
Veebruari lõpus külastasid meie kogu-

dust 4 noort leeriõpilast ja diakon Ivar 

Solbu sõpruskogudusest Sauheradis ja 

Nesis Norrast. 26. veebruaril kell viis 

jõudsid külalised kirikusse. Jõime nen-

dega kohvi ja teed ning jutustasime. 

Vastu võtsime neid Viljandi Jaani 

koguduse noortega.  
 

Järgmisel päeva hommikul olid küla-

lised Viljandi Jakobsoni koolis. Neile 

näidati kooli, nad võtsid osa tundidest 

ja tutvustasid ennast. Lõunasöök oli 

ka seal. Kell kolm ootasime neid juba 

Viljandi Gümnaasiumisse. Tutvusta-

sime oma uut koolimaja ning jutus-

tasime direktor Ülle Luisuga veidi Nor-

ra ja Eesti koolide erinevusest ning 

teistest aktuaalsetest teemadest. 
   

Päev jätkus noorteõhtuga Jaani kiriku 

keldrisaalis, osavõtt oli väga suur! 

Norra leeriõpilased rääkisid, kuidas 

nende tunnid välja näevad ning võrd-

lesime Eesti ja Norra noorte elu.  

Kuna ühel Norra tüdrukul oli sünni-

päev, siis läksime seda tähistama 

Männimäe Bowlingusse ja sünnipäeva-

pidusöögiks oli pizza, 

mille söömiseks läksi-

me tagasi kirikusse. 
 

Norralaste külaskäik oli 

väga vahva ning oli lõ-

bus õppida natuke 

Norra kultuuri. 
 

Külalised lahkusid Vil-

jandist 28. veebruari 

hommikul, et teha tra-

ditsiooniliselt Tallinnas 

heategevuslikku tööd.  
 

              Liisa Sepp, 

Viljandi Gümnaasiumi 

õpilane 

NORRA NOORTE KÜLASKÄIKNORRA NOORTE KÜLASKÄIK  

Palju õnne! 
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(Johannese 16:20) 

     Lähedus 
 

Tuled pilvedest läbi mu juurde 

ukse päiksele lahti teed 

aknaklaasilt vihmaveenire 

haitub kargesse soojusse. 
 

Anu Adari 

1.04 Kätlin Lohu    24 

2.04 Maie Arba    60 

3.04 Tiia Sülla     48 

5.04 Tiia Kadalipp    54 

 Marju Kindlam    68 

 Heli Saamer    80 

 Rita Urbel    32 

6.04 Sailo Lamsoo    53 

7.04 Cätlin Mägi    35 

 Annely Vaarik    46 

8.04 Andrus Henga    40 

 Leida Koorits    91 

9.04 Linda Pukk    64 

10.04 Helve Hunt    59 

12.04 Hilda Kaljula    92 

15.04 Lille-Astra Arraste  81 

 Maie Tavaste    84 

17.04 Katrin Puu    47 

18.04 Inno Indriko    34 

 Laine Parrest    58 

19.04 Keir Tetsmann    21 

22.04 Katri Henga    41 

 Ingrid Juht    24 

 Malle Liivak    72 

23.04 Riin Rodenberg    26 

24.04 Marko Kuldsaar    36 

 Ülo-Tarmo Stöör    33 

25.04 Linda Aru    91 

26.04 Ebe Meiesaar    63 

 Ester Soosaar    50 

29.04 Aavo Upan    61 

Taaskord on võimalik meie kogu-
duses pühitseda Vaikset Nädalat 
armastussöömaajaga, mis pakub 

kosutust nii ihule kui hingele.  
Ühiselt süüakse, kuuldakse piibli-

tekste, lauldakse,  vaikitakse. 
 

SUUREL NELJAPÄEVAL, 17. APRILLIL  
pärast jumalateenistust (kell 19.30)                           

kiriku keldrisaalis 

KOGUDUSE ARMASTUSSÖÖMAAEG  
(AGAPE) 

 

Annetus kolmekäigulise söömaaja eest on vastavalt 

võimalustele 3-10 eurot (toidu omahind on 7 eurot). 
Eelregistreerimine koguduse kantseleis 13.aprilliks  
e-postil viljandi.jaani@eelk.ee, tel 43 33 000 või 

53 442 412. Oled oodatud! 

Jaani koguduse esindus on oodatud iga-aastastele 
sõpruskoguduste päevadele “Partnertreffen 2014”, 
sel aastal Lääne-Saksamaale Aegidienbergi 

koguduses.  
Sõidame Saksamaale 9-kohalise väikebussiga, reisi 
pikkus on 4400 km. Väljasõit on 20. augusti hommi-
kul, tagasi jõuame 25. augusti hilisõhtul. Ööbimised 
teel on Poolas hotellis (hommikusöögiga). Aegidien-
bergis majutume peredes, seega on vajalik saksa või 
inglise keele oskus suhtlus-
tasemel. Reisi hind ühele 

inimesele 160 € (bussisõit, 2 

ööbimist hotellis). 
Kui soovid kaasa sõita, anna 

endast 20. aprilliks juhiabi 
Mirjamile teada tel 43 33 000 või 

53 442 412 või  e-postil 

ARMASTUSSÖÖMAAEGARMASTUSSÖÖMAAEG  PARTNERTREFFEN 2014PARTNERTREFFEN 2014  
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IGATSUS IGATSUS IGATSUS 

JUMALA JÄRELEJUMALA JÄRELEJUMALA JÄRELE   
Rootsist pärit katoliku 
preester Wilfrid Stinissen 
räägib oma raamatus 

"Vaimu teraapia" sellest, et inimene on 
loodud Jumalale, tema sügavaim igatsus 
on Jumala järele. Kuid see igatsus on tea-
tavas mõttes pimedaks muutunud. Inimene 
ei tea enam, kuhu end suunata, ta on kao-
tanud kompassi. Kõige selle taga ja all, 
mida inimene oma konkreetses elus taga 
igatseb, peitub alati algne igatsus Jumala 
järele. Ta igatseb Jumalat, kuid otsib Teda 
valest kohast. 
 

Kui ma vaatan tagasi märtsikuule Viljandi 
Jaani koguduses, siis on sündinud palju 
head ja ilusat. Pilistveres toimus 28.-29. 
märtsil diakooniatöö toimkonna korraldatud 
hingehoiukoolitus, kus Usuteaduse Insti-
tuudi lektor Aire Parts tutvustas meile hin-
gehoiu aluseid ning viis läbi rühmatöid ja 
rollimänge. Käivitunud on projekt „Vanem-
lust toetav lapsehoiuteenus Viljandimaal“, 
mille raames avasime märtsikuu viimasel 
päeval Jaani Lastemajas kristlikel väärtus-
tel põhineva perekeskse lapsehoiu. Jumal 
on meie häid algatusi ja ettevõtmisi õnnis-
tanud.  
 

Vaadates aga pühapäevaseid jumalatee-
nistusi tuleb tõdeda, et palvelisi on olnud 
senisest kasinamalt – vaevalt rohkem kui 
30 igal pühapäeval. Naljaga pooleks võib 
öelda, et osa Jaani kogudusest kasutab 
paastuaega Jumala Sõnast, sakramendist 
ja palvest paastumiseks. Ometi ei ole see 
tegelikult nali. Üksikud projektid, väljasõi-
dud, seminarid, palveõhtud võivad kindlasti 
luua uut teadmist ja pakkuda inspiratsiooni. 
Ainus, mis tagab üksikinimese ja koguduse 
vaimuliku elu jätkusuutlikkuse, on osadus 
elava Jumalaga Sõnas ja sakramendis. 
 

Eluleiva-pühapäeva Vana Testamendi 
lugemises ütleb Issand: Vaata, päevad 
tulevad, mil ma saadan maale nälja: nälja 
mitte leiva ja janu, mitte vee järele, vaid 
Issanda sõnade kuulmise järele. (Aamose 
8:11) Igatsuse Jumala ligiduse järele saab 
meis luua üksnes Tema ise – see ei ole 
kiriku eduka misjonitöö, haridusprogrammi-
de või turundusstrateegiate tulemus. Meie 
saame üksnes aidata oma kaasinimesi se-
da kõikide igatsuste aluseks olevat igatsust 
ära tunda, kuid selle eelduseks on, et ole-
me selle ära tundnud iseeneses. 
 

Soovin ja palun, et Jumal kasutaks saabu-
vat Vaikset Nädalat ja ülestõusmispühi sel-
leks, et äratada meis nälg ja janu inime-
seksolemise sügavamate allikate järele 
ning tooks oma lapsed kokku ja jagaks 
meile heldelt neid ande, mida me viimselt 
igatseme ja vajame.                Marko Tiitus, 

koguduse õpetaja 

PEAPIISKOPI KARJASEKIRI PALVEPÄEVAKS  PEAPIISKOPI KARJASEKIRI PALVEPÄEVAKS  PEAPIISKOPI KARJASEKIRI PALVEPÄEVAKS  

JA PAASTUAJA ALGUSEKSJA PAASTUAJA ALGUSEKSJA PAASTUAJA ALGUSEKS   
KARJASEKIRI PALVEPÄEVAKS JA 

PAASTUAJA ALGUSEKS TUH-
KAPÄEVAL, 5. MÄRTSIL 2014 

 

„Armu ja rahu saagu teile rohkesti 
Jumala ja Jeesuse, meie Issanda 
tundmise kaudu! Tema jumalik vägi 
on meile kinkinud kõik, mis on vaja-
lik eluks ja vagaduseks, tema tund-
mise kaudu, kes meid on kutsunud 
omaenese kirkuse ja väärikusega.“ 
Nende sõnadega juhatab apostel 
Peetrus sisse oma teise kirja (2Pt 
1:2–3). 
 

Niisiis, meile on antud kõik eluks va-
jalik. Ometi oleme kuulnud Eesti vä-
henevast rahvaarvust. Sellest kõne-
les aastapäevakõnes president, sel-
lest rääkis statistikaamet. Otsekui 
poleks elu vabas Eestis elamisväär-
ne. Otsekui saaksid väärikat ja ra-
huldustpakkuvat elu lubada endale 
vaid vähesed. Sedagi juhul, kui jär-
jest kauem töötada või tuua sisse 
võõrtöölisi. See olevat arenenud 
ühiskonna paratamatus. 
 

Kas ei peitu osa probleemist meie 
ellusuhtumises, sõnale „elamisväär-
ne“ antud sisus? Mis teeb elu ela-
misväärseks? Millega seda mõõta? 
Kas on üldse olemas inimelu, mis ei 
vääri elamist? Ja mis sellega siis 
peale hakata? Palve ja paastu kau-
du on inimesed läbi aastasadade 
püüdnud neis põhiküsimustes – elu 
alusväärtustes – selgusele jõuda. 
Ja edukalt. On sünnitatud lapsi, on 
teenitud ligimest, ühiskonda ja Ju-
malat. 
 

Kas pole midagi väga viltu, kui abor-
ti tehakse põhjendusel, et vanemad 
ei suuda pakkuda lapsele elamis-
väärset elu või kardavad seda ise 
kaotada? Kas pole sama ebaloomu-
lik, et riik rahastab aborti, selle ase-
mel, et suunata summad lastetoe-
tuseks. Kas inimelu väärtuse võib 
lapse eest juba ette ära otsustada? 
Kas selleks sobivad tõesti hetke 
sotsiaalsed standardid ja trendid? 
 

Austame ja imetleme küüditatuid, 
kes pidasid aastakümneid vastu 
Siberi vangilaagrites. Nad ei loobu-
nud põhjendusel, et sealne elu pole 
elamisväärt. Ka kõige raskemates 
tingimustes säilitab lootuse ja inim-
väärikuse see, kelle jaoks elu on 
püha ja väärtuslik, sest Jumal ise on 

oma kirkuse ja väärikusega meid 
sellest osa saama kutsunud. Maine 
komfort ei võta seda ära ega lisa 
midagi juurde. 
 

Küllap on meil rahvana põhjust ka-
hetseda, et oleme sageli elu juma-
liku kirkuse vahetanud kaubamaja-
de kassikulla vastu, taevase rõõmu 
kaduva lõbu vastu: oleme väideta-
valt Euroopa kõige väiksema usk-
likkuse ja kõige suurema alkoholi 
tarbimisega rahvas.  
 

Jeesuse paastumine kõrbes – nii 
nagu ka eelseisev paastuaeg – ta-
hab meid juhtida äratundmisele, 
mida meile eluks tõeliselt tarvis on. 
Selleks on Jumala arm ja rahu, mille 
osaliseks saame Jeesuse Kristuse 
läbi. Tema jumalik vägi kingib kõik, 
mida õigeks ja vagaks eluks vaja-
me. Keegi pole unustatud ega väär-
tusetu, keegi pole andetu ega tarbe-
tu. Olla armastatud ja armastada, 
tähendab elada. Sõltumata ajast ja 
olukorrast, ka siin Eestimaal. Elu 
Jumala armuta pole ehk tõesti ela-
mist väärt. Aga nii ei saagi öelda, 
sest just armu ja rahu meile paku-
takse. 
 

Kas pole tormamine tarbimismaail-
ma hirm oma tühisuse ees? Märk 
meelerahu kadumisest? Kas selle 
asemel, et kulutada suuri summasid 
meelelahutusele, poleks õigem 
toetada neid, kes on tõeliselt hädas: 
vaeseid, haigeid ja hüljatuid. Kas 
üksteisest hooliv ühiskond ei kingiks 
rohkem rahu ja rõõmu? Palve ja 
paastuga on alati kaasas käinud 
heategevus. Jumala kirkus ja vääri-
kus ei saa jääda viljatuks. 
 

Armsad õed ja vennad! Palvetagem 
palvepäeval ja paastuajal meele-
paranduse pärast, oma kiriku ja rah-
va pärast. Julguse pärast tunnistada 
oma pattu ja kuulutada Jumala ar-
mu, mis on aluseks inimväärikusele 
ja elutahtele ka siin Eestimaal. Pole 

suuremat rikkust, mille eest täna-
da! „Tänu Sulle, Taevaisa, kõige 
armu, abi eest, mida kogu eluaja 
olen saanud Sinu käest!“ ütleb 
kirikulaul. Aidaku paastuaeg meid 
sellest osa saada! 

Õnnistussooviga 
Andres Põder 

Peapiiskop 
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IGAVIKU MÄRGID KIRIKIGAVIKU MÄRGID KIRIKIGAVIKU MÄRGID KIRIKU KELDRISAALISU KELDRISAALISU KELDRISAALIS   

8.-27. aprillini on Jaani kiriku 
keldrisaalis näitus kirikusümbo-
litest “Igaviku märgid — 

sümbolitesse talletatud tarkus”. 
 

Mitmed märgid, mida elus oleme 
harjunud kasutama ja nägema, 
ümbritsevad meid omanäoliste 
saatjatena. Märkidesse talletatud 
vana tarkust tuleb aga aeg-ajalt 
uuesti meelde tuletada või oma 
kaasaja konteksis avada – lahti 
seletada. Viljandimaal tänaseni 
nähtavad ja kasutatavad igaviku 
märgid jutustavad nii meie esi-
vanemate kui kaasaja inimese 
mõtteviisist. 
 

Viljandimaa kirikutes leidub hulga-
liselt vanemaid või uuemaid kirik-
likke sümboleid – kukk või rist 
kirikutornis, kala ja silm, viina-
marjad, lammas või härg... Juba 
kunstilise ja ajaloolise väärtusega 
ehitisi, aga tänaseks ka muinsus-
kaitsealust vara, tekstiile ja muid 
kirikutes kasutatavaid esemeid on 
läbi aegade kaunistatud kindlate 
märkide ja sümbolitega. Miks nii ja 
mida need tähendavad?  
 

Kas need on ajas muutuvad või on 
tegemist sajandeid püsiva märgi-
keelega? Kuna sellistel märkidel 
on alati kindel tähendus ja mõni 
konkreetne lugu jutustada, on 

nende ees hea korraks peatuda. 
 

Näitusel leiavad fotode ja ekspo-
naatide abil kajatamist erinevad 
sümbolid Eesti Evangeelse Luter-
liku Kiriku Viljandi praostkonna 
kirikutest – Helmest, Hallistest, 
Karksist, Kõpust, Kolga-Jaanist, 
Mõisakülast, Paistust, Pilistverest, 
Põltsamaalt, Suure-Jaanist, Taa-
geperast, Tarvastust ja Viljandist. 

Näitus on suunatud erinevatele 
vanuserühmadele asjaarmastajast 
professionaalini; koolidele ajaloo-, 
kodu- ja kultuuriloo ning usundi-
õpetuse õppekäikudeks põhikooli 
II-III astme ja gümnaasiumi õppe-
kavade järgi. Koolidel on kokku-
leppel võimalik tellida loenguid ja 
tundide läbiviimist.  
 

Näituse idee autor, koostaja ja 
projekti juht on Hedi Vilumaa. 
Näituse fotode autorid on Jaan 
Männik, Hedi Vilumaa ja Tanel 
Voormansik. 

Mirjam Tiitus 
sekretär-juhiabi 

Kalmer Liimets, Kalle Küttis, Hans-Alek-
sander Kuusik, Meelis Suurkask, Laine 
Kallasmaa, Margus Põldsepp, Helve 
Hunt, Evi Trey, Eva ja Tarmo Loodus, 
Külli ja Viktor Joonson, Enna ja Uku Au-
dova, Alvar Lepp, Tiina Leiaru, Tiina Vil-
berg, Meelis, Kätlin, Liis Grete ja Hans 
Erik Atonen, Sirje Kõuhkna, Kairi Kajo, 
Katrin Thomson, Raja Aardevälja, Vilma 
Malling, Kristo Hansson, Krista Närripä, 
Evija Leiaru-Kuldsaar ja Marko Kuld-
saar, Taimi Välba, Liis Mutle, Meedi 
Klettenberg, Tiia Sülla, Liina ja Kristjan 
Toomjärv, Kätlin Juuram, Tiiu Soesoo, 
Irma Väre, Jelena Pärle, Janek Kink, 
Aino Kaubi, Asta-Linda-Armilde Koovit, 
Hans Koovit, Hilda Kaljula, Leili Visnap, 
Kaidi ja Enn Kullama, Laura Linntamm, 
Irina Vares, Angela Leiaru-Indriko ja 
Inno Indriko, Käty Zujev, Rita Dimitrijev, 
Cätlin ja Marko Mägi, Raina Luhakoo-
der, Maie Kasvandik, Marianne ja Rein 
Ruus, Keida ja Indrek Tirmaste, Andra 
Tetsmann, Tiia ja Kalle Kadalipp, Elle-
Maie ja Kalju Viir, Tiia Oks, Luule-Miral-
da Uibo, Mirjam Tiitus, Ene Tulp, Aare 
ja Anneli Ansmitt, Marje Kask, Kaie 
Orgo, Urmas Närep. 
 

Õnnistust teile, head annetajad! 

TÄNUD MÄRTSIKUU TÄNUD MÄRTSIKUU TÄNUD MÄRTSIKUU 

LIIKMESANNETAJATELELIIKMESANNETAJATELELIIKMESANNETAJATELE   

TÄNAME KORJANDUSTEL ANNETAJAIDTÄNAME KORJANDUSTEL ANNETAJAIDTÄNAME KORJANDUSTEL ANNETAJAID 
 2.märtsil annetati 53,48 € lastehoiuga alustamiseks, missal osales 45 inimest 

 9.märtsil annetati 27,22 € laste kirikuöö korraldamiseks, missal osales 36 inimest 

16.märtsil annetati 46,72 € koguduse töö heaks, missal osales 28 inimest 

23.märtsil annetati 53,62 € koguduse töö heaks, missal osales 35 inimest 

Tänu teile, head annetajad, said need ettevõtmised olulist tuge. 

Hea koguduse liige. 
 

Viljandi Jaani koguduses on 1800 
liiget. Käesoleva aasta liikmes-
annetuse on esimese kolme kuu 
jooksul teinud 129 koguduse liiget 
summas 4 843.59 €. 
 

Suur tänu teile!  
Teie liikmeannetused on kogudu-
sele väga tähtsad – see teeb 
võimalikuks koguduse igapäeva-
elu korraldamise – kirik on meie 
jaoks alati soe, valge ja korras, 
toimuvad jumalateenistused, leeri-
kursused ning erinevad ettevõt-
mised, maksud ja töötajate palgad 
on makstud.  
 

Kui Teil pole liikmesannetus veel 
tehtud, siis seda saab teha sula-
rahas kiriku kantseleis. Lihtsam 
viis on teha püsikorraldus ja kanda 

oma liikmesannetus üle pangaüle-
kandega:   
 

 EE 6610 100 220 503 960 04 SEB  
 EE 752 200 221 057 689 936 

SWEDBANK                  
(selgitusse märkida: liikmesanne-
tus ning annetaja nimi). 
 

Oleme tänulikud iga annetuse 
eest — nii ehitame koos oma 
kogudust! 
 

Tarmo Loodus, juhatuse esimees 
Marko Tiitus, koguduse õpetaja 

TÄNUD VABATAHTLIKELE!TÄNUD VABATAHTLIKELE!TÄNUD VABATAHTLIKELE! 
Ülle Luisk, Kalmer Liimets, Marko Tiitus, 
Liisa Sepp – Norra leeriõppijate vastuvõt-
mine ja noorteõhtu läbiviimine veebruaris 

Enna Audova — noorteõhtu läbiviimine 
märtsis 

Mirjam Tiitus – lastekirikute ja paastuaja 
peremissa korraldamine 

Kalle Küttis - M-klubi korraldamine 

Tiina Vilberg - eakate sünnipäevakaartide 
kirjutamine 

Raja Aardevälja, Tiiu Soesoo, Tiiu Lätte, 
Mirjam Tiitus -  eakate pärastlõuna 
korraldamine 

Meelis Suurkask – Lastemaja 
remonditööde korraldamine 

Enna ja Uku Audova—hingehoiukoolituse 
ja koolitusmaterjalide paljundamine 

ANNETAMINE ON LIHTNEANNETAMINE ON LIHTNEANNETAMINE ON LIHTNE   
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KANTSELEI KANTSELEI KANTSELEI    
ON LAHTION LAHTION LAHTI   

E ja K kell 10-14,  

T ja N kell 13-17,    
pühapäeval  9-9.45   ja 

pärast teenistust 
17. ja 21.04  
on kantselei  

pühade tõttu suletud 
 
   

ÕPETAJA ÕPETAJA ÕPETAJA    
MARKO TIITUSEMARKO TIITUSEMARKO TIITUSE   

KÕNETUNNIDKÕNETUNNIDKÕNETUNNID   
 

teisipäev ja neljapäev 
kell 13-17  

või kokkuleppel 
 

PIHIAEG 
teisipäev kell 17-18 

või kokkuleppel 

 
EELK Viljandi Jaani kogudus:                    
Pikk 8, 71003 Viljandi  
a/a 100 220 503 960 04 SEB, 
a/a 221 057 689 936 Swedbank 
www.eelk.ee/viljandi.jaani                                                          
 

Õp Marko Tiitus:                        
tel 53 41 33 94                              
e-post: marko.tiitus@eelk.ee   
 

Sekretär-juhiabi Mirjam Tiitus:                       
tel 53 442 412, 43 33 000                                   

e-post: viljandi.jaani@eelk.ee 

AL toimetus:  
Marko Tiitus, Tarmo Loodus, 
Mirjam Tiitus 
 

Ajast igavikku kutsutud ja 

kristlikult maetud: 
 

VALDO LAURIMAA 
(30.01.1941-27.02.2014) 

 

Maetud Viljandi Metsakalmistule 
________________ 

 

HEINI-MARIA LUISK 
(17.11.1934-16.03.2014) 

 

Ärasaatmine Jaani kirikust 

tuhastamisele 

Viljandi Jaani koguduse õpetaja ja 

nõukogu palub Jumala rahu ja ligiolu 

Üllele armsa ema  
 

HEINI-MARIA LUISU 
lahkumise puhul. 

 

Issand ütleb: Ole ustav surmani, 

ja ma annan sulle elupärja! 

(Ilmutuse 2:10) 

Lastemaja on laste Lastemaja on laste Lastemaja on laste 

tulekuks valmistulekuks valmistulekuks valmis   
   

Viljandi Jaani kogudus avas 31. märt-
sil Jaani Lastemajas lapsehoiu 1,5-
6aastastele lastele. Hubases, 
spetsiaalselt lastehoiuks kohandatud 
majas on ruumi kuni kümnele lapsele.  
Ettevalmistustööd on läinud hästi.   
 

 

Aprillis, mais ja juunis on meie lapsehoid-
jateks Triin Vaiksaar, Ene Tamberg ja Irja 
Sillaots. Triin on lasteaiaõpetaja Viiratsi 
ning Ene Viljandi Midrimaa lasteaias, Irjal 
on sotsiaaltööalane haridus ja pikaajaline 
kogemus tegevusjuhendajana. 
 

Meie tulevased alalised töötajad Liila Väli 
ja Jana Kaseoja õpivad praegu ametit ja 
saavad juunis lapsehoidja kutsetunnistu-
se, et siis meie majas tööle hakata. Prak-
tika teevad nad lastemajas meie tublide ja 
kogemustega hoidjate käe all. 

Lastemajal on õnne: inimesed, keda 
me oma teel kohtame, pakuvad oma 
abi ning soovivad meile edu ja korda-
minekuid. Juba praegu aitavad meie 
toredad hoidjad kaasa lastemaja 
meeldivaks paigaks kujundamisele. 
 

Esimesel nädalal on lastemajas käinud 
neli last, 6 kohta on veel vabad ja me 
ootame lapsi juurde.  
 

Meiega saab ühendust kirjutades 
jaani.lastemaja@eelk.ee või 
helistades lastemaja koordinaatorile 

Maarja Niinepuule telefonil  5121597.  
Lisainfot Jaani Lastemaja kohta saab ka kodulehelt  jaanilastemaja.eelk.ee. 
 

Maarja Niinepuu, Projekti koordinaator 

VAIKNE NÄDAL VILJANDI JAANI KIRIKUS 
 

13. aprillil kell 10    PALMIPUUDEPÜHA MISSA JA LASTEKIRIK  

14. aprillil kell 18    VAIKSE NÄDALA ESMASPÄEVA SÕNA- JA PALVE- 

           TEENISTUS Jeesus Ketsemanis 

15. aprillil kell 18    VAIKSE NÄDALA TEISIPÄEVA SÕNA- JA PALVE- 

           TEENISTUS Jeesus kohtu ees 

16. aprillil kell 18    VAIKSE NÄDALA KOLMAPÄEVA SÕNA- JA PALVE- 

           TEENISTUS Jeesus mõistetakse surma 

17. aprillil kell 18    SUURE NELJAPÄEVA MISSA JA AGAPE SÖÖMAAEG  

           Püha armulaud  

18. aprillil kell 15    SUURE REEDE SÕNA- JA PALVETEENISTUS  

           Jumala Tall  

19. aprillil kell 23    ÜLESTÕUSMISPÜHA VIGIILIA Kristus on võitnud surma 

20. aprillil kell 9.30 Tornumuusika Viljandi Linnakapell Brassilt 

20. aprillil kell 10   ÜLESTÕUSMISPÜHA PEREMISSA 

http://www.eelk.ee/viljandi.jaani
mailto:marko.tiitus@eelk.ee
mailto:viljandi.jaani@eelk.ee

