EELK Viljandi Jaani kogudus

Aja Leht
2/248/2022
JUUNI/Jaanikuu
Üks Issand, üks usk, üks
ristimine. (Ef 4:5)

JUULI/Heinakuu
Ma olen Seaduse läbi
Seadusele surnud, et elada
Jumalale. (Gl 2:19)

AUGUST/Lõikuskuu
Ehitage kodasid ja elage
neis, istutage rohuaedu ja
sööge nende vilja! (Jr 29:5)

NELJAS KROONLÜHTER
RESTUREERITUD JA PÜHITSETUD!
Pühapäeval, 15. mail, kui katkematu
koraalimaratoni viimane koraal oli kõlanud, algas
kirikus missa, mis tänutunde ja väsimusega
segatuna tähistas 36-tunnise koraalimaratoni
lõppu.
Koraalimaratoni missal jutlustas piiskop
Tiit Salumäe, kes pühitses ka kiriku neljanda
restaureeritud kroonlühtri, mis jääb tähistama
suurejoonelise koraalimaratoni toimumist Viljandi
Jaani kirikus.
Kogudus on õpetaja Marko Tiituse
eestvõtmisel ja toel restaureerinud kuuest
olemasolevast kroonlühtrist neli. Esimese lühtri
taastamiseks
annetuste
kogumise
algatas
koguduse õpetaja keerulisel koroonakevadel,
märtsis 2020, kui kirikud ja kogu ühiskond oli
viiruse leviku tõttu suletud.
Kõik kroonlühtrid on restaureeritud
annetajate abil ning restaureerimistöid on
teostanud KAR-Grupp OÜ, taastamistööde käigus
parandatakse
lühtridetailide
liitekohad,
vahetatakse elektrijuhtmestik, asendatakse kõik
küünalde klaasdetailid ja poleeritakse, ühe lühtri
taastamine maksab 3360 eurot.
Kõiki restaureeritud lühtreid kaunistavad
tähendusrikkad piiblisalmid:
1. Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad
viletsuses, püsivad palves!
(Roomlastele 12:12), 4.10.2020

2. Ja Jumal ütles: "Saagu valgus!" Ja valgus sai.
(1.Moosese 1:3), 28.11.2021
3. Jeesus ütles: „Teie ei ole valinud mind,
vaid mina olen valinud teid.“
(Johannese 15:16), 06.09.2021
4. Laulge Issandale, kiitke Tema nime,
kuulutage päevast päeva Tema päästet!
(Psalm 96:2), 15.05.2022
Liina Heinaste
Koguduse sekretär-juhiabi

JUHTKIRI
Laulge Issandale, kiitke Tema nime, kuulutage
päevast päeva Tema päästet!
Need
Vana
Testamendi 96. psalmi
sõnad on graveeritud
Viljandi Jaani kiriku
keskmisele
kroonlühtrile,
mis
restaureeriti
ühe
koguduseliikme
annetuse
toel
ja
pühitseti 15. mail piiskop Tiit Salumäe poolt
koraalimaratoni
pidulikul
lõpujumalateenistusel.
14.-15. mail Viljandi Jaani kirikus toimunud
koraalimaraton, millega tähistasime oma viie ja
poole sajandi vanuse pühakoja väärikat juubelit,
on tänaseks saanud ajalooks. Kolmkümmend
kuus tundi lakkamatut vaimulikku laulu,
Jumala kiitmist ja ülistamist, Tema poole
pöördumist palves ja usus, meeleparanduses ja
lootuses ei jätnud kindlasti puudutamata
kedagi, kes sellest Vaimust ja väest kantud
sündmusest osa said.
Jagan siinkohal neid vaimulikke kogemusi ja
õppetunde, mis koraalimaratoni kaudu minuni
jõudsid. Esmalt, vaimulik laul on kaasa
laulmiseks, mitte kuulamiseks, nautimiseks ja
imetlemiseks. Tõepoolest, mõned koraalid
kõlasid maratonil nii põnevas ja uudses seades,
et jäin tahes-tahtmata kuulama seda kui
kontserti. Ent südames kaasa helisema ja kokku
kõlama hakkasid koraalid ikka alles siis, kui
raamatu avasin ja neid kaasa laulsin – tundsin
juba mõne salmi järel, kuidas koraal saab osaks
minust või täpsemalt – mina saan üheks laulva,
palvetava ja Jumalat kiitva kogudusega, mis
ületab aja ja ruumi piirid.
Laul on laulmiseks – nii lihtne see ongi. Meie,
kes me oleme nii harjunud kõike kõrvalt
vaatama, hindama, arvustama, peame seda
endale ikka ja jälle meelde tuletama. Tee on

käimiseks, elu
armastamiseks.

on

elamiseks,

arm

on

Teiseks oli mulle uudne kogemus laulda
lauluraamatust laule järjest, ühtki vahele
jätmata. Tavaliselt valin jumalateenistusteks
laule kirikuaasta, pühapäeva teema, lauldavuse,
küllap paljuski ka isikliku maitse kohaselt.
Nüüd aga avastasin, kuidas nii mõnigi koraal,
mida ma väga harva või üldse mitte
kogudusega koos laulan, peidab endas ilusat ja
sügavat sõnumit või kõnekat ja ilmekat
muusikalist joonist. Nii mõnigi pärl hakkas
sellisel viisil järjest lauldes särama!
Küllap käib seegi äratundmine kogu elu kohta –
me tahaksime sealt tükikesi oma maitse kohaselt
välja noppida, valides seda, mis meeldib ja pilku
püüab, ning libisedes üle sellest, mis tundub
igav, harjumatu, ebavajalik või arusaamatu.
Ometi ei saa me ühtki lõiku oma teekonnast
vahele jätta, iga päev, iga hetk, iga eluetapp on
kordumatu, ainulaadne ja hinnaline.
Andku Jumal meile tarkust käia oma teed
sammhaaval astudes. Koraalimaraton on
lõppenud, aga laul Jumala kiituseks kõlab meie
viie ja poole sajandi vanuses kirikus igal
pühapäeval ja neljapäeval, kui kirikukellad
helistavad sisse jumalateenistuse. See laul jääb
meie hinge helisema ka siis, kui teeme oma
argipäevaseid toimetusi, avab meie ees ukse
vaimsesse maailma ja laseb meil kogeda igaviku
ning armulise Jumala ligiolu.

Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

Ülestõusmispüha õhtu läks hästi korda ja näitas

Jaani Lastemaja
2022
ka meie koguduse
liikmete ühtsust ja hoolimist.
Kui tähistasime aprillikuu alguses Jaani Lastemaja
Ukrainlastele ja8. ukrainlastega
sünnipäeva, ei piirdunud me vaid sellega, et
rõõmustada isekeskis, vaid võtsime nõuks ja
Sõda Ukrainas on mõjutanud kõigi inimeste
elusid. Mure ja valuga jälgime uudiseid ja
palvetame jätkuvalt kirikutes ja kodudes sõja
lõppemise pärast.
Uus reaalsus on ka see, et meie keskele on
tulnud elama valdavalt naised ja lapsed, kes on
oma kodumaalt Ukrainast sõja eest põgenenud.
Rahuaja inimesed ei oska ilmselt ettegi kujutada,
mida on need inimesed pidanud tundma ja läbi
elama selle pika teekonna eel, ajal ja järel. Uus
argipäev vajab harjumist ja elu korraldamist.
Viljandi Jaani kogudus on tahtnud ja püüdnud
pakkuda sõjapõgenikele hingelist toetust ja paika,
kuhu tulla küünalt süütama, palvetama, rahus ja
vaikuses viibima, hukkunud lähedasi mälestama
ning inimlikku soojust ja tuge saama.
24. aprilli õhtupoolikuks kutsusime Jaani
kirikusse kõik Viljandi linnas asuvad Ukraina
pered koos lastega, et tähistada koos õigeusu
kalendri ülestõusmispühi. Õpetaja Marko Tiitus
oli ette valmistanud venekeelse palvuse, mille
muusikalise osa sisustasid suurejooneliselt
Viljandi Muusikakooli õpilased ja õpetajad. Palvus
oli südamlik ja rahvarohke ning sellele järgnes
kingituste üleandmine Ukraina lastele. Kingituste
valmistamise jaoks oli õpetaja Marko algatanud
koguduseliikmete hulgas korjanduse, annetuste
eest
komplekteerisid
vabatahtlikud
koguduseliikmed üle 70 kingikoti kõigile Viljandis
peavarju leidnud Ukraina lapsele. Kingikottidesse
pandi Epp Petrone välja antud ukrainakeelseid
raamatuid, palle, jojosid, joonistusvahendeid ja
üllatusmune ning tervituskaart koguduse poolt
koos kontaktandmete ja tere-tulemast sooviga.
Kirikusse ülesseatud kohvi- ja teelaud oli samuti
kaetud koguduse liikmete poolt toodud
suupistetega, mida kogunes nii palju, et
ukrainlastest sõbrad said neid koju kaasagi võtta.

Ülestõusmispüha õhtu läks hästi korda ja näitas
ka meie koguduse liikmete ühtsust ja hoolimist.
Kui tähistasime aprillikuu alguses Jaani
Lastemaja 8. sünnipäeva, ei piirdunud me vaid
sellega, et rõõmustada isekeskis, vaid võtsime
nõuks ja valmistasime lastehoiu peredega Ukraina
lastele pehmed kaisupadjad, mis annaksid lastele
turvatunnet ja kodusoojust siin uues ja võõras
keskkonnas. Kaisupatjadele lisaks võtsid lastehoiu
pered kaasa joonistusvahendeid, mis said kenasti
kingikottidesse jaotatud. Saime taaskord kinnitust,
et jagatud rõõm on topelt rõõm – lastehoiu lapsed
ja vanemad tulid innu ja õhinaga kingituste
tegemise mõttega kaasa. Kingitused andsime
Ukraina lastele üle 25. mai soojal ja päikselisel
õhtupoolikul toimunud Jaani Lastemaja ja
Ukraina perede ühisel mänguõhtul Jaani kiriku
kõrval muruplatsil, kuhu oli üles seatud batuut ja
jäätisemasin, mis tekitasid lastes suurt elevust,
mängisime ringmänge ja suhtlesime Ukraina
peredega, nii palju, kui kellegi vene keele oskus
võimaldas. Muusikat tegid Margus Põldsepp koos
noore lõõtsamehe Rasmus Kadajaga.

Palvetagem jätkuvalt rahu eest Ukrainas ja
kogu maailmas, et süütud inimesed ei peaks
kannatama ega oma elu jätma, vaid et rahu ja
headus vallutaks maailma.
Mirjam Tiitus
Koguduse laste- ja peretöö juht

Tagasivaade 30 aastasele kogudusele
Meenutusi
jagab koguduse
kauaaegne
perenaine Leili
Weidebaum.
Viljandi Jaani
kirikus algasid
teenistused
taas 1991. aasta
jõulude
ajal.
Mina alustasin
samal
ajal
vabatahtliku
teenimisega: käisin kirikut koristamas, jagasin
humanitaarabi,
olin
kirikuvalvur
kiriku
lahtiolekuaegadel.
Kiriku pühitsemise talitus toimus 27.
detsembril,
johannesepäeval
1992.
aastal.
Pühitsemistalituse viis läbi tollane peapiiskop
Kuno Pajula. Kohal oli palju vaimulikke ja kirik oli
pilgeni rahvast täis, koguduse vaimulik oli sel ajal
õpetaja Jaan Tammsalu, kes teenis kogudust 12
aastat.
Tegemist oli väga palju, nii kirikus sees, aga
ka kiriku ümbruses. Palju oli vaja korrastada ja
ehitada. Ehitajatelt saime kiriku hoone, aga
viimistlus tuli lõpule viia oma jõududega.
Nimetan seda ärkamisajaks, hoogsalt algasid
leerikoolid, lasteringid ning rohkelt tegemist jagus
ka eakatele, kes said võimaluse midagi kiriku
heaks ära teha. Algasid pühapäevakooli,
noortegrupi ja eakate regulaarsed kooskäimised.
Koguduse mitmetest ekskursioonidest üks viis
meid Mustveesse ning sealsesse luterikirikusse,
kuhu viidi kiriku sulgemise järel meie altar koos
altarimaaliga.
Minu vabatahtlikust teenimisest koguduses
kasvas välja püsiv töökoht 1993. aasta juulis,
alustasin perenaise tööd. Sel ajal oli koguduse
töötegijatel palju vabatahtlikke abilisi. Kogudus
kasvas jõudsalt, tagasi pöördusid need liikmed,
kes olid sunnitud lahkuma, kui kogudus suleti
nõukogude võimu poolt. Leerikursustel käis palju

noori ja ka vanemaid inimesi, kes soovisid
kogudusega liituda. Väga aktiivne oli ka
muusikatöö,
Riina
Trummi
juhendamisel
alustasid lastekoor ja eakate koor, hiljem hakkas
koos käima ka koraalikoor, mis toetas
koguduselaulu
pühapäevastel
teenistustel.
Koorides laulmine andis jõudu nii eakatele kui ka
noortele. Koorilaul kaunistas teenistusi. Meie kirik
oli ka heaks harjutuskohaks kultuurikooli noortele
muusikatudengitele. Tänavu juba oma 25.
aastapäeva tähistav koguduse naiskoor „Iris“
Taimi Välba juhendamisel käis mitmeid kordi
esinemas nii Eestimaa erinevates kirikutes kui ka
Soomes Porvoos ja Saksamaal Bramches. Lauljaid
ühendas usk ja soov laulda.
Igapäevaelu lahutamatu osa oli jätkuv
ehitus- ja korrastustöö, mille tulemusena sai
kirikusse uus orel, dolomiidist altar, tornikell,
vitraažaknad. Kirikuaias külvasime
muru,
rajasime lillepeenrad ning istutasime heki.
Sellised mõtted ja meenutused ajast, mil
olin aktiivselt koguduses tegev, oli rõõmu ja
muret. Praegu pühapäeviti kirikus käies tunnen
suurt rõõmu- ja tänutunnet, aga silma jäävad ka
pragunevad ja määrdunud lagi ning seinad.
Loodan ja palun, et Jumal annab tänastele
töötegijatele jõudu meie kodukiriku hoidmisel.

Võidupüha jumalateenistus Viljandi
teenistusel osales president Lennart Meri

Jaani

kirikus,

Mälestusi kuulas ja pani kirja
Liina Heinaste

Installatsioon RAHU JA HEADUST
pühakoja 550. aastapäeva tähistamiseks
Algne kirikuhoone valmis Viljandis ilmselt
1472. aastal frantsiskaanlaste mungakloostri
pühakojana. Juubeliaastaga seoses tegi Jaani
kiriku kogudus Viljandi Kunstikoolile ettepaneku
kavandada ja teostada installatsioon kiriku
interjööri.
Kiriku triumfikaare kõrval paikneval
lõunapoolsel aknal on kunstnik Renee Aua
kujutanud Püha Franciscust, frantsiskaanide ordu
rajajat, ümbritsetuna lindudest. „Mu õekesed
linnud!“ ̶ nii pöördus Franciscus lindude poole
Bevagna lähistel Itaalias, oma sünnimaal. Erilise
armastuse pärast, mida ta väljendas suhtumises
kogu loodusse, on temast saanud loodushoiu
kaitsepühak.

Sõda on pisarate meri, on inimkonna
pimedus.
Kuldsed
lilled
kirikupinkidel
väljendavad mõtet, et igast pisarast võib tärgata
lill, sest me usume – elu on tugevam surmast,
headus vägevam kurjusest.
See usk on aidanud ja aitab meil püsida
jumalanäolisena ka kõige pimedamatel aegadel.

Kuldsed-kollased lilled valmisid kevadiste
õppekõikude raames, mil kirikut külastasid
kooliõpilased, sügisel jätkame kooligruppidega
ning siis muutub lopsakamaks ka lillepõld
kirikupinkidel.

Igal kevadel tulevad meie väikesed sulised
sõbrad lõunakaarest Maarjamaale, et siin
pesitseda, pojad suureks kasvatada ja siis
üheskoos taas sügisel soojale maale rännata. Meie
kujundatud
linnuparves
lendavad
linnud
kirikuaknast sisse läbisegi, otsekui varju otsides
lendavad nad triumfikaare suunas. See kevad on
Ukraina kevad. Inimesed põgenevad sõja eest kui
heitunud linnud, elulisest vajadusest ajutise
pesapaiga järele. Sinine on lootuse ja taeva värv.
Kirikukunstis on sinine Neitsi Maarja värv.

Installatsiooni idee: Reet Talimaa
Linnuparve kavandas Natalie Desiree Aasmaa
Töö teostasid: Natalie Desiree Aasmaa, Tatjana
Anniko, Kadri Kallast, Reet Talimaa
Linde ja lilli aitasid joonistada: Ants Oskar Ingi,
Steven Luik, Laureen Läätsim; Emiilia Moks,
Gregor Niilus, Carel Pau, Matthias Vesalahti,
Marta Lellep, Mark Linder, Mia-Grete Puru,
Katharina Victoria von Schwanenflügel, Eliisa
Toimetaja, Diora Tumala, Anni Riin Uus, Laura
Roberta Bergert, Lee Ilus, Kirke Liis Org, Triinu
Saard, Aliide Vahter, Kaisa Viidas, Ivo Tomeri,
Viljandi Kesklinna Kool ja Kaare Kool.
Reet Talimaa
Viljandi Kunstikooli õpetaja

JUULI * Heinakuu
Ma olen Seaduse läbi Seadusele surnud, et elada Jumalale.
(Galaatlastele 2:19)
Pühapäev 3.07 kell 11 MISSA
4. pühapäev pärast nelipüha
KADUNUD JA JÄLLE LEITUD (Jesaja 57:15-21; 1. Peetruse 5:5-11; Luuka 15:1-10)
Kolmapäev 6.07

kell 19

Viljandi Vanamuusika Festivali kontsert:
HORTUS MUSICUS 50,
piletid müügil Piletilevis ja tund enne algust kohapeal

Neljapäev 7.07

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS

kell 19

Viljandi Vanamuusika Festivali kontsert: FLORIDANTE,
piletid müügil Piletilevis ja tund enne algust kohapeal

Pühapäev 10.07 kell 11 MISSA, 5. pühapäev pärast nelipüha
HALASTAGE! (Joona 3:1-5, 10 4:1-11; Roomlastele 14:7-12; Luuka 6:36-42)
Neljapäev 14.07

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS

Pühapäev 17.07 kell 11 SÕNAJUMALATEENISTUS, Apostlite pühapäev
ISSANDA TEENISTUSES (1. Moosese 12:1-4; Roomlastele 1:1-7; Luuka 5:1-11 )
Neljapäev 21.07

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS

Pühapäev 24.07 kell 11 MISSA, 7. pühapäev pärast nelipüha
ARMASTUSKÄSK (3. Moosese 19:1-4, 11-18; Roomlastele 12:16-21; Matteuse 5:20-30)
Neljapäev 28.07

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUA ja pärimusmuusikaga

Reede 29.07

kell 12
kell 17

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUA ja pärimusmuusikaga
Viljandi Pärimusmuusika Festivali KONTSERT:
Kuula Hetke. Piletid müügil piletilevis
Viljandi Pärimusmuusika Festivali KONTSERT:
6hunesseq. Piletid müügil piletilevis
KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUA ja pärimusmuusikaga
Viljandi Pärimusmuusika Festivali KONTSERT:
Qiqi Shi. Piletid müügil piletilevis
Viljandi Pärimusmuusika Festivali KONTSERT:
“Taeva kõrge kaare peal”, Celia Roose, Piret Päär ja
Ene Salumäe. Piletid müügil piletilevis

kell 21
Laupäev 30.07

kell 12
kell 16
kell 21

Pühapäev 31.07 kell 11 MUUSIKALINE MISSA torupillidega, kirgastumispüha
KIRGASTATUD KRISTUS (2. Moosese 3:1-6; 2. Peetruse 1:16-18; Matteuse 17:1-8)
Muusika: Susanna Mõtsmees
Pühapäev 31.07

kell 22

ÕHTUPALVUS

AUGUST * Lõikuskuu
Ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge nende vilja!
(Jeremija 29:5)

Neljapäev 4.08

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Laupäev 6.08

kell 19

VILJANDI ORELIFESTIVALI KONTSERT
Ivo Lille saksofonil ja Ines Maidre orelil.
Piletid saadaval tund enne algust kohapeal

Pühapäev 7.08 kell 11 MISSA, 9. pühapäev pärast nelipüha
TÕDE JA EKSITUS (5. Moosese 13:1-5; 1. Johannese 4:1-6; Matteuse 7:15-23)

Neljapäev 11.08

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev 14.08 kell 11 MISSA, 10. pühapäev pärast nelipüha
USTAVUS JUMALA ANDIDE KASUTAMISEL
(Õpetussõnad 3:3-8; 1. Peetruse 4:7-11; Luuka 16:1-9)

Neljapäev 18.08

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev 21.08 kell 11 MUUSIKALINE MISSA, 11. pühapäev pärast nelipüha
SOOSINGUAJAD (Jeremija 18:1-10; Ilmutus 3:1-6; Luuka 19:41-48)
Neljapäev 25.08

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Laupäev 27.08

kell 16

LASTE RISTIMISJUMALATEENISTUS

Pühapäev 28.08 kell 11 KOOLIAASTA ALGUSE PEREJUMALATEENISTUS
koos kooliminejate õnnistamisega, Jaani Lastemaja õppeaasta algus

Jumal paneb suurelistele vastu,
aga alandlikele annab armu!
(Peetruse 1. kiri 5:5b)

päev 29.08 kell 11

LGUS

VILJANDI JAANI KIRIK 550
Juubeliaasta tuules

Aasta 2022 kulgeb meie koguduse ja kiriku jaoks
märgiliselt, oleme tähistamas oma kiriku 550. aastapäeva.
Kuidas siis juubeliaasta siiani läinud on? Mida oleme
teinud? Mis on veel ees? Ükski suurepärane ettevõtmine ei
saa alata ega ka hooga käima minna ilma väga hea algatuse
ja läbimõeldud plaanita. Suur tänu koguduse õpetaja Marko
Tiitusele, kes kutsus kokku inimesed, jagas nendega oma
visiooni, kuulas ära teiste ettepanekud ning toredad
juubeliaasta sündmused hakkasid tasapisi kuju võtma.
Maikuu
teisel
nädalavahetusel
toimus
suurejooneline koraalimaraton, mille jooksul lauldi koos
erinevate muusikutega läbi terve lauluraamat (KLPR),
alustades laulust „Au, kiitus olgu igavest“ ja lõpetades
lauluga „Dona Nobis Pacem“.

Mai lõpp ja juuni algus külastasid kirikut
kooliõpilased, et anda oma panus installatsiooni „Rahu ja
headust“ valmimisse. Haridusprogramm „Külla Pühale
Frantsiskusele“ tutvustas kirikut ning meisterdas lilli.
Juunikuu tõi kiriku keldrisaali tublid perenaised ja
isuäratavad toidulõhnad, avasime terveks nädalaks kohviku
„Viis Leiba ja Kaks Kala“, mille menüüs oli nii leiba kui
kala. Kohviku müügitulu 407 eurot läks kiriku remondi
heaks.

Hansakirik Viljandi XXX Hansapäevadel oli taas
kõige suurema melu keskel, kirikus käis inimesi nii palju, et
küünlapuu oli pidevalt pilgeni täis süüdatud küünlaid.
Pakkusime omalt poolt põnevaid tornikülastusi, keldrisaalis
oli avatud kohvik „Viis Leiba ja Kaks Kala“. Koostöös linna
korraldusmeeskonnaga oli mitmeid päevaseid kontserte ja
tasuta Hortus Musicuse öökontsert, mis täitis kiriku
vanamuusika ja rohke publikuga.
Juuni teisel nädalavahetusel liitusime taas Kirikute
ÖÖ programmiga ning avasime oma kiriku uksed kõigile
huvilistele.
Külastajaid said osa kirikunaljade tunnist,
palvehelmeste töötoast ja hubasest kirikukohvikust.
16. juunil tähistasime oma koguduse naisansambli
„Iris“ 25. sünnipäeva suure juubelikontserdiga, mille andis
ansambel „Iris“ oma laulu- ja tantsusõpradega.
Fotoäitus Viljandi mõisapargis (alates 25. juulist
Vabaduse platsil) „Kirik linna südames – Viljandi Jaani
kirik 550“. Näitus on linnaruumis avatud kuni 31. augustini
ning tutvustab viie ja poole sajandi vanuse pühakoja ajalugu
ja tänapäeva pildis ja sõnas.
Õpilaste sõnalise omaloomingu konkurss „Rahu ja
headust!“ Viljandi Jaani kiriku 550. aastapäevale
pühendatud konkursil kutsutakse osalema 1.-12. klasside
õpilasi.
6. oktoobril võimalus taas osa saada paar aastat
pausil olnud Frantsiskusepäeva konverentsist „Kas
Frantsiskus elab meis edasi?“ Konverents heidab pilgu viie
ja poole sajandi vanuse kiriku ja koguduse eilsesse,
tänasesse ja homsesse.
5. novembril „Päikeselaul 2022“. Püha Frantsiskuse
„Päikeselaulust“
inspireeritud
laste
ja
noorte
omaloominguliste laulude konkurss.
14.-17. detsember Jaani Jõulumaa. Viljandi vanimas
pühakojas ja selle ümbruses toimuv jõulumaa avab
jõulupühade kristlikku sõnumit ja kombestikku ning pakub
tegevust kogu perele.
Viljandi Jaani kiriku ja koguduse 550. aastapäeva
tänujumalateenistus. Jutlustab peapiiskop Urmas Viilma.
Südamlik tänu kõigile, kes juubeliaasta programmi
õnnestumisele kaasa aitavad ning jõudu ja rõõmu kõigile
eesootavate sündmuste korraldamiseks!
Liina Heinaste
Koguduse sekretär-juhiabi

EELK Viljandi Jaani kirik on avatud E-L 11-18, P 10-18,
Koguduse kantselei on avatud E ja K 10-15, T ja N 13-18,
kantselei on SULETUD sekretär-juhiabi puhkuse ajal 8.-19.08.
KONTAKTID:
Õpetaja Marko Tiitus, tel: 5341 3394, e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Soovi ja vajaduse korral kõnelda koguduse õpetajaga
palume aeg eelnevalt kokku leppida kirjutades või helistades.
Sekretär-juhiabi Liina Heinaste Tel: 433 3000; 5624 0124
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee; liina.heinaste@eelk.ee
Koduleht: https://viljandi.jaani.eelk.ee/; Facebook: Viljandi-Jaani-kogudus
ANNETUSED koguduse toetuseks: SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
Swedbank: EE752 200 221 057 689 936

