
MÄRTS (paastukuu), APRILL (jürikuu), MAI (lehekuu) 

Viljandi Jaani koguduses 

Ennäe, nüüd on ülisoodsus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!                                     

(2. kiri korintlastele 6:2) 

Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm.                                                                                

(1. kiri korintlastele 15:26) 

Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased                                                   

su jalgealuseks järiks!                                                                                                          

(Psalm 110:1) 

 

Küsin Sinult, ema ja isa, vanaema ja vanaisa –                                                                                     
kas Sinu laps või lapselaps on ristitud? 

Luuka evangeelium jutustab meile Joosepist ja Maarjast, kes viisid 40-päevase Jeesuse 

Jeruusalemma templisse, et Tema eest Jumalale tänuohver tuua. Templis kohtusid nad 

vana uskliku mehe Siimeoniga, kes Jeesuse sülle võttis ja Teda ning Ta vanemaid 

õnnistas. (Lk 2: 22-38) See oli omamoodi paralleel tänasele ristimistalitusele, kui 

vanemad toovad oma lapse kirikusse, et nende poeg või tütar saaks püha ristimise 

kaudu kiriku, Jumala perekonna liikmeks ning saaks osa Jumala kaitsest, ettehooldusest 

ja õnnistusest, aga ka Jumala tõotustest pärida Tema kuningriik ja igavene elu. 

Paraku kogen vaimulikuna, et paljud vanemad ei mõtle oma lapse ristimisele või 

lükkavad seda edasi. Meie koguduses, kus on aastas kaks leerikursust ning aktiivne 

laste- ja peretöö, ristisin möödunud aastal ainult kolm (!) last. Paljude peredega on 

ristimisest juttu olnud, kuid ühel või teisel põhjusel kipuvad need plaanid edasi 

lükkuma või soiku jääma. 

Hea lapsevanem, kes sa armastad oma last ja püüad talle kõiges parimat pakkuda, too 

oma laps ristimisele, usalda ta Jumala kaitse ja õnnistuse alla ning liida ta kogudusse, 

vaimulikke perekonda, kes tema eest palvetab ja talle tulevikus usuteel toeks saab olla. 

Soovime korraldada oma koguduses emadepäeval, 10. mail kell 11 ühise laste ristimise. 

Mitmekesi on lihtsam ristimist ette võtta ning kolm kuud on ka piisavalt pikk aeg, et 

selleks vajalikult ja väärikalt valmistuda. Kui sa aga soovid ristimiseks pigem eraldi 

talitust väljaspool koguduse jumalateenistust, siis leiame sellekski sobiva võimaluse. 

Kui sa tunned, et see kutse on Sulle ja Sa soovid ristida oma lapse emadepäeval või 

mõnel muul ajal, siis palun kirjuta või helista mulle või registreeru koguduse kodulehel: 

http://viljandi.jaani.eelk.ee/uudis.php?id=443 ja ma võtan Sinuga isiklikult ühendust. 

Kui sa kahtled, kas tuua laps ristimisele või mitte, siis ehk on alljärgnevad mõtted abiks. 

1. Kas ristimine on inimese õndsuseks ja päästeks vajalik? 

Jah. Ristimine on esimene ja ainukordne sakrament, mis rajaneb Jeesuse käsul ja 

tõotusel (Matteuse 28:18–20) ja mille kaudu Jumal kingib inimesele õndsuseks 

hädavajalikku armu. Inimene ühendatakse Kristusega, kes on risti löödud ja üles 

tõusnud Issand, ning võetakse kristliku Kiriku osadusse. Väikeses katekismuses 

öeldakse: Ristimine toob kaasa pattude andeksandmise, päästab surmast ja kuradist 

http://viljandi.jaani.eelk.ee/uudis.php?id=443


ning kingib igavese õndsuse kõigile, kes seda usuvad, mida Jumala Sõna ja tõotus 

ütlevad. 

2. Kas ristimine piirab lapse valikuvabadust tulevikus endale ise usk ja 

maailmavaade valida? 

Ei. On loomulik ja ainumõeldav, et vanemad otsustavad põhimõttelised küsimused oma 

alaealise lapse eest. Vanemad otsustavad lapse tervisesse, haridusse ja elukorraldusse 

puutuvad küsimused. Me kõik usume ja loodame, et suudame oma lapsele parimat 

tahtes teha õiged valikud. Kui oleme kristlased, siis on loomulik, et me usaldame lapse 

ristimises Jumala kaitse alla, palvetame tema eest ja oleme talle kristlikuks eeskujuks. 

Kui laps saab täisealiseks, siis otsustab ta ise, kas tulla leerikursusele ning tunnistada ise 

teadlikult ristiusku ja saada täisõiguslikuks koguduseliikmeks või mitte. 

3. Mida teha siis, kui mul pole lapsele sobivaid ristivanemaid? 

Ristivanem peaks olema ise ristitud ja leeritatud kristlane. Kui selliseid inimesi pole 

lähikonnast võtta, siis on võimalik, et koguduse vaimulik leiab Su lastele koguduse 

hulgast sobiva ristivanema. Kui Su sugulaste-sõprade hulgas on aga keegi, kes soovib ise 

kristlasena elada ja olla Su lapsele ristivanemaks, siis on praegu piisavalt aega, et see 

sõber või sugulane jõuaks leeriõpetuse läbida. Kirjuta või helista mulle ja arutame asja! 

Ema ja isa, too oma laps ristimisele – see on igavikulises perspektiivis parim, mida saad 

tema heaks teha! 

* * *  

Aasta Sündmus 2019 

Oleme oma koguduses juba kahel järjestikusel aastal vaadanud tagasi oma mööduva 

aasta tegemistele ning valinud Aasta Sündmuse. Koguduse nõukogu abiga selgitasime 

hääletuse teel välja, mis oli mööduva aasta Viljandi Jaani koguduses kõige olulisem 

sündmus või sündmuste, mis avaldas meie kogudusele ja kogukonnale pikaajalist 
positiivset mõju.  

Hääletusele läksid järgmised sündmused: 

• LEERI JÄRELKOOLITUS, õpetaja Marko viis läbi koolituse kahel viimasel aastal 

leeritatud koguduseliikmetele. Koolitusel osales 12 inimest viimastelt 

leerikursustelt ning koolitusel tutvustati koguduse tegevust, vabatahtlikuna 

teenimise võimalusi, meisterdati palvehelmeid ning osaleti üheskoos 

palvemeditatsioonis. 

• JAANI LASTEMAJA 5. SÜNNIPÄEV ja MÕTTEKODA, Jaani Lastemaja on pakkunud 

järjepidevalt lapsehoiuteenust 5 aastat ning alates 2018. aastast pakume teenust 

kahes rühmas 20-le lapsele. Aprillis tähistasime lapsehoiu 5. tegutsemisaastat ja 

korraldasime mõttekoja, kuhu olid kutsustud koguduseliikmed ja 

koostööpartnerid. 

• KIRIKU KAUNISTAMINE PÜHADEKS, kiriku kaunistamine pühadeks on saanud 

uue hoo. Kaunistamisse on kaasatud rohkelt koguduseliikmeid toimkonnas ning 

jõuluajal ja nelipühadel annavad oma panuse leeriõpilased. 2019. aastal on kirik 

suuremalt kaunistatud ka palmipuudepühal, ülestõusmispühadel ja 

lõikustänupühal. 

• KEVADINE TALGUPÄEV "ÜLE SILLA KIRIKUSSE", maikuu esimesel laupäeval 

toimunud talgupäeval värvisime koguduse majandustoimkonna eestvedamisel 

kirikuesise silla ja korrastasime torni, talgutöödel osales üle 40 inimese. 



• KIRIKU RENOVEERIMISE I ETAPP, Silindia OÜ alustas juunis kiriku 

renoveerimise esmaste töödega, milleks olid kiriku katusepesu, harjakivide 

vahetus, vihmaveesüsteemide ja panduse korrastamine. Tööde maksumus oli 13 

500 eurot, milleks tehti ka täiendav korjandus. Tehtud tööd on oluline etapp, et 

aastaks 2022 renoveerida kiriku välisfassaadid. 

• LEERIAASTAPÄEVA JUMALATEENISTUS, Leeriaastapäeva tähistasid 1999. ja 

2009. aastal leeris käinud koguduseliikmed, kokku 22 inimest, kes augustikuu 

viimasel pühapäeval kogunesid kodukirikusse jumalateenistusele, et enda 

leeripäeva meenutada. 

• NOORTEÕHTUD UUE HOOGA, koguduse noorteõhtud toimuvad vähemalt kord 

kuus pühapäeviti, osavõtt on kasvanud ning kokkusaamistel osaleb üle 10 noore. 

Noorteõhtutel vaadatakse ühiselt filme, mängitakse mänge, käiakse külas teistel 

kogudustel, võetakse vastu külalisi, küpsetatakse piparkooke, räägitakse 

julgusest, sõprusest, armastusest ... 

• LEERIKURSUS TOIMUS 2 KORDA AASTAS, kevadine leerikool päädis 

leeriõnnistamisega nelipühal, sügisene jõuluõhtul, mille tulemusena kogudus 

kasvas 17 uue liikme võrra 

• PEREMISSAD, aastas toimus 9 peremissat, laste ja perede osalusel, peremissad 

on tavapärasest rahvarohkemad, osalejaid keskmiselt 70. Jutlusena lugude 

jutustamised ja lühinäidendid, kirikus on lastele mänguvaip ning kõigile 

keldrisaalis supp. 

• MUUSIKALISED MISSAD, kord kuus toimusid muusikalised missad, kus lauldi 

erinevas stiilis koraale, regilaulu, psalme ja muud, osalesid koguduse 

naisansambel Iris ja külalismuusikud. 

• AVATUD SOE JA VALGE KIRIK, kirik on külalistele avatud 15. maist - 15. 

septembrini igapäevaselt ning ülejäänud aastal on kirik samuti avatu 

esmaspäevast neljapäevani ning pühapäeval. Pakkudes võimalust sisse astuda, 

palvetada, küünal süüdata ja rahu leida. 

• KIRIKUTE ÖÖ ja HANSAPÄEVAD, Viljandi Jaani kirik oli külastajale avatud nii 

Kirikute Ööl kui ka hansapäevadel, pakkudes võimalust kirikuga tutvuda, saada 

osa huvitavast programmist. Mõlema sündmuse raames oli keldrisaalis avatud 

kohvik. Kaasatud oli palju vabatahtlikke ning mõlemal sündmusel oli paarsada 

külastajat. 

• "AJA LEHE" ILMUMINE, koguduse sisukas ja kaunilt kujundatud ajaleht ilmus viis 

korda aastas. 

• JÕULUPAKID JA JÕULULÕUNA, koguduse diakooniatöö toimkond komplekteerib 

ja viib koju jõulupakid 87 koguduseliikmele ja keldrisaalis pakutakse jõululõunat 

koguduse eakatele liikmele 

• JAANI JÕULUMAA, programm toimus 12. ja 14. detsembril. Programmis oli 

jõulunäidend "Täht näitab teed", mis algas Jaani Lastemaja aiast karjaste ja 

lammaste juurest ning edasi liiguti kirikusse, kus etendus jätkus. Seejärel 

meisterdamine keldrisaalis ja suupisted ning kellamäng kiriku õuel. Neljapäeval 

külastasid jõulumaad koolid ning laupäev oli mõeldud linna ja valla elanikele. 

• KOGUDUSE KOOSTÖÖ KOOLIDE JA LASTEAEDADEGA, Viljandi linna ja valla 

koolid ja lasteaiad külastavad kirikut kõige sagedamini advendi- ja jõuluajal, 

septembris on alati kirikus TÜ kultuuriakadeemia avapalvus, õpetaja Marko käib 

koolides hingedeajal ning advendi- ja jõuluajal. Kevadel viib kirikus läbi kesaja 
päevi Viljandi Kesklinna Kool. 



Kuna peale esimest hääletusvooru selgusid neli enam hääli saanud sündmust ning teises 
hääletusvoorus jäid mõõtu võtma järgmised sündmused: 

• KEVADINE TALGUPÄEV “ÜLE SILLA KIRIKUSSE” 

• KIRIKU RENOVEERIMISE I ETAPP 

• AVATUD SOE JA VALGE KIRIK 

• KOGUDUSE KOOSTÖÖ KOOLIDE JA LASTEAEDADEGA 

Teise hääletusvooru järel selgus võitja ning AASTA SÜNDMUS 2019 on: 

KIRIKU RENOVEERIMISE I ETAPP 

 

 



Aasta Sündmus kuulutas õpetaja Marko Tiitus johannesepäeval 27. detsembril 

koguduse töötegijate ja vabatahtlike vastuvõtul, õpetaja vaatas tänuga tagasi aastale 

2019 ning tõi välja ka olulisemad sündmused, mis jõuavad meieni aastal 2020: 

• RÕÕM ÜLE MAA, vaimulik laulupidu ja kirikupäev Viljandis 3.-5.07.2020 

• Tegevusplaan ja vahendite kogumine kiriku välisremondiks aastaks 2022 

• Koguduse nõukogu valimised detsembris 2020 – jagatud vastutus koguduses kui 

Jumala perekonnas 

* * * 

Teeme lastele mängunurga kirikusse 
  
Mõte rajada lastele mängunurk kirikusse sai alguse Anna-Lisa Nyströmi  mälestuseks 

tehtud sihtotstarbelisest annetusest summas 2000 eurot. Perekond Nyströmi soov oli, 

et annetust kasutatakse laste hüvanguks. 

Laste mängunurga kirikusse sisustame peauksest paremale jäävale letitagusele 

kõrgendusele. Laste mängunurga sisekujunduse osas on appi tulnud koguduse liige Liia 

Otsa (E.R.O. Ehitus OÜ), kelle ettepanekul lähtume kujunduses Frantsiskuse vitraažakna 

motiividest ja värvidest ning hallidest toonidest kiriku sisekujunduses. Tehnilises 

küsimustes on abiks koguduse juhatuse ja majandustoimkonna liige Alo Peebo, kellel 

peres kasvamas kolm last. Samuti on lubanud lastenurga kujunduse osas kaasa aidata 

koguduse trükiste ja ajalehe kujundamisel palju panustanud Tõnno Habicht. 

 

Koos kõigi abilistega on läbi mõeldud ka helitehnika paiknemise küsimus ning 

kirikuteenija tööga seonduv kirikus. 

 

Mirjam Tiitus 

* * *  

 

Laste kirikuöö 
 
Ühel kevadisel nädalavahetusel, 18.-19. aprillil kutsume lapsi osalema  kirikuööl. 

Programm algab laupäeval kell 17 põnevate tegevustega: tutvumis- ja muude 

mängudega, töötubadega, sportlike mängudega, kirikuga tutvumisega, 

ettevalmistustega pühapäevaseks jumalateenistuseks jm. Tegevused toimuvad nii kiriku 

ruumides kui väljas. Ööbitakse keldrisaalis madratsitel, see on olnud seniste kirikuööde 

kõige põnevam osa. Pühapäeval osalevad kirikuööst osavõtjad missal.  

Kirikuöö sihtrühmaks on lasteaia- ja algkooliealised lapsed, aga kindlasti võivad tulla ka 

nooremad ja vanemad lapsed. Jälgige täpsemat infot koguduse kodulehel ja Facebooki 

lehel ja küsige lisa Mirjamilt tel 53442412. 

 

Kohtumiseni kirikuööl! 

 

Mirjam Tiitus  

Koguduse laste- ja peretöö juht 

 

 

 



 

Jumalakasupüüdlikud kirikunoorte talvepäevad 

 

31.01-2.02 toimusid Põltsamaal juba 23. korda Kirikunoorte Talvepäevad. Seekord oli 

pealkirjaks "Jumalakasupüüdlik" ning keskenduti peamiselt küsimusele "Mis kasu on 

mul Jumalast?" Kohal oli umbes 120 noort üle Eesti, nii põhjast kui lõunast, mandrilt kui 

saartelt. Meie koguduse noori esindasid sel korral Maria, Madara, Adda-Linda, Ingel ja 

Elsbet. 

 

 

Nädalavahetus oli täis laulu, tantsu, töötube, seminare, palvuseid, ülistust ja palju 

muudki. Seminarid olid väga põnevad ja harivad, räägiti Jumalakasupüüdlikkusest. 

Seminar, kus mina osalesin, pani mõtlema probleemidele ja murekohtadele tänapäeva 

maailmas, mille lahenduseks on vaid Jumala arm. Laupäeval toimunud töötubade valik 

oli nii mitmekesine ja lai ning kõigis oleks tahtnud osaleda. Aga valik tuli teha. Meie 

noored osalesid tantsu, fotograafia, kokanduse ning "Kuidas järgida Jumala juhtimist?" 

töötubades. Kõigil oli nii vahva, et aeg läks märkamatult. Juba oligi käes õhtu ning 

üheskoos mindi kirikusse kontserdile. Talvepäevade tipphetkeks kujunenud kontserdil 

tegid muusikat Soomest tulnud Pekka Simojoki ja EtCetera koor. Lisaks imelisele 

muusikale jagasid ka mitmed tunnistust. Oli tõeliselt võimas ja julgustav õhtu, kust ei 

puudunud pisarad. Peale kontserti toimus sama äge (tegelikult veelgi ägedam) 

õhtuprogramm kui päev varem, kus sai mängida, ülistada, naerda, esineda ning oma 

teadmised proovile panna. Hiljem Teevikus sai süüa head-paremat ning kuulata vaba 

lava esitusi. 



 

 

Kui talvepäevade lõpp paistma hakkas, oli ääretult kurb tõdeda, et selline nädalavahetus 

on lõpule jõudmas! Olen südamest tänulik meie noortele, kes tulid ja olid ja tegid! Seal 

kogetut ei saaks kuidagi sõnadesse panna, sest oli tõesti võimas ja imeline aeg! Loodan 

väga järgmisel aastal seal veelgi rohkem noori näha, sest neid emotsioone ja tundeid, 

mis ma seal kogesin, poleks osanud uneski näha!  

 

 



Adda-Linda: „Talvepäevadel oli väga vahva ja kogesin südantsoojendavaid emotsioone. 

Kõik inimesed olid nii toredad ja positiivsed. Mulle meeldisid väga piiblitunnid ja palvused, 

väga tore oli reedeõhtune Emmause missa kirikus. Oli väga vahva!“ 

 

Maria: „Mulle väga meeldis talvepäevadel. Sai tutvuda uute inimestega, kogu aeg oli nii 

lõbus! Nädalavahetuse tipphetk minu jaoks oli laupäevaõhtune Pekka Simojoki ja EtCetera 

kontsert. Kindlasti soovitan järgmine aasta talvepäevadel osaleda, kel vähegi võimalust!“ 

Madara: „Sain väga hea kogemuse ja kohtasin väga palju toredaid inimesi ja nägin elu 

mingil määral minu jaoks täiesti erinevast vaatenurgast. Ma kindlasti ei kahetse, et 

talvepäevadel osalesin, nii tore oli! Mulle meeldis enim samuti Pekka Simojoki kontsert, 

mis oli peaaegu kõigi lemmik ning väga tore oli ka Teeviku burgeriõhtu. Ajakava oli minu 

meelest pisut liiga tihe, oleks tahtnud rohkem puhata. Aga kokkuvõttes ülitore ja äge 

kogemus!“ 

Ingel: „Osalesin talvepäevadel juba kolmandat korda, aga nii ägedat nädalavahetust, kui 

see aasta, pole minu meelest Põltsamaal varem olnud! Nägin vanu häid sõpru ja tutvusin 

ka paljude uute inimestega. Eriti meeldisid mulle Pekka Simojoki kontsert ja töötoad 

"Kuidas järgida Jumala juhtimist?"  Järgmisel aastal ja edaspidigi kavatsen kindlasti 

uuesti osaleda! 

Loo pani kirja ja tagasisidet kogus 

Elsbet Helena Tiitus 

Koguduse noortejuht 



Kohtumine sõpruskogudustega - Partnertreffen 

Sel suvel kogunevad meie Saksa ja Hollandi sõpruskogudused traditsioonilisele 

sõpruskohtumisele, mis leiab aset 4.-8.juuni Viljandis.  

Ootame kogudusele külla sõpru Saksamaa Aegidienbergi ja Greifswaldi kogudustest 

ning Hollandist Eindhoveni kogudustest. 

On tavaks saanud, et koguduste esindajad räägivad viimase aasta olulisematest 

tegemistest ja arengutest oma koguduses ning toimub ühine teema arutelu. Ühel päeval 

viime külalised ka ekskursioonile, et näidata meie kaunist Eestimaad. Külalised saavad 

osa ka hansapäevade programmist. 

Sõpruskohtumise lõpetab ühine jumalateenistus pühapäeval. 

Oleme rõõmsad, et saame üle 4 aasta taas sõpruskoguduste külalisi Viljandis 

võõrustada! 

Mirjam Tiitus 

* * * 

Vaimulik Laulupidu Viljandis 

 
3.-4. juulil toimub Viljandis EELK Kirikupäev ja Vaimulik Laulupidu. Ees on ootamas 

mitmeid kontserte kirikutes, loenguid, jumalateenistusi ja palvusi ning laulupidu, mille 

repertuaar võimendatuna tuhandetest häältest kandub avalikku ruumi ja toetab 

evangeeliumi kuulutamist. Praegu käib kooriproovides tihe töö, et kõik õigeks ajaks 

selgeks saada. 

EELK iga struktuuri üksus leiab endale koha, et saada ka ise rohkem nähtavaks. Mingis 

mõttes on tegemist kristliku kultuuriruumi  EXPOga. Tänases maailmas, kus inimesed 

on infomürast segaduses, on sellisel üritusel väga suur kaal. Iga kristlase võimalus on: 

tulla kohale ja toetada sellega meie ühist suunda. 

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on korraldanud vaimulikke laulupidusid 

taasiseseisvunud Eestis viis korda: 1998., 2000., 2005., 2010 ja 2015. aastal. Tsiteerin 

sihtasutuse eelmist tegevsekretäri Kaie Tannerit: „Need peod on iga kord kokku toonud 

tuhandeid lauljaid, ja veel enam, tuhandeid huvilisi, kes kogunevad vaimulikku 

muusikat kuulama ja rõõmusõnumit jagama. Kitsastes oludes on leidunud lahkeid 

annetajaid ja abivalmis inimesi, kes oma nõu ja jõuga aitavad kirikupäeval ja laulupeol 

teoks saada. Oleme väga rõõmsad ja tänulikud, et kokku tulevad kristlased erinevatest 

konfessioonidest – ka sel suvel koguneb lauljaid nii luteri, katoliku, baptisti, metodisti 

kui adventkirikust. Tullakse ka piiri tagant: Kanadast, Venemaalt, Saksamaalt ja 

Soomest, et jagada rõõmusõnumit Kristusest ühise laulmisega.“ 

Ajakava on üldjoontes järgmine: 

4. juulil on päev otsa proovid Viljandi lauluväljakul. Kirikupäeva külalistele on kirikutes 

loengud, kontserdid ja palvused. Külastada saab Misjonitelki.  

Laupäeval jätkuvad kirikupäeva üritused, mille kohta täpsem info on peatselt avalik. 

Lauluväljakul on hommikul peaproov, rongkäik algab kell 16 ja laulupeo kontsert kell 

17.00.  

Piret Aidulo 



MÄRTSIKUU 
Paastukuu 

 
Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev! 

(2. kiri korintlastele 6:2) 
 

Pühapäev 1.03 kell 11 MISSA, paastuaja 1. pühapäev 
JEESUS - KIUSATUSTE VÕITJA           
1. Moosese 4:3-10; Jaakobuse 1:12-15; Matteuse 16:21-23 
 
Kolmapäev 4.03 kell 18 KOGUDUSEKOOL: Kasvuaja koolitus 
 
Neljapäev 5.03 kell 10 KIRIKUTUND Viljandimaa Hoolekandekeskuses  
Neljapäev 5.03 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA  
 
Pühapäev 8.03 kell 11 PAASTUAJA PEREMISSA, paastuaja 2. pühapäev 
PALVE JA USK  
 
Neljapäev 12.03 kell 10 KIRIKUTUND Pärsti Pansionaadis 
Neljapäev 12.03 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA ja EAKATE PÄRASTLÕUNA 
 
Pühapäev 15.03 kell 11 MISSA, paastuaja 3. pühapäev 
 JEESUS - KURJUSE VÕIMU VÕITJA  
Jeremija 26:12-16; Johannese ilmutus 3:14-19; Johannese 12:37-43   
     
Neljapäev 19.03 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
Neljapäev 19.03 kell 14 KIRIKUTUND Viiratsi Pansionaadis  
 
Pühapäev 22.03 kell 11 MISSA, paastuaja 4. pühapäev 
ELULEIB 
Aamos 8:11-12; Peetruse 1. kiri 2:1-3; Johannese 6:24-35 
 
Kolmapäev 25.03 kell 18 PAASTUMAARJAPÄEVA  
KONTSERTMÕTISKLUS, mõtiskleb õpetaja Marko Tiitus ja muusika TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia üliõpilased ja õppejõud 
 
Neljapäev 26.03 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
      
Pühapäev 29.03 kell 11 MUUSIKALINE MISSA paastuaja lauludega,  paastuaja 5. 
pühapäev       
KANNATUSE PÜHAPÄEV 
Jesaja 65:1-3; Efeslastele 2:12-16; Luuka 13:31-35 
Muusika koguduse naisansamblilt “Iris” 
 

 



APRILLIKUU 
Jürikuu 

 
Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm. 

(1. kiri korintlastele 15:26) 
      
Kolmapäev 1.04 kell 18 KOGUDUSEKOOL: Piibliring 
 
Neljapäev 2.04 kell 12KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA ja EAKATE  
PÄRASTLÕUNA 
 
Pühapäev 5.04 kell 11 PALMIPUUDEPÜHA MISSA 
AUKUNINGA ALANDUSTEE (Jesaja 50:4-10; Filiplastele 2:5-11; Johannese 12:1-8) 
 
Kolmapäev 8.04 kell 18 KOGUDUSEKOOL: Kasvuaeg 
 
Neljapäev 9.04 kell 10 KIRIKUTUND Pärsti Pansionaadis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Neljapäev 16.04 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
Neljapäev kell 14 KIRIKUTUND Viiratsi Pansionaadis 
 
Pühapäev 19.04 kell 11 MISSA, ülestõusmisaja 2. pühapäev 
ÜLESTÕUSNU TUNNISTAJAD (Sakarja 8:6-8; Apostlite teod 3:12-20; Johannese 21:1-
14) 
 
Neljapäev 23.04 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
 
Pühapäev 26.04 kell 11 MUUSIKALINE MISSA rahvakoraalidega, ülestõusmisaja 3. 
pühapäev 
HEA KARJANE (Jeremija 23:1-4; Peetruse 1. kiri 5:1-4: Johannese 21:15-19) 
Muusika vokaalansamblilt In Unison 
 
Neljapäev 30.04 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
 

 

Neljapäev 9.04 kell 18 SUURE NELJAPÄEVA MISSA ja AGAPE SÖÖMAAEG 
PÜHA ARMULAUD 
2. Moosese 24:4-11; 1. kiri korintlastele 11:23-29; Johannese 13:1-15  
Reede 10.04 kell 11 SUURE REEDE JUMALATEENISTUS  
JUMALA TALL 
Jesaja 53; Heebrealastele 5:7-10;Johannese 19:16-30 
Laupäev 11.04 kell 23 ÜLESTÕUSMISPÜHA VIGIILIA JA LEERIÕPPIJATE RISTIMINE 
Pühapäev 12.04 kell 11 1. ÜLESTÕUSMISPÜHA PEREJUMALATEENISTUS  
Esmaspäev, 13.04 kell 18 II ÜLESTÕUSMISPÜHA JUMALATEENISTUS 
 



MAIKUU 
Lehekuu 

 
Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks! 

(2. Saamueli raamat 7:22) 
     
Laupäev 2.05 kell 10  KEVADINE TALGUPÄEV  
          
Pühapäev 3.05 kell 11 MISSA, ülestõusmisaja 4. pühapäev  
JUMALA RAHVA KODUIGATSUS 
Jesaja 54:7-10; Peetruse 1. kiri 1:3-9; Johannese 17:11-17 
     
Kolmapäev 6.05 kell 18 KOGUDUSEKOOL: Piibliring 
 
Neljapäev 7.05 kell 10 KIRIKUTUND Viljandimaa Hoolekandekeskuses  
Neljapäev 7.05 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA ja EAKATE PÄRASTLÕUNA 
 
Pühapäev 10.05 kell 11 EMADEPÄEVA PEREMISSA ja LASTE RISTIMINE  
 
Kolmapäev 13.05 kell 18 KOGUDUSEKOOL: Kasvuaeg 
  
Neljapäev 14.05 kell 10 KIRIKUTUND Pärsti Pansionaadis  
Neljapäev 14.05 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
   
Pühapäev 17.05 kell 11 MUUSIKALINE MISSA laulupeo lauludega, ülestõusmisaja 
6. pühapäev       
SÜDAME KÕNE JUMALAGA 
Taaniel 9:17-20; Roomlastele 8:24-28; Matteuse 6:5-13 
Muusika Vändra naiskoorilt ja koguduse naisansamblilt “Iris” 
 
Neljapäev 21.05 kell 14 KIRIKUTUND Viiratsi Pansionaadis  
 
Neljapäev 21.05 kell 18 TAEVAMINEMISPÜHA MISSA ÜLENDATUD ISSAND 
Taaniel 7:13-14; Apostlite teod 1:1-11; Johannese 17:24-26 
  
Pühapäev 24.05 kell 11 MISSA, ülestõusmisaja 7. pühapäev 
PÜHA VAIMU OOTUS 
1. Kuningate raamat 19:8-13; Apostlite teod 1:12-14; Johannese 7:37-39 
    
Neljapäev 28.05 kell  12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
 
Pühapäev 31.05 kell 11 NELIPÜHA MISSA ja LEERIÕPPIJATE KONFIRMATSIOON 
PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE 
Jeremija 31:31-34; Apostlite teod 2:1-13; Johannese 14:15-21 
 

 



Toeta kogudust! 
 
Hea „Aja Lehe“ lugeja 

Südamest suur tänu kõigile koguduseliikmetele ja toetajatele, kelle abiga kogusime 

liikmesannetusi 27 313 eurot ning liikmesannetusega toetas meie kogudusetööd 286 

inimest. Täitsime oma rahalise eesmärgi ning oleme tänulikud iga annetajaliikme eest ja 

loodame aastal 2020 suurenda nende inimeste hulka, kes oma annid kirikutöö heaks 

toovad. 

Samuti kuulub meie täna ka kõigile, kes on toetanud meie kiriku remonti. Esimesed tööd 

kiriku renoveerimise suunas said tehtud juba 2019. aasta suvel, pesti kiriku katus, 

vahetati katkised katusekivid ning korrastati vihmaveesüsteemid ja pandus, et juhtida 

sadeveed kiriku fassaadidest eemale.  

Aitäh meie armsa väikse Jaani Lastemaja toetajatele! Kasvame ja areneme ning oleme 

rõõmsad ja tänulikud abi eest. 

Oleme 2020. aastaks eelarves plaaninud liikmesannetusi koguda 28 000 eurot. 

Liikmeannetus on iga ristitud ja konfirmeeritud koguduseliikme aukohus oma koguduse 

kui vaimuliku perekonna ees. Aitäh kõigile, kes on sel aastal juba leidnud võimaluse 

oma igakuise annetussumma tõstmiseks, kutsun üles ka teisi mõtlema, et kas 

leiame võimaluse rohkemaks? Meie saame olla toeks ja abiks, et kirik oleks 

avatud, soe ja hubane, et jumalteenistused toimuksid ja muusika kõlaks.  

Koguduse liikmeannetuse soovitavaks miinimummääraks on 1% koguduseliikme aasta 

netosissetulekust (näiteks: kuu sissetulek - 400 €, liikmeannetus kuus - 4 €, 

liikmeannetus aastas - 40 €). 

 

Hea kaaslane! 
• LIIKMESANNETUSEGA toetad üle viie sajandi vanuses kirikus Sõna ja 

muusika jagamist, koguduse jätkusuutlikkust ja erinevate töövaldkondade 
arengut. Tänu liikmesannetustele on meie kirik aastaringselt 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 eralapsehoid, kus pakume hoiuteenust 20-le lapsele 
vanuses 2-6 aastat. Lapsi arendades lähtume kristlikust maailmavaatest ja 
väärtustest ning pärimuskultuurist.  
Usume, et kristlikud põhiväärtused USK, LOOTUS JA ARMASTUS annavad 
kindla aluse isiksuse arenguks. 
EELK Viljandi Jaani kogudus                       
SEB Pank:  EE4510 100 220 503 990 01 
 

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

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õnnitleme! 

Silvia Saveli 1. märts 90 

Kalle Küttis 14. märts 70 

Sirje Sei 15. märts 70 

Elga Jakobson 18. märts 85 

Linda Pukk 9. aprill 70 

Maie Tavaste 15. aprill 90 

 

 

Juta Kivistik 5. mai 90 

Avo Tamm 7. mai 70 

Tiiu Soesoo 29. mai 75

Palju õnne ja rõõmu igasse päeva! 

 

KANTSELEI ON AVATUD 

E ja K 10-15 

T  13-18 

N 13-18 

 

Pühade ajal on kantselei suletud: 

N 09.04, Suur Neljapäev 

E 13.04, 2. ülestõusmispüha 

N, 21.05, taevaminemispüha

 

EELK Jaani kiriku peauksed on kõikidele avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 10-

15, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 13-18 ning pühapäeviti kell 10-14. 

Alates 15. maist – 15. septembrini on kiriku uksed külastajatele avatud 

IGAPÄEVASELT kell 11-18 projekti „Teeliste kirik“ raames. 

 

• Pühapäeviti kell 11 missa  

• Neljapäeviti kell 12 keskpäevapalvus armulauaga  

                                                                                                                                                                

Soovi ja vajaduse korral kõnelda õpetaja Marko Tiitusega palume aeg eelnevalt 
kokku leppida kirjutades marko.tiitus@eelk.ee või helistades 5341 3394 

 

                                                                                                                                                    

VILJANDI JAANI KOGUDUS KUTSUB … 

… Suurel Neljapäeval, 9. aprillil kell 18.00 

SUURE NELJAPÄEVA JUMALATEENISTUSELE JA AGAPE SÖÖMAAJALE 

Nagu kord Jeesus oma õpilaste ja sõpradega, istume meiegi kaetud laua 

ümber, et üheskoos leiba võtta ning kogeda osadust isekeskis ja 

Temaga. Lisaks söömisele ja joomisele kuulame piiblitekste ning 

laulame ja palvetame koos, et Tema ohvri tähendusse süüvida ja end 

pühadeks seesmiselt ette valmistada. 

Annetus kolmekäigulise söömaaja eest on vahemikus 3-15 eurot                    

(toidu omahind on 9 eurot) 

 

Eelregistreerimine ja annetused palume teha kantseleis 8. aprillini  (tel 43 330 00, 56 240 124, 

viljandi.jaani@eelk.ee) 

 

mailto:marko.tiitus@eelk.ee

