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Ja Maarja ütles: „Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, 
minu Päästja pärast, …“ Lk.1:46,47
Jumal on rõõmustanud inimkonda, ilmutades oma armastust meie vastu oma Poja     
Jeesuse Kristuse inimeseks saamisega. Jõule me tähistame Tema sünnipäevana. Iga 
kristlane on rõõmus ja tänulik Jumalale. Jumal ei räägi ainult minevikust, vaid Ta on 
ka meie olevikus. Ta on olemas meie heades ja halbades päevades. Koguja raamatus on 
öeldud:,, Heal päeval olgu sul hea meel, ja kurjal päeval mõtle järele: Jumal on teinud 
nii selle kui teise, et inimene ei teaks, mis tal ees seisab.“ Kg.7:14
Peagi algab uus aasta. Koguduse juures on tööd mitmel rindel ja mitme mehe eest. 
Vaimulikku tööd ei tee ainult koguduse õpetaja, vaid kõik koguduse liikmed saavad pal-
vetada ja juhtida oma peret. Majanduslikud tööd kiriku juures on olulised, kuid olulisem 
on töö Jumalariigi heaks. Sest kui Jumal lubab ja meid õnnistab, siis koos, üksmeelselt 
suudame kanda uue aasta koormat tänu ja rõõmuga. Tuleb aidata neid, kes väsivad ja 
maha jäävad, ja võib-olla need, kes on pikalt ette jõudnud, peavad natuke hoogu maha 
võtma. Rohket Jumala õnnistust uude aastasse!
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Kiriklikud talitused
Kirikusse toob ini-
mesi usk Jumalasse 
ja Tema ligiolu ko-
gemine.  Erinevad 
mured ja igatsused, 
ka soov Jumaliku 
rahu ja juhtimise 
järele. Kiriklikud 
talitused hõlma-
vad sakramente 
ja sakramentaale, 
nii Kristuse seatud 
õndsuseks vajalike 
Jumala armu va-
hendamise talitusi 
kui ka kiriku ku-
jundatud õndsuseks 
kasulikke õnnistamisi ja pühitsemisi. 

Igal talitusel on oma iseloom ja see lähtub konkreetsest 
elujuhtumist. Kõik talitused vahendavad Jumala õnnistust, 
Kristuse lunastavat ligiolekut ja tööd meie keskel (Talitus-
te käsiraamat III, EELK  2009). Talitused kuuluvad krist-
liku elu juurde ja selles avaldub rahva usklikkus ja side ki-
rikuga, nad on rahvakiriku alustala. Talitused on ristimine, 
konfirmatsioon ehk leer, laulatus, piht, armulaud, matus, 
erinevad eestpalved, ka õnnistamised, pühitsemised.

Laulatus on üks talitustest, mis saab toimuda pärast riikli-
ku abielu sõlmimist. Seepärast on vaimulikele antud ka pe-
rekonnaseisuametniku õigused, et seda korraga toimetada. 
Laulatusel sõlmivad mees ja naine omavahel abieluliidu, 
millega pruutpaar seob ennast jäädavaks ja lahutamatuks 
kooseluks. Mehe ja naise vaheline abielu rajaneb loomi-
ses seatud korrale. Jumal lõi inimese meheks ja naiseks ja 
asetas nad elama teineteise kõrval ja vastastikuses armas-

tuses (1 Ms 1:27-
28,31). Abielu on 
abikaasadele nii 
Jumala kingitus kui 
ka ülesanne, milles 
mees ja naine anna-
vad teineteisele ai-
nuõiguse teineteist 
toetada ja teenida, 
elada korrastatud 
seksuaalelu ja kas-
vatada üheskoos 
järglasi (Talituste 
käsiraamat III).

Laulatuse soovist 
tuleb vaimulikku 
teavitada kas tele-

foni teel või elektroonselt. Abieluavaldust saab  teha 1-6 
kuu enne registreerimist. Kui abielupaar pole koguduse-
liikmed, siis peab laulatusele eelnema kas ristimine, lee-
riõnnistamine või mõlemad. Abieluavaldusele tuleb mär-
kida ka tulev perekonnanimi. Tavaliselt võtab pruut oma 
uueks perekonnanimeks peigmehe oma, kuid on olnud 
ka teisi variante. Avaldusel tuleb ära märkida ka varasu-
he, kas ühisvara, lahusvara, varajuurdekasvu tasaarveldus 
või välisriigi õigus. Tavaliselt on valinud noored ühisvara, 
kuid on ka erandeid. 

Õpetajaga lepitakse kokku laulatuse aeg ja talituse kor-
raldus (muusika, laululehed, kiriku kaunistamine). Tasuda 
tuleb ka riigilõiv 30 eurot. 

Laulatus on kiriklik abielu sõlmimise tseremoonia, mil-
lega mees ja naine võtavad üksteist tunnistajate ning Ju-
mala palge ees vastu abikaasadeks. Laulatus toimub kas 
kirikus, kabelis või mõnes muus sobilikus paigas. 

Urvaste koguduse viimaste aastate laulatuste statistika:
    
     2021 2020 2019 2018 2017
Laulatatud paarid   10 7 5 6 8
Laulatatud kihelkonna elanikud 7 5 3  4 4
Laulatusi Urvaste kirikus  9 5 3 4 4
Laulatusi Heimtali kirikus  0 1 2 2 3
Laulatusi väljaspool kirikut  1 1 0 0 1

Toimunud talitused 
seisuga 5.12.2021

Ristitud 40
Leeritatud  19
Laulatatud 10
Maetud 74

 Urvaste koguduses toimunud teenistused 2021. aastal:   
   Toimunud Armulauaga Osalejate Armulaualisi   Keskmiselt
   teenistused teenistused arv       osalejaid
Urvaste kirikus     54      32     1165         95                    21,57 
Urvaste pastoraadis     13        7       231       152                    17,77 
Heimtali kirik us     11        9       177        100                    16,09 
Antsla palvemajas     23        1       132           5                       5,74 
Surnuaiapühad       6          278                                    46,33 
       121  54     2131        913                    17,61 



Kirikuvalitsus määrab iga nelja aasta järel aja, mil ko-
gudustes peab korraldama juhtorganite valimised. Kiri-
kukogu otsustas, et koguduste nõukogude, juhatuste, re-
visjonikomisjonide sinodisaadikute valimised toimuvad 
ajavahemikul 1. jaanuar kuni 30. aprill 2021. Kuid riigi 
poolt seatud koroonaviiruse piirangud keelasid suuremad 
rahvakogunemised, seetõttu kirikuvalitsus pikendas va-
limiste aega. Olukorrast lähtuvalt pidi koguduse juhatus 
esialgu planeeritud valimiste aega 14.-21. märtsil edasi 
lükkama ülestõusmispühade nädalale 4.-11. aprillil. Nädal 
aega kestnud valimised võimaldasid inimestel tulla valima 
üksikult ja hoiduda haiguse levimisest. 

14-liikmelisse nõukogusse oli üles seatud 15 kandidaa-
ti. Valimas käis 53 inimest.  Hääled jagunesid järgnevalt: 
Taavi Serv 45, Ülle Muru 40, Aimar Salumets 32, Erma 
Kallasse 26, Joel Tiisler 24, Vaido Ermel 23, Aivar Kroon-
mäe 23, Virve Üprus 22, Meelis Haugas 20, Tiiu Kungus 
15, Alar Vuks 14, Leelo Naaber 13, Hanno Uppin 13, Ma-
dis Värnik 13, Agne Valner 8 häält.

Koguduse juhatusse kuuluvad esimees Taavi Serv, ase-

esimees Vaido Ermel ja liikmed Meelis Haugas, Ülle 
Muru, Joel Tiisler, Alar Vuks. Revisjonikomisjoni koos-
seis on Aivar Kroonmäe,  Aimar Salumets ja Virve Üprus. 
Sinodisaadikuteks valiti Erma Kallasse ja Virve Üprus. 

EELK kodulehel on küsimus: „Mis on kiriku ja kogudu-
se ülesanne?” ja kohe ka vastus: Jeesus andis oma õpilas-
tele ülesande: ,,Minge kõike maailma, kuulutage evangee-
liumi kogu loodule!” Mk 16:15. 

Issanda käsu täitmiseks rajatud Kiriku lahutamatu osana 
on EELK eesmärgiks juhtida inimesi pääsemisele ja tõe 
tundmisele. Selleks aitab kaasa Jumala sõna kuulutamine 
ja sakramentide jagamine ning sellest tulenevalt haridus-, 
diakoonia- ja misjonitöö tegemine ja muul viisil kristliku 
usu ja armastuse levitamine, edendamine ja süvendamine. 
Oma ülesannet täites seisab EELK Jumala loodud elu pü-
haduse eest ning teenib kõlblust, õiglust ja rahu ühiskon-
nas ning üksikinimeste elus.(EELK põhikirja § 3). Kogu-
duse ülesanne on sama eesmärgi saavutamine kohalikus 
kihelkonnas või nende inimeste keskel, kellele kogudus 
oma töö on suunanud.

Koguduse juhtorganite valimistest

Urvaste kalmistu liitus Haudiga
Urvaste kalmistu on avalik matusepaik. Järgmisel aastal 
täitub 250 aastat selle koha tegevusest, mida oleks vajalik 
ka väärikalt tähistada.  Sellest aastast on  Urvaste kalmistu-
le maetud inimeste andmed avalikustatud ülevabariigilises 
kalmistuportaalis HAUDI (https://www.kalmistud.ee/hau-
di?action=maetud). Vabatahtlike abiga sisestati andme-
baasi 1925. aastast alates kõik Urvaste kalmistule maetud. 
Kõik kalmistul olemasolevad platsid said oma aadressi. 
Addresside määramisel oli aluseks 1948. aastal koostatud 
Urvaste kalmistu kaart. Kuna kogudusel oli juba elektroo-
niline kalmistukaart kasutuses 1999. aastast, tegi see meie 

töö lihtsamaks ja ka odavamaks. Tahan tänada kõiki meie 
otseseid abilisi andmete sisestamisel: Margot Rebane, Lea 
Jõevere, Ruth Kõivisto, Ülo Varrik, Erma Kallasse. Samuti 
neid, kes on võtnud osa kalmistu heakorratalgutest ja on 
olnud osavõtlikud töödes. Antsla valla toel on parendatud 
teeolusid ja sellel aastal paigaldatud elektrivalgustus ka 
kalmistu põhjapoolsele küljele. Tulevikus on plaanis val-
gustada kalmistu peatee ning võtta kasutusele  kalmistu 
laiendus põhjaküljel (IX kvartal). Kahjuks pole leitud head 
lahendust jäätmekorraldusele. Soovin igale kalmistukülas-
tajale hingerahu ja head tervist uuel aastal!



1. märtsi 2020 nõukogu otsus 
Liikmemaksu tasumine
Nimelise liikmeannetusega tõestab liige oma kuuluvust 
koguduse liikmete hulka.

EELK Urvaste koguduse maksukohuslased isikud on 
Urvaste koguduses leeritatud või koguduse liikmeks astu-
nud isikliku avalduse (kirikutäht) alusel.

Liikmemaksu alammäär alates 1. jaanuarist 2021 on 25 
eurot aastas, mis tuleb tasuda jooksval aastal  ajavahemi-
kus 1. jaanuar - 31. detsember. Tasuda võib korraga või 
osade kaupa. 

Liikmemaksu tasumise viisi valib maksja ise. 
Kogudusel on liikmemaksu vastuvõtmiseks järgmised 

võimalused: 
 - sularahas võtab vastu õpetaja ja teeb märke liikme-

maksuraamatusse;
-  sularahamakse võtab vastu kirikuvanem ja toime-

tab selle kogudusse; 
- panga kaudu tasumine.
Juhatus (9.02.2020) otsustas saata kirja Maanteeame-

tile kiriku ja surnuaia vahelise tee asfalteerimiseks, kuna 
Urvaste kiriku ja kalmistu vaheline tee on intensiivse ka-
sutusega, seda mööda saab lisaks kalmistule ka Uhtjärve 
ujumiskoha ja laululava äärde. (Kahjuks saadi Maantee- 
ametilt eitav vastus.)

Koguduse arengukava 2011-2021 lõpeb selle aasta-
ga. Nõukogu koosolekul 28. veebruaril tegi õpetaja selle 
täitmisest kokkuvõtte. Üldine murekoht on, et koguduse 
liikmete arvu pole suudetud suurendada. Tehti ettepanek 
arengukavaga tegelemine edasi lükata. Uus valitav nõuko-
gu saab teha uue arengukava, lähtudes seni kehtivast. 

Samal nõukogu koosolekul enne eelarve vastuvõtmist 
andis oma ülevaate revisjonimomisjon, kes leidis, et raa-
matupidamisega probleeme pole, väikevahendite märgis-
tamiseks on soetatud märgistusaparaat. Revisjonikomisjon 
tegi ettepanekud uuendada metsamajanduskava, uuenda-
da või pikendada talunikega rendilepinguid, kindlustada 
Heimtali kirikuhoone (jätkuvalt on sundüürniku probleem 
Heimtali pastoraadis). 

Eelarve vastuvõtmisel oli küsimuse all kalmistumaksu ja 
-platside kohta (otsus selle kohta on vastu võetud 2002.a). 
Oluline on saada platsiomanike e-posti aadressid. 

Veel tehti ettepanek vaadata üle koguduse kodulehe ava-
lehe kujundus. 

Uuel aastal tuleb tegeleda investeeringute rahaga, mis 
vallavalitsused on eraldanud kalmistu valgustuseks. 

Koguduse juhatuse esimehe eestvõtmisel on alustatud 
Urvaste pastoraati keskküttesüsteemi soetamise-paigalda-
misega. 

Koguduse eelarve tulud  olid  79 900 (eelmiste aasta-
te jääk 31321,66, liikmemaksudest 11000, annetustest 
14000, sihtotstarbelised 8100, omavalitsustelt: (Antsla) 
kalmistule 13000, kalmistu valgustuseks 10000, tegevus-
toetus 1500, (Võru vallalt) Heimtali kirikule 2000 ja pas-
toraadi küttesüsteemi korrastamiseks 3000, väliskirikutelt 
3000, majandustegevus 8560, muinsuskaitse projektist 
3186. Kulud olid: töötasud 25946, riigimaksud 3224, ki-
rikumaksud 1515, kantseleikulud 1930, elekter 2300, sur-
nuaiakulud 14000, maamaks 130, hoonete kindlustus 750, 
signalisatsioon 200, oreli hooldus 270, kütus 2800, sõidu-
kite-traktorite hooldus ja remont  1410, pastoraadi katla-
maja 11600, surnuaia kabeli raudaia restaureerimine 3540.

Koguduse nõukogu tööst 2021. aastal

Koguduse pakutavate teenuste hinnakiri
Ruumide rent  tund   päev

Kaminasaali rent 10 euri   50 euri
Sõnumisaali rent 10 euri  50 euri
Raamatukogu rent 6  euri  30 euri
Köögi kasutamine 10 euri   50 euri
Koos 2 puhketuba 
(30 ja 22 m2)+köök 10 euri  100 euri

Printimine, paljundamine ja skaneemine  

A4 must-valge O,10 senti/lehekülg
A4 värviline 0,35 senti/lehekülg

Muud teenused 

Pesu pesemine                 2 euri masin
Dusiruumi kasutamine                 2 euri kord
Kangasteljed                   1 euri tund
Ratastraktor T40 koos juhiga                35 euri tund
Ratastraktor T25 koos juhiga                25 euri tund
Muruniitmine murutraktoriga                15 euri tund
Trimmerdamine                             15 euri tund
8kohaline väikebuss WW                0,50 senti/km
Janseni väikekopa rent koos mehega   16 euri tund   
           + ransport objektile                      0,30 eur/km

Koguduse plaanid 2022. aastal
- 2020. ja 2021. aastal jäi COVID-19 epideemia tõttu ära 
Paderborni ja Urvaste sõprussuhete 20. aastapäeva tähis-
tamine ja sellega seotud kohtumised.  19. detsembril 2021 
plaanime sakslastega videokohtumist zoomi keskkonnas. 
Saksamaa külalised plaanivad meile külla tulla juulis 2022.

- 2022. aastal plaanib kogudus jätkata keskküttesüsteemi 
paigaldamist pastoraati ja nende ruumide remonti. 
- Kogudus tegi 10. novembril ettepaneku Antsla valla       
üldplaneeringusse Urvaste kalmistu laiendamiseks kalmis-
tu põhjapoolsel küljel asuvale põllumaale.



Kirikukihelkondade (parochia)  tekkimine on seotud Fran-
gi keisri Karl Suure (768-814) korraldustega kirikus. Va-
nakirikliku tava järgi kattus piiskopkond riigi administ-
ratiivse alajaotusega. Maal suuremates asulates tekkisid 
frangi riigis iseseisvad kogudused oma kiriku, preestri ja 
surnuaiaga. Nii otsustas Karl Suure valitsus määrata nen-
dele kindlate piiridega kihelkonnad iseseisvate preestrite-
ga (hilisem evangeelne pastor) eesotsas. (Hillar Põld, Ül-
dine kirikulugu, 1960. lk.127) Ristiusu levimisega laienes 
selline haldusjaotus ka meie maale.

Esimest korda ajaloos mainitakse Urvaste kihelkonda 
1477. aastal. Kirikut  mainitakse juba aastal 1413. Usu-
liselt teenis kihelkonda Urvaste kirikuõpetaja, kuid ma-
janduslikult valiti kihelkonna eestseisjad mõisnike seast. 
Riigikiriku mudel kestis aastani 1917. 31. mail 1917 tuleb 
kokku Esimene Eesti Kirikukongress, kes otsustab asuta-
da ajaloo esimese vaba rahvakiriku. Selleks muudetakse  
kiriku feodaalkord nii vaimulikus kui ilmlikus osas. Uue 
kiriku uueks nimeks saab Eesti Evangeeliumi Luteri Usu 
Kirik. (Eesti Vaba Rahvakirik Konrad Veem, Stockholm 
1988, lk 169).

1866. aasta vallakogukonnaseadusega eraldati mõisa- ja 
vallamaad, kohustati valdu asutama vallakoole, loodi val-
lavanema ja palgalise vallakirjutaja (hilisema nimetusega 
vallasekretäri) ametikoht, samuti moodustati vallavoliko-
gu jne. 1866. aastat on tihti peetud tänapäevases mõistes 
iseseisvate omavalitsuste tekkeajaks (https://register.mui-
nas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/Vallama-
jad/20saj.Vallamajad.pdf).

Eesti Rahva Muuseumi algatusena märgistati 2009. aastal 
Eestis kunagiste ajalooliste kihelkondade piirid siltidega. 
Selle ettevõtmisega tähistati Eesti Rahva Muuseumi sajan-
dat juubelit. Tollane Eesti Rahva Muuseumi direktor Krista 
Aru on öelnud: ,,Kihelkond on tänini eestlaste piirkondliku 
identiteedi aluseks. Kogu meie vanem kultuurikiht jaguneb 

kihelkondade järgi. Kui lauldakse rahvalaulu, siis on see 
mingi kihelkonna rahvalaul, kui kantakse rahvarõivaid, siis 
on need mingi kihelkonna rahvarõivad. Ajalooliste kultuu-
ripiirkondade tähistamine tugevdab eestlaste piirkondlikku 
identiteeti,” (https://virumaateataja.postimees.ee/180934/
sildid-maanteel-tutvustavad-kihelkondade-piire).

Ajalooliste kihelkondade ühtekuuluvus pandi proovile 
viimasel haldusreformil 2017. aastal, kus soovist kihel-
kondlikel alustel moodustuvatest uutest omavalitsusüksus-
test ei tulnud midagi välja. Urvaste kihelkonna ida-poolne 
osa, mis oli Sõmerpalu omavalituse piirides, otsustas lii-
tuda Võru vallaga. Kiriklik-kihelkondlikud piirid püsivad 
aga tänini, kuigi inimeste side kihelkonnakirikuga on jär-
jest kaugenenud. Urvaste koguduse liikmetest (hingi 1700) 
elab kihelkonna piires 60 protsenti. 

Urvaste kihelkonna külad ja elanike arv 2020. aasta sei-
suga: Antsla linn 1282, Kobela alevik 327, Anne küla 21, 
Antsu küla 51, Kollino küla 81, Kraavi küla 195, Lusti küla 
168, Oe küla 81, Piisi küla 2, Rimmi küla 76, Soome küla 
19, Säre küla 78, Taberlaane küla 71, Kassi küla 52, Kiri-
kuküla 31, Koigu küla 30, Kuldre küla 176, Kõlbi küla  86, 
Lümatu küla  87, Pihleni küla 62, Ruhingu küla 71, Toku 
küla 20, Uhtjärve küla 72, Urvaste küla 93, Uue-Antsla küla 
186, Vaabina küla 178, Vana-Antsla küla 174, Visela küla 
75, Alaküla 50, Alapõdra küla 12, Haava küla 16, Haidaku 
küla 13, Haamaste küla 29, Hargi küla 25, Heeska küla 5, 
Horma küla 5, Hutita küla 21, Hänike küla 53, Järvere küla 
187, Keema küla 22, Kärgula küla 63, Lakovitsa küla 3, 
Leiso küla 7, Liiva küla 48, Lilli-Anne küla 49, Linnamäe 
küla 78, Majala küla 6, Mustassaare küla 21, Mustja küla 
39, Mäeküla 42, Osula küla 306, Pritsi küla 17, Pulli küla 
5, Punakülä 14, Rauskapalu küla 12, Rummi küla 16, Sulbi 
küla 71, Udasali küla 15, Sõmerpalu küla 332, Varese küla 
24, Restu küla 92, Koigu küla 17, Truuta küla 23. Kokku 
elab kihelkonnas 5583 inimest.

Kihelkondlikust elust

18. septembril 2021 toimuma pidanud Urvaste kihelkon-
napäev on seoses koroonaviiruse levikuga edasi lükatud 
2022. aasta juunikuusse. 

Pikendatud on ka Urvaste kihelkonna lipukavandi kon-
kursi tähtaega 30. jaanuarini 2022. Lipukavandi konkur-
sitöö tuleb kinnises ümbrikus tuua/saata posti teel Võ-

rumõisa tee 4 a, Võru linn või saata e-posti aadressile 
maarika@voruvald.ee. 

Loodame, et järgmise aasta juunikuus õnnestub ka pidu 
ja konverents viia läbi piirangutevabalt. Täpsem ürituse 
toimumiskuupäev selgub 2022. aasta jaanuaris. 

Kihelkonnapäeva korraldusmeeskond  

Heimtali kirikus väljapanek Kärgula piirkonna ajaloost
Heimtali kirikus võib alates oktoobrikuust näha väljapa-
nekut endise Kärgula valla piirkonna ajaloo kohta. Näitus 
koosneb viiest teemaplakatist: Kärgula mõis, Ühingud ja 
seltsid,  Kooliharidus, Sulbi küla  ja Metsavendlus.  Näitu-
se koostas Kärgula valla ajalooklubi, mis alustas tegevust 
2017. aastal, selle tegemistega saab tutvuta FB lehel.

Kärgula vald eksisteeris aastatel 1866-1939,  1939. aasta 
vallareformiga moodustati Sõmerpalu, Kärgula ja Erast-
vere valla osast Sõmerpalu vald. Endine Kärgula vald 
kuulus Urvaste kihelkonda. Kärgula mõisat on mainitud 

16. sajandil ja see on kandnud nimesid Piilpalu, Pillepal, 
Phillephal, Stryk, Kerjel, Kergul. Mõis on kuulunud Kur-
seli, Tausaszi, Wilckeni, Freymanni Wahli, Colojevsky ja 
viimasena Siversi mõisnikele. 

Heimtali kirik jääb mitme piiri lähedale: endise Kärgula 
ja Sõmerpalu valla, Võrumaa ja Põlvamaa, Kanepi ja Võru 
valla, Urvaste ja Kanepi kihelkonna piirile. 

Ajaloo säilitamine ja tutvustamine järeltulevatele põlve-
dele on tähtis ja vajalik.

Vaido Ermel



2021. aasta Urvaste koguduse kroonika
24.01. ETV saatesarjas Tähendamisi Heimtali kirik
24.02. EV 103. aastapäeva tähistamine Antsla kesklinnas, 
küünalde süütamine Urvaste kalmistul ja jumalateenistus 
Urvaste kirikus.
28.02. toimus koguduse nõukogu koosolek.
23. 03.-27.04. vabatahtlike abiga sisestati Urvaste kalmis-
turaamat alates 1925. aastast elektroonilisse andmebaasi 
Haudi.

4.– 11.04. kogu-
duse nõukogu 
valimine.
25. 04. nõukogu 
koosolek juha-
tuse, revisjo-
nikomisjoni ja 
sinodisaadikute 
valimiseks.
6.05. Urvaste 
kiriku juures hea-
korratalgud.

22.05. Urbanipäeva laat ja kirikupargis terrassi õnnista-
mine

27.05. kirikute ööl osales ka Urvaste kirik, kirikus män-
gis lõõtsa Sten Kaimar Abel. 

30.05. Antsla palvemaja 96. aastapäev, külas oli Võru 
koguduse õpetaja Andres Mäevere.
13.06. Urvaste kirikus esines Kose valla naiskoor Krõõt.

17.-18.06. laste töölaager Urvaste kalmistul.
20.06. ristimispüha Urvaste kirikus.
26.06. tugev äikesetorm räsis Urvaste kiriku katust ja 
murdis pargis palju puid.

18.07. kuldleer, osales ka piiskop Joel Luhamets.
31.07. koguduse õpetaja pidas Piirissaarel kalmistupüha.

01.08. Noorte leeripüha Urvaste kirikus.



19.08. Urvaste kirikus esinesid Virgo Veldi saksofonil ja 
Tiia Tenno orelil.
07.08. õpetaja osales Linnamäe kooli kokkutulekul.
13.08. Urvaste kirikus pidasid katoliiklased Püha Missa, 
mille järel mindi palverännakule Vastseliina.

15.08. hõbeleer Urvaste kirikus.
19.08. Võru praostkonna sinod Mehikoormas.
29.08. laste kooliteele õnnistamine.
09.09. uus Urvaste koguduse koduleht https://urvaste.
eelk.ee/
12.09. leskedepüha asemel tähistati Urvaste kirikus vana-
vanemate päeva.

12.09. Heimtali kirikus toimus ristimispüha ja avati 
väljapanek Sulbi küla ajaloost.

16.09. põrandakütte tarbeks rajati soojaveetrass kat-
lamajast pastoraati.
18.09. koristus- ja palvepäev Urvaste pargis.
20.09. õunakorjamise talgud koguduse uibuaias.

23.09. pastoraadi koridori põranda betoneerimine, põran-
dasse paigaldati küttetorustik.
26.09. õpetaja külas Pindi kogudusel.
29.09. mihklipäeva ekskursioon Äksi kogudusse.
10.10. lõikustänupüha, kirikusse toodud sügisannid 
kingiti intellektipuudega noorte toetuskeskusele Meiela, 
kogudusele kinkisid noored isetehtud kaltsuvaiba.
28.10. kirikumõisa aida koristustööd, vasakpoolsele ruu-
mile paigaldati kasutatud laudadest põrand, põrandalauad 
kinkis Eve Palm.
2.11. Hingedepäeva tähistamine Antsla metsakalmistuka-
belis ja Osula surnuaial.
4.11. Urvaste kalmistule maetute andmed avalikustati 
ülevabariiklikus kalmistuportaalis HAUDI.
4.11. Urvaste kalmistul algasid elektriööd, plaanis on 
uuendada ja täiustada parklate valgustust ning valgustada 
kalmistu peatee.

9.11. Paul Uibopuu restaureerib Stael von Holsteini-
de perekonna kabeli ümber oleva raudaia, rahaliselt 
toetab muinsuskaitseamet.

11.11. 
kiriku- 
mõisa 
aidani 
veeti 
elektri- 
kaabel.

14.11. kirikumõi-
sa hakkepuidul 
töötava katlama-
ja tööle õnnista-
mine.
17.11. koguduse 
infotund Kuldres.
21.11. pärast iga-
vikupüha jumala-
teenistust Urvaste 
kalmistu infotund 
zoomis.
28.11. Advendikontsert pastoraadis (Andreas Lend tšellol 
ja Allan Jakobi akordionil).



JUMALATEENISTUSED
v 19. detsembril, 
Advendiaja 4. pühapäeval 
kell 11 Urvaste kirikus.

v 24. detsembril,  Jõuluõhtul
kell 14 Heimtali kirikus;
kell 17 Urvaste kirikus.

v 25. detsembril,  1. jõulupühal
kell 11 Urvaste kirikus;
kell 14 Heimtali kirikus.

v 26. detsembril, 2. jõulupühal
kell 11 Urvaste kirikus;
kell 16 Antsla palvemajas.

v 31. detsembril, Vana-aasta õhtul
kell 17 Urvaste kirikus;
kell 23.45 Urvaste kirikus 
aastavahetuspalvus.

v 1. jaanuaril, Uusaastal
kell 17 Urvaste kirikus.

v 2. jaanuaril, Jõuluaja 2. pühapäeval 
kell 11 Urvaste pastoraadis;
kell 16 Antsla palvemajas.

v 6. jaanuaril,  kolmekuningapäeval
kell 17 Urvaste pastoraadis.

v 9. jaanuaril, Kristuse ristimise 
pühal
kell 11 Urvaste pastoraadis;
kell 14 Heimtali kirikus.

v 11. jaanuaril allianspalvepäeval 
kell 18 oikumeeniline palvus 
EKB Antsla Koguduses 
(Jaani 245, Antsla).

Koguduse bussiga saab igal pühapäe-
val kell 9.30 Antslast Urvaste kirikusse. 
Muudest kohtadest tulla soovijatel 
helistada tel 511 8271.

Urvaste koguduse kontaktid:
    koguduse õpetaja Üllar Salumets tel 511 8271 
    Kalmistuvaht Aimar Salumets tel 5695 0601
    Organist koorijuht Erma Kallasse tel  5382 6571
    Koguduse juhatuse esimees Taavi Serv tel 516 6018

Konguduse kantseleis on müügil kirikukalendrid ja            
vaimulikud loosungid.
Koguduse raamatukogu ja kantselei on avatud                  
T,K,R  kl 9-11, P kl 9.30-11.

Annetused: 
    SEB  EE981010402011463004 
    Saaja: EELK Urvaste kogudus; 
    Swedbank:EE062200221010554707 
    Saaja: EELK Urvaste Püha Urbanuse kogus
Elektroonse tuludeklaratsiooni esitajatel on võimalik enam-
makstud tulumaks kanda annetusena MTÜ, sihtasutuse või 
usuühingu kontole.

Eestpalve kogudused
Et palve võiks siduda ja tuttavaks teha ühe teise koguduse elu ja ini-
mestega liitus Urvaste kogudus eestpalvekoguduse ideega. Kogudused 
loositi paaridesse, et üksteise eest aasta jooksul palvetada. Ideekoha-
selt võib leida ühistegevuseks uusi ideid, näiteks suviseid terve kogu-
duse või eakate väljasõite teineteise juurde, ühiseid lastelaagreid vms, 
kuid olulisim on teineteise eest palvetamine. Teineteise eest palvetades 
muutub ka koguduse liikmete jaoks igal aastal üks kogudus tuttava-
maks. See ei ole enam lihtsalt koha- või koguduse nimi Eesti kaardil, 
vaid see nimi saab sisu: päris inimesed oma rõõmude ja muredega, 
tõeline osadus palve kaudu, tõeline osadus Kristuses.  

Urvaste kogudusel on olnud eestpalve kogudused Vastseliina, Põlva 
ja sellel aastal Äksi.

v v v Kirikuelu saade on eetris Vikerraadios pühapäeviti 
kell 19.05. 

v v v Pühapäeva hommikuti kell 9 on ETVs saade „Tähen-
damisi“, mis tutvustab Eesti kirikuid. Saated on ka järelvaadata-
vad.

v v v Hommikupalvused Vikerraadios E-R kell 6.32  ja L,P 
kell 7.35 ; Klassikaraadios E-P kell 7.15.
v v v Hea eestikirik.ee lugeja! Kui Sa armastad lugeda Eesti 
Kirikut netist, siis tea, et see on võimalik ainult seetõttu, et on olemas 
teatud hulk inimesi, kes tellivad lehte paberkandjal. 38 eurot maksavad 
need, kes on vormistanud paberlehele aastatellimuse. Kui sa oled har-
junud netilehega ja soovid seda ka edaspidi kasutada, siis oleme tänu-
likud, kui toetad Eesti Kiriku valmimise protsessi. Ühiselt panustades 
saame olla kindlad, et Eesti Kirik püsib, sest lehe ümber on sõbrad, kes 
vajavad kirikuelu uudiseid ja kristlikku sõnumit.Oma annetuse netile-
he toetuseks saad teha Swedbankis SA Ajaleht Eesti Kirik arveldus- 
arvele EE852200221020430989.     

v v v Pereraadio programmi tegemine ning levitamine toetub 
eelkõige kuulajate eestpalvetele, aga ka rahalistele annetustele. Palume 
kõiki, kes peavad oluliseks hoida Pereraadiot kuuldava ja arenemis-
võimelisena ka edaspidi, teha oma annetus. Annetused võib tuua või 
saata Tartu Pereraadio Ühingu (reg 80062423) nimele kas: Riia 22a-2, 
51010 Tartu (asume kristlikus keskuses “Pastoraat” Riia kvartalis) või 
Tehnika 115, 10139 Tallinn (Meedia ja Misjoni Maja II korrusel, Lil-
leküla staadioni juures, üle raudtee).  Mugavam on annetada pangaüle-
kandega: arveldusarve SEBs EE441010152001639004, arveldusarve 
Swedbankis EE192200221018315540, saajaks märkige Tartu Pereraa-
dio Ühing. Ootame sinu abi!


