
 

 

10. juulil täitus 85. eluaasta õpetaja emeeritus Helmut 
Mõtsnikul, kes vaatamata kõrgele eale tegeleb aktiivselt tervi-
sespordiga ning osaleb kirikuelus, olles ka Viljandi Jaani kiri-
kus sagedane külaline ning õpetaja asendaja jumalateenistus-
te ja talituste pidamisel. Paljud koguduseliikmed tunnevad Hel-
mutit sooja ja südamliku inimese ning erudeeritud vaimulikuna. 
 

Läbinud Mulgimaal üldhariduskoolid, lõpetas ta 1958.a. Tartu 
Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on töötanud õpetajana Raudna 
7-klassilises koolis ning Holstre 8-klassilise kooli direktorina. 
Pensionile jäädes asus Helmut õppima Usuteaduse Instituu-
dis, ta ordineeriti 6. juunil 1990 kirikuõpetajaks ning töötas 
seejärel Suure-Jaani ja Kõpu koguduste õpetajana. Viimased 
15 aastat on Helmut teeninud Viljandi praostkonna kogudusi. 
 

27. juulil 1952 abiellus Helmut Leeve Maidrega, neil on pojad 
Kalle ja Ilmar, kuus lapselast ja kolm lapselapselast. 
Viljandi Jaani kogudus soovib Helmutile ja Leevele tugevat tervist, armastust ja headust 
nende perre ning Jumala hoidmist ja õnnistust.    EELK Viljandi Jaani koguduse liikmed 

TÄNUD  MEIE TUBLIDELE 
VABATAHTLIKELE! 
 

ENNA JA UKU AUDOVA, 
TIINA VILBERG, MIRJAM 
JA MARKO TIITUS -   
kiriku kanalisatsiooniavarii 
tagajärgede likvideerimise 
eest 

MEELIS SUURKASK -     
lillede hooldamise eest 
kirikus ja kiriku ümber 

RAJA AARDEVÄLJA, HELE
-MALL KIVISTE, FATME 
KLEBAN  - kiriku 
koristamise eest 

TEET KAUR -  õhtupalvuste 
läbiviimise eest 
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Mihklikuu        Jeesus Kristus ütleb: Paluge, ja teile antakse, otsige,    

                         ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.          Mt 7: 7 

01.09 Eve Kraaner 52 
03.09 Viktor Kruuse 64 
03.09 Mari-Ann Süvari 66 
05.09 Olaf Samarüütel 82 
06.09 õp Marko Tiitus 41 
06.09 Helve Tähis 56 
07.09 Veera Pille 75 
07.09 Reet Post 62 
07.09 Valve Schvede 83 
07.09 Viktor Uprus 89 
08.09 Kaidi Kullama 63 
09.09 Villem Männiste 50 
09.09 Sirje Naarits 56 
09.09 Sirje Ojasoo 60 
09.09 Mare Tennisson 70 
11.09 Raivo Sirelpuu 52 
12.09 Maie Kasvandik 63 
14.09 Elga Ibrus 89 
15.09 Ruth Rang 50 
16.09 Hilja Luhakooder 79 
16.09 Vello Veskimäe 52 
17.09 Erna Koppel 86 
18.09 Ene Sukk 58 
19.09 Urve Taul 57 
20.09 Leida-Anette Kuusk 86 
20.09 Helene Raia 87 
21.09 Vello Kruuse 58 
21.09 Elle-Maie Viir 73 
22.09 Tiiu Kuusik 72 
23.09 Ene-Reet Kariis 75 
23.09 Tarmo Sepp 53 
25.09 Siiri Naarits 50 
26.09 Sirli Naelaste 51 
28.09 Loore Aim 56 
29.09     Salme Riso              85 
 

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI 
TEID JA NOOREMAID    

SÜNNIPÄEVALAPSI! 

ÕPETAJALE  ÕPETAJALE  ÕPETAJALE  ÕNNEÕNNEÕNNE      JAJAJA   ARMASTUSTARMASTUSTARMASTUST!!!   

Peapiiskop Andres     
Põder annab Helmut 

Mõtsnikule üle              
EELK Teeneteristi III  

järgu autasu 

Meie koguduses on tavaks saanud, et lastekirik 
ehk pühapäevakool toimub pühapäeva hommi-
kul missa ajal. See loob lastega peredele või-
maluse tulla kogu perega  kiri-
kusse – lapsed on algusliturgia 
ajal koos vanematega kirikus, 
jutluse ajaks lähevad nad koos 
juhendajatega keldrisaali, kus 
käsitletakse ca 25 minuti jooksul 
lastele mõistetavalt mitmesugu-
seid teemasid, meisterdatakse ja 
lauldakse. Armulaua ajaks lähe-
vad lapsed taas oma vanemate 
juurde. Nii ei ole emal-isal vaja 
peljata, et lapsed lähevad rahu-
tuks ega jaksa kogu jumalateenistuse aja vaik-
selt kirikupingis istuda. 
 

Alates septembrist korraldame lastekirikut 
igal pühapäeval. Oleme välja töötanud lasteki-
riku plaani koos teemade, eesmärkide ja tege-
vustega. Jälgime teemadevalikul nii kirikuaasta 
rütmi kui ka teemade loogilist järjestust. Uut 
kooliaastat alates kõneleme Jumala kaitsest ja 
juhtimisest ning kodust, mis pakub meile alati 
kindlustunnet. Edasi käsitleme ristimist, mille 
kaudu oleme Jumala perekonna liikmed ning 

räägime palvest, mis ühendab meid Taevase 
Isaga.  Arutleme igapäevaelus ettetulevate olu-
kordade  üle, näiteks kuidas andeks paluda ja 

andeks anda. Advendiaja tee-
mad on seotud muidugi jõulude 
ootusega ja pühadeks valmistu-
misega. Iga tunni juurde kuulub 
ka laul, käeline tegevus ja palve. 
 

Põhijuhendajateks on Evija Lei-
aru-Kuldsaar, Teet Kaur ja 
Mirjam Tiitus, abilistena löövad 
kaasa ka teised laste- ja peretöö 
toimkonna liikmed. Nõnda ole-
me omalt poolt loonud eeldu-
sed, et lastekirikusse oleks las-

tel hea tulla ja et nad tunneksid ennast oodatu-
na. Iga koguduseliige saab aga lastekirikute 
heale kordaminekule  kaasa aidata, kutsudes 
peresid pühapäeva hommikul kirikusse tulema. 
Kuna tegevus toimub esialgu ühes rühmas, siis 
ootame eelkõige lasteaia- ja algkooliealisi lapsi, 
kuid kindlasti leiame huvitavat tegevust ka veidi 
suurematele ja ehk edaspidi saame töötada 
juba kahes rühmas. 
Õnnistatud uut algust kõigile ning tere tulemast 
kirikusse!       Mirjam Tiitus 

LASTEKIRIKU LASTEKIRIKU LASTEKIRIKU UUSUUSUUS   ALGUSALGUSALGUS   



Lk 2  

   Võidupüha jumalateenistusel laulis 

Viljandimaa kammerkoor meie kirikus 

Olav Ehala imeilusat laulu, mille sõnad 

on pärit Leelo Tunglalt: 
 

Kõige tähtsam inimestel  

pole paksus ega pikkus,  

kõige tähtsam elu kestel  

kõigi jaoks on inimlikkus.  
 

Kui kord inimene oled, 

siis ka mõtle oma peaga 

 ja kui teiste hulka tuled, 

püüa tulla ikka heaga. 
 

Sotsiaalteadlane Marju Lauristin ütles 

„Vabaduse laulul“, et Eesti peab edaspidi 

kõige rohkem ehitama inimlikkust ning 

tegelema järgmised 20 aastat sellega, et 

inimesed end Eestis kõige paremini tun-

neksid. „Me oleme väga palju pühendu-

nud riigile, aga riigi mõte on ikka inime-

ne,“ ütles professor Lauristin. 
 

   Kas me julgeme ja tahame öelda, et ka 

meie kiriku ja koguduse mõte on inime-

ne? Mitte pühakoda, töövaldkonnad ja 

toimkonnad, statistilised näitajad, isegi 

mitte jumalateenistused, koolitused ja 

õppereisid? Vaid inimene, kellel see pü-

hakoda koos kõige siin toimuvaga aitab 

elada kooskõlas Kolmainu Jumala ja oma 

kaasinimesega, armastada ja andestada, 

teenida ja tunnistada, eksida ja meelt 

parandada, ning seeläbi inimeseks saada? 

    Kristliku usu nurgakiviks on veendu-

mus ja tunnistus, et Jumal on saanud 

inimeseks. Ta on nõnda toiminud sel-

leks, et meid kõrgemale tõsta, vabastada 

meid isekuse ja ihade orjusest, iseendale 

elamise painest, vabastada meisse kätke-

tud potentsiaal, tuua esile meisse kätke-

tud jumalanäolisus. See on meeleparan-

duse tee, kus me ei pea ei peitma ega 

õigustama oma poolikust ja ekslikkust, 

aga samuti mitte kohut mõistma iseenda 

ja oma kaasinimeste üle, vaid me võime 

muunduda meele uuendamise teel, nagu 

ütleb apostel Paulus. 
 

    Soovin meile kõigile head uut kooli-

aastat. Õppigem mõtlema oma peaga, 

tulema teiste hulka 

heaga ning usaldama 

Loojat, kes meid on 

loonud inimesteks, 

Loojat, kes meid usal-

dab ja armastab. 
 

               Marko Tiitus 

Koguduse õpetaja 
 

KIRIKU KIRIKU KIRIKU MÕTEMÕTEMÕTE   

ONONON   INIMENEINIMENEINIMENE   
4. oktoobril, Püha Franciscuse 

päeval kell 14 kutsub Viljandi Jaani 

kogudus oma liikmeid, sõpru ja 

linnarahvast järjekordsele frant-

siskusepäeva konverentsile, mis on 

tänavu pühendatud Jaani kogudu-

se juubeliaastale.  
Meenutuseks eelmiste aastate konve-

rentside teemad: 

2007  Viljandi Jaani kogudus 535 ja 15 

2008  Loomiseks loodud linn        

         (Viljandi 725) 

2009 Konkurentsist koostööni:             

          Kriisijärgse ühiskonna võimalusi 

2010 Kogudus ja kogukond:           

          XXI sajandi paradoksid  

2011 Mis asi on ilmas püha? 
 

Tänavune frantsiskusepäeva konverents  

VILJANDI JAANI KOGUDUS 540 ja 20 

on oma sisult ja ülesehituselt visiooni-

konverents. Esimene ettekanne annab 

linnulennulise ülevaate koguduse ajaloo 

erinevatest etappidest, konverentsi põ-

hiosas saavad aga sõna Jaani koguduse 

liikmed, kes on kujunenud erinevates 

eluvaldkondades mõjukateks mõtleja-

teks ja/või tegijateks ning kellelt küsime, 

miks on kuulumine Jaani kogudusse 

nende jaoks südamelähedane ja tähen-

dusrikas ning palume neil unistada, milli-

ne võiks olla see kogudus 20 ja 540 aas-

ta pärast. 
 

Sõna saavad koolidirektor ja Viljandi 

linnavolikogu esimees Tarmo Loodus, 

vaibakunstnik professor Anu Raud, 

muusik ja Eesti Pärimusmuusika Kesku-

se juhataja Ando Kiviberg, ettevõtja 

ja poliitik Meelis Atonen ning Viljandi 

Gümnaasiumi direktor Ülle Luisk.   
 

Konverentsi lõpetame ühiste mõtte-

talgutega, kus unistame ja sõnastame 

üheskoos originaalseid mõtteid ja ideid 

Viljandi Jaani koguduse ja meie kodulin-

na tulevikuks. 
Frantsiskusepäeva jääb lõpetama õhtu-

tund keldrisaalis, kus lugusid räägib mui-

nasjutu-vestja Piret Päär. 
 

Ootame frantsiskusepäevale eriliselt 

oma koguduse liikmeid ja töötegijaid, et 

saada ja pakkuda uut inspiratsiooni oma 

koguduse ehitamiseks ja kasvatamiseks.  
Konverentsi täpsem ajakava ja teave  
meie kodulehel www.eelk.ee/

VI Frantsiskusepäeva konverents 

VILJANDI JAANI KOGUDUSKOGUDUS 540 ja 20 

LEERIAASTAPÄEVA JUMALATEENISTUS  
23. SEPTEMBRIL 

 

Meie koguduses on saamas ilusaks traditsiooniks kutsuda ühel sep-
tembrikuu pühapäeval kirikusse need, 
kelle leeripäevast on möödunud ümmar-
gune arv aastaid. Tänavu on kutsed saa-
detud neile, kes ristiti ja leeritati Viljandi 

Jaani kirikus 1992. ja 2002. aastal. 
 
Pidulikul jumalateenistusel jutlustab Tallinna 
praost Jaan Tammsalu (Viljandi Jaani koguduse 
õpetaja aastail 1992-2004),  liturgias teenivad 
õpetaja Aarne Lätte (Jaani koguduse jutlustaja 
aastal 1992) ning koguduse praegune õpetaja 
Marko Tiitus. 
 

Jumalateenistuse järel palume toonased leeriõppijad koos perede ja õpetajatega 
kiriku keldrisaali lõunasöögile ning vestlusringi. Meenutame leeriaega, kuid räägi-
me ka sellest, millisteks oleme kasvanud ja muutunud meie ise ning Viljandi Jaani 
kogudus tänaseks päevaks. 
Leeriaastapäeva pühitsemine annab võimaluse tänada nende aastakümnete 

eest, mis me oleme võinud käia oma eluteed Jumala õnnistuse ja juhtimise all 

ning uuendada oma osadust Jumala ja kogudusega ka siis, kui vahepealsetel 

aastatel on side kirikuga nõrgaks jäänud. Jumal armastab, kutsub ja ootab kõiki 

oma lapsi. Tere tulemast!                    Õpetaja Marko Tiitus  

http://www.eelk.ee/viljandi.jaani
http://simonrobert.files.wordpress.com/2010/11/confirmation-logo.gif
http://viljandi.jaani.eelk.ee/pildid/liikmed/marko_tiitus.jpg
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TÄNAME KORJANDUSTEL TÄNAME KORJANDUSTEL TÄNAME KORJANDUSTEL 
ANNETANUIDANNETANUIDANNETANUID   

24. juuni 76,42 € Aja Lehe väljaandmiseks,  
                             teenistusel oli 50 inimest 
  8. juuli 66,83 € Koguduseliikmete andme- 
                             baasi korrastamiseks,    
                             teenistusel oli  41 inimest 
15. juuli 25,14 € Kogudusetöö heaks,  
                             teenistusel oli 29 inimest 
22. juuli 32,05 € Kogudusetöö heaks,  
                             teenistusel oli 30 inimest 
29. juuli 40,98 € Kiriku ja kiriku ümbruse 
               korrashoiuks,  
                             teenistusel oli 40 inimest 
  5. august 43,99 € Kogudusetöö heaks,  
                             teenistusel oli 30 inimest 
12. august 58,69 € Kogudusetöö heaks,  
                             teenistusel oli 38 inimest 
19. august 38,25 € Kooliaasta alguse  
                             peremissaks,  
                             teenistusel oli 34 inimest 
  

SUUR TÄNU JA OLGE ÕNNISTATUD! 

TÄNUD JUULI JA AUGUSTI TÄNUD JUULI JA AUGUSTI 

LIIKMEANNETAJATELE!LIIKMEANNETAJATELE!    
 

Aksel Hüva, Aleksander Valdt, Alvar Lepp, 

Andra Tetsmann, Angela Leiaru-Indriko, Eda 

Paakspuu, Edith Naarits, Elga Ibrus, Endla 

Lehtme, Ene Laur, Enn ja Kaidi Kullama, 

Enna ja Tiit-Uku Audova, Gunnar Sarana, 

Eva ja Tarmo Loodus, Evija Leiaru-Kuldsaar, 

Galina Jakobson, Hans-Aleksander Kuusik, 

Hele-Mall Kiviste, Helve Hunt, Hilda Kaljula, 

Ilmi ja Meelis Kard, Indrek ja Keida Tirmaste, 

Inno Indriko, Irina Vares, Jaan ja Marleene 

Aavik, Jaan Männik, Janek Kink, Janne 

Pendis, Jelena Pärle, Kaidi Reinu, Kalju 

Mirka, Katri ja Andrus Henga, Kätlin Juuram, 

Laine Kallasmaa, Laine-Marianne Tusti, 

Leida Reinu, Leili Visnap, Ülo Stöör, Ülo-

Tarmo Stöör, Lembit-Kaur Stöör, Liina Põld-

sepp, Liis Mutle, Lille-Astra Arraste, Marian-

ne ja Rein Ruus, Marko Kuldsaar, Marko 

Mägi, Marta Kütt, Meelis Suurkask, Merike 

Ehala, Merike Mitt, Mikk Kard, Raiko Mutle, 

Rasmus Arraste, Raul Alliksaar, Reet Lubi, 

Rita Urbel, Romet ja Katrin Puu, Saima 

Liverson, Siiri Kärt, Sirje Ojasoo, Tiia ja Kalle 

Kadalipp, Tiia Sülla, Tiina Leiaru, Tiina 

Vilberg, Tiit Rebane, Tiiu Lätte, Timo Kallas, 

Valdo Laurimaa.  

28. augustiks on tänavuse 

liikmeannetuse tasunud 183 

koguduseliiget! Suur tänu  

annetajaile! 

"Tere," ütles väike prints.  

"Tere," ütles kaupmees.  

See kaupmees müütas täiuslikke tablette, 

mis kustutasid janu. Neelad nädalas ühe 

alla ega taha enam juua.  

"Miks sa neid müütad?" küsis väike prints. 

"Need annavad suurt kokkuhoidu ajas. 

Asjatundjad on välja arvestanud. Nii võib 

säästa viiskümmend kolm minutit näda-

las."  

"Ja mis selle viiekümne kolme minutiga 

teha?"  

"Tee, mis ise tahad..."  

"Kui minul oleks viiskümmend kolm minu-

tit aega, siis ma sammuksin üsna tasakesi 

allika poole..."  
Me kõik tunneme janu mitte üksnes puhta 

vee, vaid ka täiusliku armastuse, hingerahu 

ja mõtestatud elu järele. Alaline kiirustamine 

ja püüd aega kokku hoida ei vii meid lähe-

male meie elu põhiküsimustele, vastustest 

rääkimata. Peame asuma teele ja otsima 

allikat. 

Viljandi Jaani kogudus ootab Sind lee-

rikooli. Siin saad Sa uusi teadmisi, tut-

vud Piibli, kristliku pärandi, õpetuse ja 

liturgiaga, osaled põnevates arutelu-

des, õpid tundma Eesti Kirikut ja meie 

kogudust. 

Leerikooli läbimine annab õiguse saada risti-

tud ja konfirmeeritud; laulatada oma abielu; 

ristida oma lapsi; olla lastele ristivanemaks; 

osaleda koguduse juhtimises. 

Meie leerikool toimub koostöös Viljandi 

Pauluse koguduse õpetaja ja leeriõppijatega. 

Leerikool koosneb 6 õppetsüklist. Igal teisel 

laupäeval kell 10-13.30 on leeritunnid, Igal 

teisel pühapäeval osalevad leeriõppijad ju-

malateenistusel ning rühmavestlusel oma 

tulevases kodukirikus. Õppimist toetavad 

Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus ja Pau-

luse koguduse õpetaja Allan Praats. 

Leerikooli võib tulla 15-aastasena, vanuse 

ülempiiri ei ole. Leeriõppijate ristimine ja 

leeriõnnistamine ehk konfirmatsioon on IV 

advendipühapäeval või jõululaupäeval. 

Esimene kogunemine on laupäeval, 

29. septembril kell 10-13.30 Viljandi 

Jaani kirikus. 

Kui soovid osaleda leerikoolis ning saada 

Viljandi Jaani koguduse liikmeks, siis pane 

end 25. septembriks leerikooli kirja – kirjuta 

marko.tiitus@eelk.ee või helista 5341 3394. 

Kui oled leeris käinud, mõtle, kas Sinu sõp-

rade ja tuttavate hulgas on kedagi, kellele 

see huvi pakub. Jaani kiriku ja koguduse 

uksed on avatud! 

Oled oodatud! 

Pühapäeval, 19. augustil peale hommi-

kust jumalateenistust andsime üle lilled 

ja tänusõnad Tiina Vilbergile, kes lõ-

petas oma töö ko-

guduse sekretärina. 

Tiina on kogudust 

sekretärina teeni-

nud alates 2008. 

aasta suvest. Kuna 

Tiina töötab täis-

koormusega Viljandi 

Jakobsoni koolis, ei 

ole tal pikemas perspektiivis võimalik 

ühendada seda sekretäritööga kogudu-

ses ja tema otsus on arusaadav. Suur 

tänu Tiinale tehtu eest ja loodame teda 

edaspidigi näha aktiivse vabatahtlikuna 

koguduse nõukogus, jumalateenistuste 

toimkonnas ja naisansamblis Iris. 
 
Jaani kogudus vajab nüüd kantseleisse 

uut inimest, kellel on võimalus ja taht-

mine teha täie koormuse ja pühendumi-

sega kirikutööd. Kuna õpetaja töö on 

paljuski suhtlemine inimestega väljas-

pool kirikut ning ta peab ka praostkon-

na praosti ametit, on kirikusse vaja ke-

dagi, kes tagab igapäevase töö tõrgeteta 

toimimise. Kõne alla tuleb ka ühise sek-

retäri palkamine Pauluse kogudusega – 

oleme sellise ettepaneku naabritele 

mõtlemiseks välja käinud.  
 
Ajutiselt on kantseleitöös appi tulnud 

nõukogu liige Raja Aardevälja, kes 

täidab kassapidaja ülesandeid ja hoolit-

seb sularahatoimingute eest. Kirjavahe-

tus ja infotöö on praegu õpetaja Marko 

Tiituse õlgadel. Kantselei töökorraldus 

saab olema septembrikuu juhatuse 

koosolekul olulisemaid päevakorrapunk-

te. 
 
Koguduseliikmetel palun palvetada, et 

leiaksime vahendid ja inimese, kes kuju-

neks õpetajale heaks abiliseks ning oma 

rõõmsa toimetamisega ja suhtlemisega 

annaks vabatahtlikele tuge ja kindlust 

nende töös. 

                            

                        Õpetaja Marko Tiitus 

TÄNUD  TÄNUD  TÄNUD  TIINALETIINALETIINALE   TEHTUTEHTUTEHTU   EESTEESTEEST! ! !    
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KIRIK ON LAHTI: 

kuni 15.09                  
R, L 10-17 ja P 9-17 

alates 16.09  
tööpäeviti samal ajal  

kantseleiga 
 

KANTSELEI ON LAHTI 

teisipäeval 13-16,     
neljapäeval 14-17,  

pühapäeval  9-9.45 ja 
pärast jumalateenistust  

 

ÕPETAJA MARKO 
TIITUSE 

KÕNETUNNID 
teisipäev  kell 13-16 ja 

neljapäev kell 14-17 
 

PIHIAEG 
teisipäeval kell 16-17 

või kokkuleppel 

Viljandi Jaani Koguduse aadress:                    
Pikk 8, 71003 Viljandi 
www.eelk.ee/viljandi.jaani                                                         
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee 
Kantselei tel 433 3000 
Õp Marko Tiitus: t.el 53 413 394     
e-post: marko.tiitus@eelk.ee                                                               
                                                                
Koguduse konto SEB-s on        
100 220 503 960 04 
AL toimetus:  
Marko Tiitus, Tarmo Loodus,    
Mirjam Tiitus 

RISTITUDRISTITUDRISTITUD   
 

PAUL RUPRICH,  
Oliveri ja Monika poeg, 
ristivanemad Tarvo ja 
Krista Prinzmann, 6. juulil  
 

MARIT SUURMETS,  
Priidu ja Margiti tütar,      
ristivanemad Urmas ja 
Mari Kolga, 18. augustil  
 

MART LUBI,  
Riho ja Kertu poeg,        
ristiema Reet Lubi,  
25. augustil  
 

Nõnda ütleb Issand, kes 

sind on loonud:  

Ära karda, sest ma olen 

sind lunastanud, ma olen 

sind nimepidi kutsunud, sa 

oled minu päralt!    (Js 43:1) 

SURMA LÄBI LAHKUNUD JA KRISTLIKULT MAETUDSURMA LÄBI LAHKUNUD JA KRISTLIKULT MAETUD  
 

Valdek Pendis (27.06.1957-16.03.2012) matusetalitus Viljandi Jaani kirikus ja urni  

          muldasängitamine Viljandi Vanale kalmistule 27. juunil 
 

Aino Toomsalu (06.03.1920-03.07.2012) matusetalitus Viljandi Jaani kirikus ja  

          muldasängitamine Viljandi Metsakalmistul 7. juulil 

Merike Ehala (10.05.1948-08.08.2012) ärasaatmine kodus Loodil 11. augustil 
 

Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad, ja me oleme       

uskunud ning ära tundnud, et Sina oled Jumala Püha.                                      (Jh 6: 68-69) 

LAULATATUDLAULATATUDLAULATATUD   
 

 Raiko MUTLE ja Liis SANDER, 30. juunil 
 

 Indrek TUMALA ja Triin LISEISKI, 6. juulil  
 

 Raul VAET ja Elina REILJAN  

 (Viimsi Püha Jaakobi kogudus), 7. juulil  
 

 Risto KIILASPÄÄ ja Lea LOEG  

 (Tallinna Jaani kogudus), 25. juulil  
 

 Tarmo ja Eva LOODUS  

 (25. pulma-aastapäeval), 22. augustil  
 

 Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga   

 suurim neist on armastus.                        (1.Kr 13:13) 

Laupäeval, 22. septembril kell 16 Jaani kirikus 
 

VASTUPANUVÕITLUSE PÄEVA  
 

JUMALATEENISTUSJUMALATEENISTUSJUMALATEENISTUS   
 

Teenivad EELK Peapiiskop Andres Põder  

ja Viljandi praost Marko Tiitus 

18. septembril 1944, kui Saksa okupatsi-
ooniväed olid lahkumas, nimetas Eesti  
Vabariigi põhiseaduse kohaselt peaminis-
ter presidendi ülesannetes Jüri Uluots 
ametisse Otto Tiefi valitsuse. Kuigi valit-
sus deklareeris neutraalsust Teises maa-
ilmasõjas, sai sinimustvalge Pika Herman-
ni tornis lehvida vaid mõne päeva. 22. 
septembril tungisid Eesti pealinna nõuko-

gude väed ja asendasid selle   punalipuga.  
 

Seda päeva, 22. septembrit, tähistame 
vastupanuvõitluse päevana alates 2007. 
aastast. Seekord on selle päeva jumala-

teenistus EELK Viljandi Jaani kirikus.  
 

Tule ja saa osa meile olulisest päevast! Sissepääs vaba! 

Otto Tief 

KOGUDUSE ANSAMBLITE UUS HOOAEG 
 

Naisansambel Iris ootab uusi lauljaid kõikidesse häälerühma-

desse. Proovid toimuvad esmaspäeval ja kolmapäeval kell 17-19 

kiriku keldrisaalis. Info koorijuht Taimi Välbalt, tel 5133051 või 

taimivalba@gmail.com. 

Laste lauluring (juhendaja Minna Ilmaniemi) jätkab tegevust 

oktoobris. Jälgige reklaami koguduse kodulehel www.eelk.ee/

viljandi.jaani ja oktoobrikuu Aja Lehes. 

Frantsiskusepäeva 
 

laste ja noorte          
omaloominguliste          
laulude konkurss  

 

PÄIKESELAUL PÄIKESELAUL 

20122012  
 

Lõppkontsert  
3. novembril kell 18 

Viljandi Jaani kirikus. 
 

Ootame osa võtma kuni         
25-aastaseid laululoojaid 

  

Registreerimise tähtaeg  

27. oktoober 
  

Lisainfo: Signe Ristisaar  
tel 5816 4966, 

signeristisaar@gmail.com; 
www.eelk.ee/viljandi.jaani. 
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