Hõbedased tänumärgid said  Taimi 

Välba, Raja Aardevälja, Helve 
Hunt, Tiina Vilberg, Mirjam 
Tiitus, Silvia Soro,   Tarmo 
Loodus ja Meelis Suurkask 
 

 
 
 

 
 

 
 Juubeliaasta vastuvõtule olid kutsutud ka 
meie pikaajalised ja head koostööpartnerid, kellele 
oma tänu avaldasime: 

• Viljandi linn 

• Viljandi vald 

• Viljandi Muusikakool 

• Viljandi Kunstikool 

• Viljandi Kesklinna Kool 

• Viljandi Gümnaasium 

• Viljandi Kutseõppekeskus 

• Viljandi Lasteaed Krõllipesa 

• Tõnno Habicht ja OVO OÜ 

• Ajaleht Sakala 

• Eesti Pärimusmuusika Keskus 

• Viljandi Vanamuusika Festival 

• Muinsuskaitseamet 

• Viljandi Linnaraamatukogu 

• Pärsti Pansionaat 

• Külli Joonson ja Isis Medical OÜ 

• Harri Aaltonen ja Hansa Candle AS 

• Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 

• Lahti Salpausselä kogudus 

• Porvoo soome kogudus  

• Tuuliki Jürjo ja Musica Sacra OÜ 

• Jüri Ehasalu 

AITÄH! 

Jumalateenistused ja 
keskpäevapalvused toimuvad 

talvel keldrisaalis 

EELK VILJANDI JAANI 
KOGUDUS TÄNAB 

KAASTÖÖLISI! 
 

EELK VILJANDI JAANI 
KOGUDUS TÄNAB 

KOOSTÖÖPARTNEREID! 
 



 

 

 

 

                  

Kallis kogudusekaaslane!  

Oleme sel aastal pidanud tegema väga raskeid 

otsuseid, et mõelda ja tegutseda kiriku ja 

koguduse majandusliku toimetuleku suunas. 

Oleme oma eelarve uueks aastaks planeerinud 

tagasihoidlikult, oleme kirikus kütte maha 

keeranud, sest kütte hind oli aasta alguses 

hirmutavas 50% tõusutrendis. Koguduse 

toetamine annetusega on oluline ja hea 

armastustegu. Hea toetaja, palun mõtle, mida 

saad Sina keerulisel ajal oma kiriku toetamiseks 

teha. Ehk on Sul võimalik oma igakuise 

annetuse suurust pisutki kergitada? Ehk mõtled 

Sa aastas ühel korral tehtud annetuse asemel 

hakata püsiannetajaks, tehes pangas igakuine 

püsikorraldus? Kui Sa pole viimastel aastatel 

mingil põhjusel saanud kogudusele oma 

annetusega toeks olla, siis ehk on just sel aastal 

Sul see võimalus? Palun mõtle selle üle! 

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 

Sekretär-juhiabi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viljandi Jaani koguduse missioon on 

tunnistada sõna ja teoga Jumala Kuningriigi 
saabumisest: 
Ülistades, tänades ja paludes Jumalat 
Tunnistades ja kuulutades rõõmusõnumit Jeesusest 
Kristusest 
Teenides kaasinimesi ja kogukonda 
Edendades osadust, rahu ja lepitust 

Seda missiooni täites viime 2023. aastal ellu 
järgnevaid tegevusi: 

• Peame jumalateenistusi pühapäeviti, neljapäeviti ja 
kirikupühadel. 

• Hoolitseme oma kirikuhoone eest ja hoiame selle 
avatuna suvel igapäevaselt, talvel 5 päeva nädalas. 

• Korraldame leerikursust 3 korda aastas. 

• Viime läbi ristimisi, laulatusi ja matuseid vastavalt 
soovidele.  

• Pakume Jaani Lastemajas lapsehoiuteenust 20-le 
perele. 

• Korraldame koguduse eakatele kokkusaamisi ja 
pakume Pärsti pansionaadis hingehoiuteenust.  

• Kaasame lapsi, peresid ja noori peremissadele ja 
pereklubisse. 

• Korraldame muusikalisi missasid ansambel Irise ja 
külalismuusikutega. 

• Teeme koguduse nähtavaks ja kristliku sõnumi 
kuuldavaks kodulehel, sotsiaalmeedias ja Aja Lehe 
kaudu. 

ÄRA UNUSTA OMA 
KODUKIRIKU ja -

KOGUDUSE TOETAMIST! 

Kutsehariduse edendaja ja Viljandi 

kutseõppekeskuse direktor Tarmo 

Loodus pälvis presidendilt Valgetähe 

III klassi teenetemärgi.  

 
PALJU ÕNNE VÄÄRIKA 
TUNNUSTUSE PUHUL,                

HEA TARMO! 

 

 

EELK Viljandi Jaani KIRIK on 

AVATUD  

P-N 10-17 

Koguduse KANTSELEI on 

AVATUD  

 E 10-15  

 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. 
OLEME TÄNULIKUD                                            

ABI JA TOETUSE EEST:  

EELK Viljandi Jaani kogudus  

 SEB Pank: EE661010022050396004; 

Swedbank: EE752 200 221 057 689 936     

Koguduse sündmused ja tegemised siin: 

viljandi.jaani.eelk.ee                                                 

 
 


