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Jeesus Kristus ütleb: „Rahu teile!
Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.“
Johannese 20:21
Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.
Kiri heebrealastele 11:1

Jaani koguduses
alustas pereklubi
Möödunud sügisel Jaani koguduses
toimunud lapsevanemate koolituse
„Vanemluse ehituskivid“ lõpukohtumisel
jäi osalejate poolt kõlama soov saada ka
edaspidi kokku, et üheskoos pereteemade
üle arutleda. Mõte küpses mõne aja ning
märtsikuu teisel laupäeval toimuski
pereklubi esimene kohtumine.
Ühise pannkoogisöömise ajal said
omavahel tuttavaks ka need, kes üksteist
varem ei tundnud. Seejärel ootasid lapsi
Jaani Lastemajas Eveli ja Anna Maria
põnevate mängudega.
Vanemad asusid teema üle arutlema,
milleks esimesel korral oli peretraditsioonid: mida teeme koos perega,
kuidas loome oma pere traditsioone…
Õpetaja Marko Tiitus kõneles rituaalidest
inimese elus: traditsioonid ja rituaalid
aitavad muutuvas ja ebakindlas maailmas
luua ja säilitada korda, stabiilsust ja
turvatunnet, neil on inimestevahelises
suhtluses korrastav mõju. Rituaalid ja
traditsioonid liidavad inimesi mitte ainult
vaimselt, vaid ka emotsionaalselt ning
osalejate vahel tekivad uuel tasandil
sidemed ja meie-tunne. Mirjam Tiituse
eestvõttel rääkisime ja jagasime kogemusi
igapäevastest ehk argielu rituaalidest,
pereliikmete tähtpäevadega seotud
traditsioonidest (kuidas me tähistame
kodus sünnipäevi, ristimise aastapäevi,
pulma-aastapäeva, esimest koolipäeva,
lemmiklooma sünnipäeva), pühadega
seotud traditsioonidest (üldlevinud
traditsioone saab väikesete nüansside
lisamisega kujundada just sellisteks, mis on
omane ainult meie perele) ning iga pere
erilistest traditsioonidest - on tore, kui perel
kujunevad näiteks igaks aastaajaks oma
sündmused, mida põnevusega oodata, olgu

selleks siis kevadine piknik looduses,
lustakas suvelõpupidu, sügisene
marjulkäik ja üheskoos hoidistamine või
talvine rabamatk - võimalusi on palju.
Ühiselt arutledes ja kaaslaste mõtteid ning
kogemusi kuulates saime nii mõnegi idee
võrra rikkamaks ja mis peamine, saime
inspiratsiooni mõelda oma pere
traditsioonidele ja võib-olla saab selle
hommiku järel alguse ka mõni uus tore
peretraditsioon?
Järgmised pereklubi kohtumised leiavad
aset 7. aprillil ja 19. mail laupäeva
hommikul kell 10-12 Jaani kiriku hubases
keldrisaalis. Alustame koos lastega ühise
hommikusöögiga, seejärel lähevad lapsed
koos hoidjaga Jaani Lastemajja mängima.
Kohtumise lõpetab ühine tegevus
väikestele ja suurtele.

Pereklubist on oodatud osa võtma kõik,
kelle jaoks on peresuhted olulised!
Soovitav on tulekust eelnevalt teada anda
e-postil mirjam.tiitus@eelk.ee
või
tel 53442412,
et teaksime arvestada toidu
ja lapsehoiuvajaduse suhtes.
Mirjam Tiitus
Koguduse
laste- ja peretöö juht

Rahu olgu teile!
Johannese evangeeliumi 20. peatükis
jutustatakse ülestõusnud Jeesuse
ilmumisest oma jüngritele tollesama päeva
õhtul, kui Maarja Magdaleena oli Teda
kohanud tühja haua läheduses. Jüngrid olid
kartusest juutide ees varjunud lukkude ja
riivide taha, kui Jeesus tuleb nende keskele
ja ütleb: „Rahu olgu teile!“ Ta näitab neile
oma käsi ja külge ning kordab siis
rõõmsaks saanud jüngritele taas: „Rahu
olgu teile!“ (Johannese 20: 19-21)

Shalom aleikhem (heebrea k 'rahu olgu
teile') oli ja on juutide jaoks igapäevane
tervitus, nii nagu meie soovime tervist või
kreeklased rõõmu. Ometi ei ütle Jeesus
oma sõpradele lihtsalt kaks korda „tere
õhtust“, vaid rahusoovi eriliselt rõhutades
soovib ta neile nende peataolekust,
segadusest, ärevusest ja hirmust kantud
meeleseisundis rahu. Veel enam, Ta mitte
üksnes ei soovi, vaid annab neile rahu oma
tõotust mööda: „Rahu ma jätan teile, oma
rahu ma annan teile. Mina ei anna teile
mitte nõnda nagu maailm annab. Teie meel
ärgu kohkugu ega mingu araks!“
(Johannese 16:27)
Rahu on Jumala and - see on midagi enamat
kui sõja või tüli puudumine, enam-vähem
rahulik meeleolu või viisakas läbisaamine
pereliikmete ja kolleegide vahel. Rahu on
Pühakirja järgi seisund, mis kuulub uue
olemise, Kristuses lunastatud ja lepitatud
olemise juurde, millelt on võetud ängistuse,

süü ja hirmu diktaat. Kristuselt rahu anni
vastuvõtnud inimene võib küll hetketi
tunda ängistust, süüd ja hirmu, aga need ei
määratle enam teda olemist ega valitse
tema üle, sest Kristuses on need ületatud ja
võidetud.
Väga paljud inimesed on rääkinud, et tulles
kirikuhoonesse kasvõi mõneks minutiks,
kogevad nad siin seletamatut ja imelist
rahu. Jumalateenistusel eelneb rahusoov
vahetult armulaua (Kristuse) vastuvõtmisele - me ulatame üksteisele käe või
embame ja soovime Kristuse rahu. Seda
tehes me teame, et rahu ei lähtu meist ning
meie ei saa kellegi südamest ja elust
rahutust kaotada. Kuid rahu soovides ja
jagades oleme me osalised Kristuse surma
ja ülestõusmise läbi loodud uues olemises,
mis hõlmab kõiki suhteid, valdkondi ja
sfääre Jumala loodud maailmas ja
universumis. Jumala Kuningriik on
rahuriik.
Toomas Pauli sõnadega: „Liturgia põhineb
ülestõusmise müsteeriumil. Seda tuleb
mõista kui Issanda tulemist meie juurde. Ta
saab meie teekaaslaseks, sulatab tuima
südame ja avab suletud silmad. Ta kohtab
meid muremõtteis ja kartlikena, ent tal on

vägi teha meid vapraiks. Jüngrite
kahtlustest hoolimata valdab neid rõõm ja
annab veende: Issand on tõesti üles
tõusnud! See, kes lamas hauas, ei ole enam
seal, vaid tõesti tema ise elab. Temas on
armastuse vägi osutunud tugevamaks kui
surma jõud.“

Rahu on ülestõusnud Kristuse soov ja and
oma rahvale, kuid see on ka mandaat ja
kohustus osaleda selle rahu kinkimises ja
jagamises - olla Jumala lastena rahutegijad
(Matteuse 5:9). Rahu Jumalaga rõõmus ja
usaldav suhe oma Taevase Isaga ning
kindlus, et Ta annab meile alati parima osa,
isegi kannatuste ja raskuste keskel. Rahu
kaasinimestega - usaldavad, ausad ja
lugupidavad suhted, kus ei pea kartma
reetmist ja hülgamist, valskust ja teesklust,
vaid võib aktsepteerida üksteist ka
erinevustele, erimeelsustele ja
ebatäiuslikkusele vaatamata. Rahu
rahvaste ja riikide vahel - rahvusvahelisele
olukorrale vaadates tundub see suisa
võimatu, kuid ometi oleme kristlastena
kutsutud seisma ülemaailmse rahu eest
oma unistustes, püüdlustes, palvetes ja ka
konkreetsetes tegudes.
Hea lugeja! Soovin ka Sinule, et
ülestõusnud Kristus oleks Su teekaaslane
igal päeval ning täidaks Sind oma rahuga.
Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

„Teeliste kirik“
Viljandi Jaani kirik
„Argielu omandab igavikulise mõõtme
kokkupuutes pühadusega. Nii leiab filosoof
M i rc e a E l i a d e . P ü h a d u s t j a p ü
hadusetunnet ei kogeta alati ja igal pool.
See on raskesti seletatav. Ometi on ta
olemas. Sakraalruumi sisenedes astume
otsekui teise aegruumi. Üle aja kõrgub
ajatu, üle inimliku - jumalik.
Kristlike kirikute uksed avanevad hingedel.
Teretulnud on ühtviisi kõik, olgu me koduvõi võõramaalased, usklikud või
umbusklikud.“ Nii on kirjutanud Eesti
Kirikute Nõukogu (EKN) asepresident
Meego Remmel.
“Teeliste kirikud" on Eesti Kirikute
Nõukogu poolt koordineeritud projekt,
mille raames paljud Eesti pühakojad on
suviti palveränduritele ja turistidele avatud.

Nagu paljudel eelnevatel aastatel, avab
Viljandi Jaani kirik ka sel aastal oma uksed
teelistele alates 15. maist kuni 15.
septembrini. Kiriku uksed on avatud
igapäevaselt alates kell 11-18.
2017. aastal külastas „Teeliste kiriku“
projekti raames Jaani kirikut üle 10 000
inimese ja siia hulka ei ole arvatud
jumalteenistustel ning kontserditel
osalejaid. See number on kõnekas fakt
sellest, et huvi ja vajadus astuda
kirikuuksest sisse üheks lühikeseks
külastuseks, pikemaks vaikushetkeks,
palve lausumiseks või küünla süütamiseks,
on väga suur.
Oleme avatud
ja ootame ka sel aastal rohkelt teelisi
meie kirikusse!

lapsehoid kasvab
Alates 2014. aasta aprillist pakub Viljandi
Jaani kogudus Jaani Lastemajas (Pikk 10)
lapsehoiuteenust. Oleme nelja
tegevusaasta jooksul omandanud
arvestatava kogemuse lapsehoiu
korraldamisel ning võitnud nii oma
klientide kui koostööpartnerite (Viljandi
linn ja vald) usalduse.
Käesoleva aasta sügisel laiendame oma
tegevust ning avame Lossi tänaval asuva
maja ruumides teise rühma 3-4-aastastele
lastele. Koguduse juhatus võttis oma
märtsikuu koosolekul vastu otsuse
lapsehoiu laienemise kohta ning seoses
sellega on koguduse nõukogule esitatud
lisaeelarve. Kuigi oleme lapsehoid, on
meie eesmärgiks toetada lapse arengut
pikema aja vältel ning valmistada teda ette
kooliminekuks. Seepärast arvestame oma
arendavate tegevuste puhul ka koolieelse
lasteasutuse riikliku õppekavaga.
Miks valida oma lapse hoiukohaks Jaani
Lastemaja?
LAPSE INDIVIDUAALSUS JA
TURVALISUS
Meie väikestes kuni 10-lapselistes
rühmades jagub hoidjate tähelepanu ja
hoolitsust igale lapsele. Jaani Lastemaja
hoidjatel on erialane ettevalmistus ja
kogemus ning nad on pühendunud sellele,
et pakkuda ema-isa silmateradele hellust,
turvalisust ja kodusoojust ning aidata neil
kohaneda esimese kollektiiviga väljaspool
kodu. Võimalusel võtame arvesse iga lapse
eripära ja harjumusi ning armastame ja
toetame teda niisugusena, nagu ta on.
Hoiupäevadele annab raamistuse ja rütmi
päevakava, kus on oma aeg hommikuringil,
arendavatel tegevustel, vabal ja looval
mängul nii toas kui õues, söögiaegadel ja
lõunaunel.

LAPSE MITMEKÜLGNE ARENG
Lisaks vabale mängulustile õues ja toas
pakume lastele mitmekülgseid ja
eakohaseid lõimitud mängulisi tegevusi
muusikas, liikumises, käelises tegevuses,
lugude kuulamises ja nendes osalemises.
Sellega loome võimalused lapse
terviklikuks arenguks.
Arendavates
tegevustes lähtume waldorfpedagoogika
põhimõtetest, mille kohaselt näeme iga last
vaimu, hinge ja ihu tervikuna ning peame
oluliseks niihästi intellektuaalsete,
füüsiliste ja sotsiaalsete oskuste arendamist
kui ka väärtuskasvatust.
HINGEHARIDUS
Hingehariduse andmisel lähtume
kristlikust maailmavaatest ja väärtustest
ning pärimuskultuurist. Õpime tundma ja
tähistame üheskoos olulisemaid kiriku- ja
rahvakalendri tähtpäevi. Meie
traditsioonideks on iganädalased
kirikuhommikud ja neli korda aastas
perejumalateenistused Jaani kirikus.
Usume, et kristlikud põhiväärtused USK,
LOOTUS JA ARMASTUS annavad kindla
aluse isiksuse arenguks.
TOETUS KOGU PERELE
Jaani Lastemajas toetame nii last kui kogu
perekonda. Ootame oma peredelt koostööd
lapse arengu heaks: osalemist ühistel
ettevõtmistel ja lapsevanemate koolitustel.
Kutsume peresid liituma Jaani koguduse
juures tegutseva pereklubiga. Meie
traditsioonide hulka kuuluvad ka ühised
matkad, Jaani Lastemaja sünnipäev ja
suvine lõpupiknik.
HEA ASUKOHT VILJANDI
VANALINNAS
Alates 2018.a sügisest pakume lapsehoidu
kahes rühmas: 1,5-2-aastaste laste rühm
tegutseb Pikk 10 asuvas hubases ja koduses

Jaani Lastemajas, 3-aastaste ja vanemate
laste rühm asub Lossi tänaval asuva maja
äsja renoveeritud ja lapsehoiuks
kohandatud avarates ruumides. Mõlema
maja juurde on hea ligipääs nii jalgsi kui
autoga. Laste käsutuses on suur aed
liivakastide, kiikede ja liumäega, läheduses
on looduskaunid jalutamispaigad
lossimägedes ja mõisapargis.
Registreerimine mõlemasse rühma on juba
avatud! Soovijatel palume võtta ühendust
Jaani Lastemaja juhataja Mirjam Tiitusega
tel 53442412
või e-postil jaani.lastemaja@eelk.ee ning
lepime kokku aja lapsehoiuga tutvumiseks.
Kõigile huvilistele korraldame ka avatud
uste päeva 24. mail kell 9.00-12.00 ning
15.00-18.00 Pikk tn 10.
Mirjam Tiitus
Jaani Lastemaja juhataja

sõnas, pildis
ja palves
Sel aastal 24. veebruaril pidas kogu Eesti
oma 100. sünnipäeva. Ka meie kodulinnas
Viljandis toimus sel tähtsal päeval palju
väärikat ja pidulikku. Nagu tavaks on
saanud, siis algas päev Eesti Iseseisvusmanifesti ettelugemisega Viljandi
kohtumaja trepilt. Seejärel liiguti ühises
rongkäigus kindral Johan Laidoneri
ratsamonumendi juurde, kus Jaani kiriku
kellamängul kõlava hümni saatel asetati
monumendi juurde pärjad.
EV100 oikumeeniline tänujumalateenistus
toimus juubeliaastal Viljandi Jaani kirikus.
Viljandi Linnakapelli Brass puhkpillimäng
saatis lippude sissetoomist ja protsessiooni.
EV100 oikumeenilisel jumalateenistusel
teenisid praost ja Viljandi Jaani koguduse
õpetaja Marko Tiitus ning Viljandi Pauluse
koguduse õpetaja Allan Praats, Viljandi
Baptistikiriku pastor Allan Helde, Margit
Saks Kristlikust Nelipühi Kirikust, Andrei
Root Viljandi Elu Sõna kogudusest ja Ester
Miruškova Viljandi Uue Elu kogudusest.
Algusprotsessioonile järgnes Viljandimaa
Kammerkoori ja kirikuliste ühine hümni
laulmine.
„Su üle Jumal valvaku, mu armas
isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest
õnnista,
mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa!
Jutluse pidas sel pidulikul ja ajaloolisel
päeval sügava sõnaga praost ja Jaani
koguduse õpetaja Marko Tiitus, kes lõpetas
oma jutluse sõnadega: „Minu eelkäija,
Viljandi praost Jaan Lattik, kelle südames
jagus ruumi, mõistmist, hoolimist väga
paljude Viljandi inimeste jaoks, on 1944.
aastal sõjapõgenikuna kirjutanud: "Ma olen
vahel mõtlenud, et oleksid käed nii tugevad

ja kehas sedavõrd palju rammu, et tõukaks
kas või mõne künka tüki maad edasi teisele
kohale, siis haaraks sülle eesti talu, võtaks
sülle eesti kodu ja kannaks mõlemad kui
sülelapsed läbi raske ja tormise aja kuni
sõja lõpuni.
Kandma neid peame. Eks räägi üks vana
muistne jutt tõtt, kui ta pajatab ühest
noorest sangarist, kes oli nii vahva ja julge,
et võttis ja viis vanu ja väsinud inimesi läbi
metsistunud vetevoogude teisele kaldale,
pannes kaalule oma noore elu. Asetanud
nad õlalt maha sealpool kaldal, nägi ta oma
imestuseks, et nood vanad ei olnud enam
väsinud ega vanad, vaid olid muutunud
noorteks, kes tänasid oma elupäästjat ja
asusid rõõmsa meelega teele.
Kõik, keda ja mida me suudame viia läbi
suure aja oma rahva vaimset vara, meie
omapäras, inimesi, kes on nõrgad, tahavad
vägisi väsida, - need muutuvad julgeks ja

nooreks, ei vaja kellegi tuge ega abi, kui
raskeil päevil neile oldi sõbraks ja juhiks.
Mis meil on? Eesti süda on terveni alles.
See usub, see loodab; see kannatab, see
armastab. Seda ei kustuta ükski jõud maha
meie varade nimestikust.“
Head kaasmaalased!
Võtkem ka meie üksteist ja oma kodumaa
südamesse ja sülle, kandkem üksteise
koormaid. Meie riiklik iseseisvus võidakse
meid kord võtta, meie metsi võidakse
raiuda, meie keelt võidakse risustada
muidugi peame tegema kõik meist oleneva,
et seda ei juhtuks, aga niikaua, kui eesti
süda on alles ja seda meie varade
nimestikust kustutatud pole, on Eesti
jätkuvalt võimalus. Iseenda, oma rahva,
kogu maailma jaoks.
Palju õnne, kallis Eesti! Su üle Jumal
valvaku, mu armas isamaa!“

Vaikse palve ja lauluga mälestasime Eesti
iseseisvuse eest langenuid.
„Õnnista, Looja Vaim, hauagi ööl
neid, keda vihavaen hukanud meil!
Sa vägev eluarm, elusta nende põrm
seal eluallikal, seal kodumaal!“
KIRIKUPALVES tõime Jumala ette oma
rahva, vabariigi presidendi, riigikogu,
valitsuse …
„Halastaja Jumal ja Isa, me kummardume
Sinu ette tänus ja austuses. Me oleme
võinud rahvana kogeda Sinu juhtimist oma
elus. Sa oled meid kandnud läbi raskuste ja
olnud meie ligi igal ajal. Me palume Sind.
Anna meile andeks, kui me pole alati
käinud Sinu juhtimise all, kui oleme
unustanud selle, kuidas Sina meid oled läbi
ajaloo keeruliste aegade kandnud, ja kui
oleme läinud oma teedele. Õpeta meid
väärtustama rahu ja vabadust ning alati
selle nimel omakasupüüdmatult tegutsema.
Sinus on meie jõud ja tugevus, aita meil
alati Sinu teedel käia ja teha oma rahva elus
õigeid valikuid.
Me palume Sind.

Õnnista meie rahva elu ja tööd! Juhi oma
Vaimu läbi vabariigi presidenti, riigikogu ja
valitsust, kaitsejõudusid, piirivalvureid ja
päästeameti töötajaid, nõndasamuti ka
arste, kooliõpetajaid, omavalitsuste juhte ja
kõiki riigiametis teenijaid. Hoia meist
eemal hädaohud ja õnnetused. Aita meil
igapäevast tööd teha hoolsalt ja ühiskonnas
au sees hoida õigeid väärtusi. Ole meie
kirikuga ja õnnista kiriku tööd ühiskonnas.
Toeta kõiki, kelle elus on raskusi ja
probleeme, eriti neid, kes kannatavad
ebaõigluse või õnnetuse tagajärjel või kes
on eluhammasrataste vahele jäänud. Lase
meil märgata oma ligimest tema muredes ja
õpeta aitama. Juhi tööd laste ja noortega, et
meie maal võiks olla tulevikku.
Me palume Sind.
Sinu ette, elu ja surma Issand, kanname
palves need, kes on meie keskelt igavikku
läinud, eriti need, kes on andnud oma elu
isamaa vabaduse eest.
Lohuta ja aita, et võiksime sihile jõuda ning
Sind igaveses elus kiita ja ülistada.
Me palume Sind.“
Liina Heinaste
sekretär-juhiabi

Kantseleitoimingutest pühapäeval
Viljandi Jaani koguduse kantselei on
avatud E ja K kell 10-15
ning T ja N kell 13-18.

kiriklike talituste puhul või vaimuliku ja
hingehoidliku abi saamiseks võib
õpetajaga ühendust võtta igal ajal.

Koguduse õpetaja Marko Tiituse
vastuvõtuajad on E kell 10-15 ning N kell
13-18. Palume õpetajaga kohtuma tulles
aeg eelnevalt kokku leppida tel 53413394
või marko.tiitus@eelk.ee. Kiireloomuliste

Pühapäev on hingamiseks ja jumalateenistuse pühitsemiseks ning sel päeval ei
tehta ka kirikus ega kantseleis argitöid.
Koguduseliikmed, kes soovivad enne või
pärast jumalateenistust vaimulikuga

vestelda, eestpalvet või mälestamissoovi
edasi anda või liikmesannetust teha, võivad
julgesti kantseleisse õpetaja poole või
kirikus toimetava kirikuteenija poole
pöörduda.
Liikmesannetuse tegemiseks võib kasutada
ka kiriku kirjandusletil olevaid nimelisi
ümbrikke.

Viljandi Jaani kirik kutsub
kevadisele talgupäevale …
… laupäeval 21. aprillil kutsume vabatahtlikke appi kirikut ja ümbrust koristama.
Alustame kell 10 hommikul palvusega ning seejärel jagame tööd kätte ja tegudele!
Tööd jagub nii kirikusse, Jaani Lastemajja ning kui ilm lubab, siis toimetame ka kiriku
ümbruses ja Lastemaja aias. Planeerime oma töid ja tegemisi nii, et saame kell 13 üheskoos
laua ümber istuda, et talgusuppi süüa.
Kevade tulekuga on plaanis mitmeid suuremaid ja väiksemaid töid. Kallid
kogudusekaaslased, palun andke oma osalemisest kevadisel talgupäeval teada hiljemalt
kolmapäevaks 18. aprilliks. Palun eelnevat teada andmist seetõttu, et saaksin töid
planeerida ja suppi tellida. Koos teha on rõõm!
Tegusat talgupäeva oodates!
Talgujuht Liina Heinaste

Aprillikuu
Jürikuu

VILJANDI JAANI KIRIKUS

Jeesus Kristus ütleb: „Rahu teile!
Nõnda nagu Isa on läkitanud minu,
nõnda saadan ka mina teid.“
/Johannese 20:21/

Pühapäev 1.04

kell 11

ÜLESTÕUSMISPÜHA PEREMISSA
1.ülestõusmispüha
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Tuuliki Jürjo, muusikakooli õpilased ning
Jaani Lastemaja lapsed. Jutlusena muusikaline näidend ülestõusmispüha sündmustest
KRISTUS ON SURNUIST ÜLES TÕUSNUD! (Matteuse 28:1-8)

Esmaspäev 2.04

kell 16
kell 18

JAANI LASTEMAJA 4. SÜNNIPÄEV (Pikk tn 10)
II ÜLESTÕUSMISPÜHA JUMALATEENISTUS

Teisipäev 3.04

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Neljapäev 5.04

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Reede 6.04

kell 19

NOORTEÕHTU TARTU PAULUSE KIRIKUS

Laupäev, 7.04

kell 10

PEREKLUBI

Pühapäev 8.04

kell 11

MISSA Ülestõusmisaja 2. pühapäev
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja organist Mirjam Tiitus
ÜLESTÕUSNU TUNNISTAJAD (Sakarja 8:12-13; Apostlite teod 13:23-33; Luuka 24:36-49)

Esmaspäev 9.04

kell 11

KIRIKUTUND Viljandi Haigla Psühhiaatriakliiniku Tegevusmajas

Teisipäev 10.04

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Neljapäev 12.04

kell 10

VILJANDI PRAOSTKONNA SINODI MISSA.
Jutlustab peapiiskop Urmas Viilma, teenivad Viljandi praostkonna vaimulikud
ja organist Tuuliki Jürjo

Pühapäev 15.04

kell 11

MISSA Ülestõusmisaja 3. pühapäev
Teenivad õpetaja Kristi Sääsk ja organist Tuuliki Jürjo
HEA KARJANE (Miika 7:14-20; Heebrealastele 13:20-21; Johannese 10:1-10)

Teisipäev 17.04

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Neljapäev 19.04

kell 10
KIRIKUTUND Pärsti Pansionaadis
kell 12
KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Laupäev 21.04

kell 10

KEVADINE TALGUPÄEV

Pühapäev 22.04

kell 11

MUUSIKALINE MISSA PUHKPILLIDEGA Ülestõusmisaja 4. pühapäev
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja organist Tuuliki Jürjo
JUMALA RAHVA KODUIGATSUS
(5. Moosese 30:19-20; Heebrealastele 11:2, 13-19; Johannese 14:1-7)

Teisipäev 24.04

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Neljapäev 26.04

Pühapäev 29.04

kell 12
KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
kell 13
EAKATE PÄRASTLÕUNA
kell 14
KIRIKUTUND VIIRATSI PANSIONAADIS
kell 11

MISSA Ülestõusmisaja 5. pühapäev
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja organist Mirjam Tiitus
TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS
(Jesaja 4:2-6; 1. Johannese 3:18-24; Johannese 15:10-17)

Maikuu
Lehekuu

VILJANDI JAANI KIRIKUS

Usk on loodetava tõelisus,
nähtamatute asjade tõendus.
/Kiri heebrealastele 11:1/

Neljapäev 3.05

kell 10
kell 12

KIRIKUTUND Viljandimaa Hoolekandekeskuses
KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Laupäev 5.-6.05

kell 17

LASTE KIRIKUÖÖ

Pühapäev 6.05

kell 11

MUUSIKALINE MISSA Ülestõusmisaja 6. pühapäev
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Tuuliki Jürjo ja koguduse naisansambel „Iris“
SÜDAME KÕNE JUMALAGA (2. Moosese 17:8-13; Jaakobuse 5:13-16; Luuka 11:5-13)

Teisipäev 8.05

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Neljapäev 10.05

kell 10

KIRIKUTUND Pärsti Pansionaadis

Neljapäev 10.05

kell 18

MISSA Kristuse taevaminemise pühapäev
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja organist Tuuliki Jürjo
ÜLENDATUD ISSAND (Apostlite teod 1:1-11; Luuka 24:46-53)

Reede 11.05

kell 18

NOORTEÕHTU matk

Pühapäev 13.05

kell 11

EMADEPÄEVA PEREMISSA Ülestõusmisaja 7. pühapäev
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Tuuliki Jürjo ja Jaani Lastemaja lapsed

Esmaspäev 14.05

kell 11

KIRIKUTUND Viljandi Haigla Psühhiaatriakliiniku Tegevusmajas

Teisipäev 16.05

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Neljapäev, 17.05

kell 12
kell 13

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
EAKATE PÄRASTLÕUNA

Laupäev, 19.05

kell 10-12 PEREKLUBI keldrisaalis

Pühapäev 20.05

kell 11

1. NELIPÜHA MISSA. Leeriõppijate konfirmatsioon
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja organist Mirjam Tiitus
PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE (Joel 3:1-5; Apostlite teod 2:1-13; Johannese 3:16-21)

Teisipäev 22.05

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Neljapäev 24.05

kell 12
KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
kell 16-19 JAANI LASTEMAJA AVATUD USTE PÄEV (Pikk tn 10)

Pühapäev 27.05

kell 9-12 ja 15-18 KOLMAINUPÜHA MISSA
Teenivad õpetaja Kristi Sääsk ja organist Tuuliki Jürjo
VARJATUD JUMAL (4. Moosese 6:22-27; Efeslastele 1:3-14; Matteuse 28:16-20)

Teisipäev 29.05

kell 10

JAANI LASTEMAJA KIRIKUHOMMIK

Neljapäev 31.05

kell 12
kell 14

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
KIRIKUTUND Viiratsi Pansionaadis

TOETA

JAANI KIRIKU
TORNI REMONTI!

KANTSELEI AVATUD:
E ja K
T ja N

Hea „Aja Lehe“ lugeja, kui ka Sina
tunned, et kirikutorni remondiplaan väärib
toetust ning remonditud, ilusa kellaga ja
maitsekalt valgustatud kirikutorn on see,
mis muudab kauni Viljandi veelgi
ilusamaks, siis annetused Viljandi Jaani
kirikutorni remondiks saab teha
ülekandega
EELK Viljandi Jaani kogudus
SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04,
•
Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
„kirikutorni heaks“
või sularahas koguduse kantseleisse.

10-15
13-18
•

Aitäh!

Õpetaja Marko Tiituse kõnetunnid
E kell 10-15
N kell 13-18
(soovitame aeg
eelnevalt kokku leppida)
•
• Pühapäeviti kell 11 missa
• Neljapäeviti kell 12
keskpäevapalvus armulauaga
Olete oodatud!

PAKUME TÖÖD
Seoses tegevuse laienemisega otsime oma kollektiivi lapsehoidjaid kui Sa armastad lapsi, Sul on vastav ettevalmistus, soovid teha koostööd Viljandi Jaani
kogudusega ja anda lapsehoiu arendamisse oma panus,
siis ootame Sind meie perega liituma!
Otsime ka asendustöötajaid suvekuudeks.
Võimalus töötada täis- või osakoormusega, töö algus juulis või septembris.
Kandideerimiseks saata CV 20. aprilliks e-postile mirjam.tiitus@eelk.ee
Lähem info tel 53 442 412 (Mirjam) või e-postil mirjam.tiitus@eelk.ee

Kutsume lasteaiaja algkoolilapsi
traditsioonilisele

laste
kirikuööle

5.-6. mail
Viljandi Jaani kirikus ja keldrisaalis
Ees ootavad: põnevad mängud, ilusa
ilma korral õuetegevused, kirikuga
tutvumine, meisterdamine, unejutt,
magamine keldrisaalis, jumalateenistusel osalemine pühapäeval ja
muud põnevat.
Võta kaasa: oma magamisvarustus
(madrats, padi, tekk või magamiskott),
pesemisasjad, vahetusjalatsid, õuesolekuriided vastavalt ilmale ja
toiduraha 3 eurot.
Alustame 5. mail kell 17,
kirikuöö lõpetamine on 6. mail
pärast jumalateenistust kell 12.45.
Pane palun nimi kirja 3. maiks e-posti
aadressil mirjam.tiitus@eelk.ee või tel
53 442 412. Vajalik on lapsevanema
nõusolek ja telefoninumber!

Tule ise ja võta sõber ka kaasa!

KELLAMÄNG
VILJANDI JAANI KIRIKUS
Viljandi Jaani kiriku kellamäng
kõlab järgmistel kellaaegadel:
• E - L kell 9, 12, 15, 19 ja 21
• Pühapäeviti
kell 9.45, 12, 15, 19 ja 21
Kellamängu on hea kuulata
kirikuesiselt sillalt ning kiriku
vahetus läheduses.
Ootame kõiki kellamängu
kuulama ja pühapäevastest
missadest osa saama.

EELK Viljandi Jaani kogudus:
Pikk 6, 71003 Viljandi
• arvelduskonto SEB Pank:
EE6610 100 220 503 960 04
• arvelduskonto Swedbank:
EE752 200 221 057 689 936
www.eelk.ee/viljandi.jaani
www.facebook.com/
Viljandi-Jaani-kogudus
Õpetaja Marko Tiitus
tel 5341 3394
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
AL toimetus:

Marko Tiitus,
Mirjam Tiitus,
Liina Heinaste,
Tõnno Habicht.

