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KOGUDUSE JUHID ÕNNISTATI TÖÖLE 

Pühapäeval, 3. mail toimus Jaani kirikus koraalipüha missa, kus laulsid kõik meie koguduse 
koorid ja mängis Viljandi Linnakapelli Brass. Jumalateenistusel õnnistas õpetaja Marko Tiitus 

tööle koguduse nõukogu ja 
juhatuse. Nõukogu liikmed all-
kirjastasid enne tööle õnnistamist 
ühisavalduse, mille õpetaja kogu-
dusele ette luges (AL 4/153, aprill 
2009). 
     Suur tänu Taimi Välbale, Arno 
Antonile, Kalev Rajangule, Kadi 
Ritsingule, Jaanika Arule ja kõigile 
lauljaile ning pillimängijaile 
koraalipüha ettevalmistamise ja 
läbiviimise eest! Oli meeliülendav 
pühapäev, täis kiitust ja tänu 
Issandale, kes on andnud meile 
meeled Tema kirkust tajuma ja 
keeled laulma ning hõiskama. 

Õpetaja Marko Tiitus 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Juuni AD 2009                                                    Nr 6/155 
Jaanikuu                 
Peetrus ütles: Tõepoolest, nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, vaid talle 
on vastuvõetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja teeb õigust. 
      Ap 10: 34-35 

 SUUR TÄNU ANNETUSE EEST SALME MITT, ÜLLE JALAJAS,   
      AIVAR  VILLEMS,  ERNA  KOPPEL  JA  TÕNIS  MÄGI! 
 TÄNU TEILE ON KOGUDUSEL KLAVERI VÄLJAOSTMISEKS  
                                          KOGUDA VEEL AINULT  
 

                                        78 760 KROONI 
                     Annetuse klaveriostu toetuseks saad teha kirikus                                                          
                                          raha korjanduskasti pannes või pangaülekandega 
                                          koguduse arvele 102 200 802 160 11 selgituseks: 
                                          nimi ja annetus klaverifondi   Täname annetajaid!  
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INNUSTAV KOOLITUSPÄEV PILISTVERES 
 

    15.-16. mail kogunes osa Jaani koguduse nõukogu liikmeid ja töötajaid Pilistvere 
pastoraati, et tutvuda üksteisega, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Jaani koguduse 
struktuuriga, koguduse töövaldkondade ja meie ees seisvate ülesannetega. Koolituspäeval 
osalesid nõukogu liikmed Raja Aardevälja, Tiit-Uku Audova, Helve Hunt, Maie Kasvandik, 
Evija Leiaru-Kuldsaar, Kalmer Liimets, Karl Luht, Tiiu Lätte, Ülo Stöör, Mirjam Tiitus, Tiina 
Vilberg ja Taimi Välba, juhatuse liige Margit Karu, raamatupidaja Maie Järvekülg, 
kirikuteenija Ene Laur ja õpetaja Marko Tiitus. 

          
    
    Koolitus algas ülevaate ja aruteluga 
kiriku piibellikust ja teoloogilisest olemusest. 
Õpetaja eestvedamisel tõdesime, et kiriku 
puhul pole esmatähtis mitte väline struk-
tuur, korraldus ja traditsioonid, vaid Kolm-
ainu Jumala nimesse ristitud Jeesuse jüng-
rite osadus, kes on ristimises omaks võtnud 
radikaalselt uue identiteedi ja maailma-
vaate, suhestudes maailma, ühiskonna, 
kaasinimeste ja iseendaga läbi ülestõusnud 
Issanda, kes on oma koguduse keskel 
evangeeliumis ning Pühas Õhtusöömaajas. 
    Arutlesime üheskoos, kas meie ideaaliks 
on “tarbimiskirik”, mille liikmed tulevad paar 
korda aastas pidulikele jumalateenistustele 
ja “maksavad” vaimuliku “teenuse” eest 
liikmeannetusega, või perekond (mees-
kond), mille igal liikmel on oma ülesanded 
ja vastutus koguduse käekäigu, usu ja 
vaimsuse kujundamisel ning Kristuselt 
saadud missiooni elluviimisel. 
    Helve tutvustas meile Eesti põhiseadust, 
kirikute ja koguduste seadust, EELK 
põhikirja ja kirikuseadustikku. Saime teada 

EELK liikmetest, koguduse nõukogu ja 
juhatuse põhikirjalistest ülesannetest jpm.     
     Koolituspäeva ametlik osa lõppes 
rühmatööga, milles arutlesime, kuidas 
nõukogu liikmed saavad olla abiks õpetajale 
koguduse usulisel ja kõlbelisel üles-
ehitamisel. Konkreetseid abipakkumisi tuli 
ridamisi: Evija lubas hoida õpetaja lapsi, 
Uku kütta sauna ning Tiiu anda nõu 
finantsküsimustes. Nali naljaks, aga küllap 
just inimlik hoolivus ja toetus on see, mille 
läbi kogudus kui perekond saab üheskoos 
kasvada ka suuremate ülesannete 
täitmiseks. 
     Pärast õhtusööki tutvusime Vello Salumi 
juhendamisel Pilistvere kiriku ja pasto-
raadiga. Lausa ime, milliseks see nõu-
kogudeaegne ääremaa Vello ja tema 
ametijärglase Hermann Kalmuse unistuste 
ja visa töö tulemusena on muutunud. 20 
aastat tagasi asutati Pilistvere kirikus Eesti 
Rahvusliku Sõltumatuse Partei. Täna tegut-
sevad Pilistvere pastoraadis kristlik laagri-
keskus ja memoriaal, jõesängi on rajatud 
kaks paisjärve, pastoraadi õuel avas möö-
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dunud aastal uksed noorte suvekohvik 
“Ingel”. Tulevikuplaane on Pilistvere kogu-
dusel palju, ka kirikuaia kabeli renoveeri-
mine ja vana pastoraadihoone taastamine. 
     Õhtupalvusel lugesime Luuka 
evangeeliumist, kuidas Jeesus õpetas oma 
jüngreid palvetama. Jagunesime rühma-
deks, kus igaüks sai oma palvesoove ja 
palvevajadusi jagada ning üksteise ja oma 
koguduse eest palvetada. Järgnesid sauna-
mõnud. Kuna me ei saanud kokkuleppele, 
kas esimeses järjekorras lähevad sauna 
mehed või naised, viskas Uku kulli ja kirja. 
Seekord said mehed eesõiguse.  
     Laupäev algas hommikusöögi ja 
armulauateenistusega. Lugesime Piiblist, 
kuidas Jeesus söödab viie leiva ja kahe 
kalaga viis tuhat inimest. Järgnevatel 
tundidel käisime samm-sammult läbi Jaani 
koguduse töövaldkonnad, võttes aluseks 
koguduse 2008. aasta tegevusaruande. 
Tutvusime koguduse liikmeskonnaga, 
juhtimisorganite tegevusega, laste-, noorte- 
ja diakooniatööga, jumalateenistuseluga, 
majandustegevuse ja välissuhetega. Algab 
ju igasugune mõtestatud tegevus võima-
likult täpse pildi loomisest sellest, kus 
parasjagu ollakse. Sellele peab järgnema 
olukorra analüüs, tulevikuvisiooni selgita-
mine, eesmärkide püstitamine ja tegevus-
kava koostamine. 
     Enne lõunasööki jätkas Helve kiriku ja 
koguduse struktuuri tutvustamist. Selgeks 
said kiriku erinevad ametid ja struktuuri-
üksused (konsistoorium, kirikukogu, praost-
kond, kirikukohus) ja nende ülesanded. 
Põhjalikult võeti lahti koguduse nõukogu, 

juhatuse ja õpetaja ülesanded ja vastutus-
valdkonnad.  
     Pärast lõunat toimus koguduse nõukogu 
koosolek, mis oli uuel nõukogu koosseisul 
juba kolmas. 
     Olen saanud koolitusel osalenutelt nende 
päevade kohta väga positiivset tagasisidet. 
Leiti, et niisugune kokkusaamine oli vajalik 
ja viljakas, andis uusi teadmisi ja võimalusi 
üksteist paremini tundma õppida. Meie 
ühine arvamus oli, et koolituspäevi nõukogu 
liikmetele ja töötajatele peab korraldama 
edaspidigi. Juba suve lõpus on plaanis 
koolitus konfliktijuhtimisest ja meeskonna-
tööst. Seda on lubanud läbi viia professor 
Tõnu Lehtsaar Tartu Ülikoolist. 

     Südamlik tänu kõigile koolitusel 
osalejatele, eriti ettevalmistajatele ja 
läbiviijatele. Teiega oli tore koos olla! 
Loodan, et ühiselt veedetud aeg aitab meil 
kasvada niisuguseks meeskonnaks, keda 
Jumal saab tarvitada oma eesmärkide 
saavutamiseks meie koguduses, kirikus ja 
linnas. 

Ülestähendanud osaleja Marko Tiitus 
 
 

SUUR TÄNU VABATAHTLIKELE! 
 

RAJA AARDEVÄLJA – kiriku kaunistamise eest 
MEELIS SUURKASK – lillede hooldamise eest 
MAIE TAVASTE, RAJA AARDEVÄLJA, HELE-MALL KIVISTE ja 
LAINE KÜBAR– kiriku koristamise eest 
MIRJAM TIITUS – eakate pärastlõuna korraldamise eest 
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MAIKUU  VILJANDI JAANI  KIRIKUS 
Teisipäev, 02.06 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
Laupäev, 06.06    kell 20 HANSAPÄEVADE KONTSERT: Vana vene kirikumuusikat   
 esitab ansambel “Russki Lad” -  

Prii sissepääs - annetused ”Klaveri fondi” 
Pühapäev, 07.06 kell 9 HOMMIKUPALVUS  
Kolmainupüha kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA) 
  Teenivad diakon Hermann Kalmus ja naiskoor “Iiris” - Taimi Välba  
VARJATUD JUMAL (4.Moosese 6: 22-27; Efeslastele 1: 3-14; Matteuse 28: 16-20) 

  kell 14 KIRIKUTUND Viiratsi pansionaadis  

kell 15 HANSAPÄEVADE KONTSERT - annetused ”Klaveri fondi” 
   Tartu kammerorkester Plicae Vocalis ja Viljandi Linnakapelli Brass 

kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega 

Teisipäev, 09.06  kell 10.30 KIRIKUTUND Jämejala psühhiaatriahaigla tegelusmajas 
                     kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
Laupäev, 13.06 kell 16 SAKSAKEELNE JUMALATEENISTUS 

Pühapäev, 14.06 kell 9 HOMMIKUPALVUS  
2. pühapäev        kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA) 
pärast nelipüha Teenivad õpetaja Helmut Mõtsnik, Johanna-Adeele Jüssi  ja  
 Nikolai Wamberg (viiul) 
KADUVAD JA KADUMATUD AARDED (Õpetussõnad 30 : 7-9; 1.Timoteusele 6 : 6-12; 
Matteuse 16 : 24-27) 

  kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega 

Teisipäev, 16.06 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

Pühapäev, 21.06 kell 10 JAANI JA PAULUSE KOGUDUSE PIHI- JA ARMULAUATALITUS 
SURNUAIAPÜHA Teenib õpetaja Hedi Vilumaa   
   kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega 

Teisipäev, 23.06  kell 10 VÕIDUPÜHA OIKUMEENILINE TÄNUJUMALATEENISTUS 
  Teenivad Viljandi koguduste vaimulikud jutlustab õpetaja Mart Salumäe 

Kolmapäev, 24.06 kell 12 JAANI JA PAULUSE KOGUDUSTE JAANIPÄEVA PALVUS 
Viljandi Pauluse kirikus 

Pühapäev, 28.06  kell 9 HOMMIKUPALVUS  
4. pühapäev         kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA) 
pärast nelipüha Teenivad õpetaja Helmut Mõtsnik ja Ulla-Sisko Jauhiainen  
KADUNUD JA JÄLLE LEITUD (Hoosea 14: 2-9; Efeslastele 2: 1-10; Matteuse 9: 9-13) 

  kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega 

Teisipäev, 30.06  kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA (PEETERPAULIPÄEV) 
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KOGUDUSE EELARVE ON 1,26 MILJONIT KROONI 
 

     Laupäeval 15. mail Pilistveres toimunud koguduse nõukogu koosolek langetas mitmed 
olulised otsused. Nõukogu kiitis heaks koguduse 2008. aasta eelarve täitmise 
aruande. Vaatamata majandussurutisele on kogudus hästi toime tulnud ning säästlikult ja 
arukalt oma ressursse kasutanud. Kuigi liikmeannetajate arv on võrreldes 2007. aastaga 
väiksem, laekus liikmeannetustest 248 189 krooni, s.o 113% plaanitust. Klaveriaasta fondi 
laekus 357 300 krooni. Aitäh kõigile annetajatele ja toetajatele! 
     Nõukogu võttis vastu juhatuse poolt esitatud 2009. aasta 1,26 miljoni kroonise 
eelarve. Eelarve on koostatud säästuajale kohaselt: kokkuhoidlikult, planeerimata suurt 
kasvu tulude ega kulude osas. Ennekõike on meie ülesandeks tagada koguduse igapäevane 
tegevus ja linnarahva vaimulik teenimine. Selle eelarvega tagame igapäevaste 
majanduskulude katmise, töötajate palgad säilivad eelmise aasta tasemel, töökohti juurde ei 
looda. Klaveriostmiseks tehtud laen koguduse pärandifondist ootab tasumist veel 80 000 
krooni ulatuses. See tuleb koguda annetustest. Jõudumööda püüame toetada oma koguduse 
töövaldkondade ettevõtmisi. Suurendada tuleb annetajate arvu. 
     Nõukogu otsustas moodustada jumalateenistuste, välissuhete, pere- ja lastetöö, noortetöö 
ning diakooniatöö toimkonnad. Õpetaja esitab 7. juuni nõukogu koosolekuks toimkondade 
eesmärgid, ülesanded ja juhtide  kandidaadid.  

Koosolekut refereeris Marko Tiitus 

 
KOGUDUSE ÕPETAJA TÖÖKORRALDUS JUUNIS 

Kokkuleppel koguduse juhatusega pühendun 1. juunist kuni 29. juunini   doktoriõpingutele 
Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Sel ajal peavad teenistusi ja talitusi  külalisvaimulikud. Kiriku 
igapäevast elu korraldavad meie tublid töötegijad. 
 
Seetõttu ei ole juunikuus teisipäeviti ja neljapäeviti õpetaja kõnetunde. Koguduse liikmete 
jaoks, kes vajavad vaimuliku abi ja tuge, olen ikka olemas - helistage siis vajadusel minu 
mobiiltelefonile 5341 3394 ja lepime kohtumise aja kokku. 

Marko Tiitus 
koguduse õpetaja 

HEA SÕBER! 
     Viljandi Jaani koguduses on üle 1000 liikme. 2009. aasta liikmeannetuse on viie kuuga 
teinud 125 koguduse liiget. Liikmeannetused teevad võimalikuks koguduse igapäevaelu 
korraldamise vastavalt meie ootustele – me tahame olla puhtas, soojas ja sõbralikus kirikus. 
Kirik on meie jaoks siis soe ja valge ja puhas, kui oleme kütte- ja elektriarved, maamaksu ja 
vee- ning kanalisatsiooniarved õigeaegselt ära tasunud. Koguduse töötegijad on meid nähes 
rõõmsad ja õnnelikud, kui me oma annetustega neile õigel ajal palgad välja maksame.  
     Hea annetaja. Kui Sa soovid annetust Maksu- ja Tolliametis deklareerida, siis teata palun 
oma soovist koguduse kantseleisse ja saada meile oma isikukood. 
 

              Oleme tänulikud annetuse eest meie kogudusele! 
Õnnistussooviga õpetaja Marko Tiitus ja Tarmo Loodus 
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VILJANDI PRAOSTKONNA SINOD MÕISAKÜLAS 
 

Maikuu 4. päeval kogunes praostkonna sinod plaanipärasele kord aastas toimuvale 
sinodile. Kuna eelmise aasta lõpus ja käesoleva aasta alguses toimusid kõikides 
kogudustes uute juhtorganite – nõukogude ja juhatuste – valimised, oli muutunud ka 
sinodi koosseis. Ameti poolest kuuluvad sinodisse praost, abipraost, praostkonna 
sekretär ja kõik praostkonna koguduste vaimulikud. Lisaks valib iga koguduse 
nõukogu endi seast 2 sinodisaadikut. Sinodid peetakse järgemööda praostkonna 
kogudustes. Seekord Mõisakülas. Sinodil osalesid lisaks õpetajale meilt sinodi 
saadikuteks valitud Tarmo Loodus ja allakirjutaja.  
 

     Seekordsel sinodil oli võõrustajaks piiri-
äärne Mõisaküla kogudus. Päev algas 
jumalateenistusega kohaliku taastatava 
kiriku käärkambris, kuhu sinodilised vaevalt 
ära mahtusid. Küünarnukitunne oli nii otse-
ses kui ülekantud tähenduses seda tugevam. 
Jumalateenistusel jutlustas peapiiskop 
Andres Põder, kaasa teenisid praost Marko 
Tiitus ja Mõisaküla koguduse hooldaja-
õpetaja Arvo Lasting. Jumalateenistuse järel 
andis kohaliku koguduse juhatuse esimees 
Kunnar Keres ülevaate kiriku taastamis-
töödest. Kirik põles 1983. aastal. Tänaseks 
on seinad taas püsti, katus 
peal, põrand on all ja aknad 
ees. Jäänud on sisetööd, mis 
nõuavad palju aega ja raha. 
Kogudus on vaatamata kitsas-
tele oludele optimistlik ja teo-
tahteline.  
     Peale ühist lõunat peeti 
Mõisaküla rahvamajas sinodi-
koosolek. Tervitussõnad ütles 
linnapea Ervin Tamberg. See-
järel anti üle praostkonna 
tunnustus ”Aasta töötegija” Mõisaküla kiriku 
ehitamise tublile eestvedajale, koguduse 
juhatuse esimees Kunnar Keresele. 
Tunnustuse ”Kiriku sõber”  saajaks on 
kunstnik Jüri Arrak. Ta on osalenud mitmel 
Viljandi praostkonnas toimunud ette-
võtmisel. Näiteks esines ta  Viljandi Jaani 
kirikus peetud frantsiskusepäeva konve-
rentsil. Samuti maalis ta möödunud aastal 

kingitusena Kolga-Jaani kabelisse altari- ja 
laemaalid.  
     Sinodi töine osa algas praost Marko 
Tiituse ülevaatega praostkonna tegemistest 
möödunud aastal. Ta tõi välja, et kogudustes 
tehakse head tööd, kuid vaatamata sellele 
jäävad eriti kiriklike talituste osas arvnäitajad 
väiksemaks. See ei ole ainult Viljandi praost-
konna, vaid kogu eesti luterliku kiriku mure. 
Siiski on märgata, et majanduslikult raskel 
ajal leiab üha rohkem inimesi tee kirikusse. 
     Seejärel sai iga koguduse õpetaja rääkida 
oma koguduse möödunud aasta rõõmudest 

ja muredest – rõõm kaalus mure üles!  
     Üksmeelselt kinnitati praostkonna 2008. 
aasta eelarve täitmise aruanne ning 2009. 
aasta eelarve. 
     Sinodil toimusid ka mitmed olulised 
valimised. Abipraostiks valiti Kõpu 
koguduse õpetaja Hedi Vilumaa, 
revisjonikomisjoni liikmeteks Arvo Lasting, 
Janis Tobreluts ja Anna-Liisa Vaher. 
Praostkonna nõukokku valiti Taivo 
Lehemets, Markus Haamer ja Hovard 
Nurme. Ameti poolest kuulvad sinna 

praost, abipraost ja praostkonna sekretär. 
     Kirikukogu saadikuteks valiti Ants 
Tooming, Tarmo Loodus, Toivo Vilumaa. 
     Peapiiskop Andres Põder kiitis oma 
ettekandes Viljandi praostkonna tööd ja  tõi 
eeskujuks meestetööd Tarvastu koguduses. 
Ta rõhutas isikliku jumalasuhte tähtsust ja 
kogudust kui võimalust eneseteostuseks. 
 

Sinodil toimunut vahendas Mirjam Tiitus 
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PALJU ÕNNE, JUUNIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED 
 

03.06 Ilmi Kard  59 
05.06 Valve Toompuu 61 
09.06 Aino Mäemees 63 
10.06 Margus Vilido 51 
11.06 Virve Alt  73 
11.06 Aarne Asu  70 
11.06 Ismeene Sepp 85 
15.06 Herta Ibrus 72 
16.06 Marta Kütt 82 
17.06 Aime Leiaru 57 

18.06 Johannes-Alfred Koik 86 
18.06 Valli Lepp   66 
20.06 Raja Aardevälja  65 
20.06 Helvi-Marie Kallikorm 74 
21.06 Eino Org   77 
22.06 Astrid Laarmaa  81 
23.06 Ludmilla Abel  60 
27.06 Valdek Pendis  52 
30.06 Tiina Põldaru  61 

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI! 
 

TÄNAME MAIKUU LIIKMEANNETAJAID 
 

Raul Alliksaar 
Enna Audova 
Tiit-Uku Audova 
Helve Hunt 
Aino Kaubi 
Kadri Keldu 
Hele-Mall Kiviste 
Leida Koorits 
Marko Kuldsaar 

Evija Leiaru-Kuldsaar 
Marja-Liisa Küttis 
Ivo Leiaru 
Eva Loodus 
Tarmo Loodus 
Aita Muks 
Jaan Männik 
Anu Raud 
Valda Raud 

Edda Riesenberg 
Linda Tomson 
Laine Tusti 
Kristiina Vahemaa 
Tiina Vilberg 
Aivar Villems 
 
 

 
 

TÄNAME KORJANDUSTEL ANNETANUID 
 

03.05 – 1451.00 krooni Eesti piibliseltsi heaks teenistusel osales 51 inimest 
10.05 – 768.00 krooni  Ajalehe Eesti Kirik tellimine  

nõukogu liikmetele teenistusel osales 85 inimest 
17.05 – 521.00 krooni  Oikumeenilise palvus- 

hommikusöögi toetuseks teenistusel osales 47 inimest 
21.05 – 388.00 krooni  Koguduse töö heaks teenistusel osales 32 inimest 
24.05 – 515.00 krooni  Koguduse töö heaks teenistusel osales 35 inimest 

 

 
 

MATUS 
METSAKALMISTULE ON MAETUD 
02. mai 2009   PEETER REIMANN (22.12.1924 – 23.02.2009)  
          REIN KAUP (08.03.1936 – 21.02.2009) 
 
Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, saa elab, isegi kui ta sureb. Jh 11:25 
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VILJANDI HANSAPÄEVAD 2009 JAANI KIRIKUS 
 
Laupäeval, 6. juunil kell 13 ja kell 16 
RINGKÄIGUD JAANI KIRIKUS 
Tutvume kunagise frantsisklaste kloostrikirikuga 
Avatud on kirikutorn. Orelit esitleb organist Kalev 
Rajangu. Sissepääs prii, annetus „Klaverifondi”. 
 
Laupäeval, 6. juunil kell 20 
VANA VENE KIRIKUMUUSIKAT ANSAMBLILT “Russki 
Lad” 
Kõlab haruldane vanavene kirikumuusika                   
15.-17. sajandist. Sissepääs prii, annetus „Klaverifondi”. 

                                                                                                       Loe lähemalt www.hansa.viljandi.ee 
Pühapäeval, 7. juunil kell 15 
PIDULIK HANSAMUUSIKA 
Musitseerivad Tartu Jaani kiriku kammerkoor Plicae Vocalis ja Viljandi Linnakapelli Brass 
Sissepääs prii, annetus „Klaverifondi”. 
 

SUVEHOOAJAL ON KIRIK LAHTI IGA PÄEV 10-17 
KOGUDUSE KANTSELEI KIRIKU KÄÄRKAMBRIS ON LAHTI 

Esmaspäeval ja neljapäeval  15-18, kolmapäeval 16-18, laupäeval  10–15,     
pühapäeval  9 – 9.45 ja pärast jumalateenistust (T, R: - kinni) 

 
ÕPETAJA MARKO TIITUSE KÕNETUNNID JA PIHIAEG  

ON JUUNIKUUS KOKKULEPPEL 
 

Koguduse aadress: Pikk 8, 71003 Viljandi                                                          e-post: viljandi.jaani@eelk.ee 
Telefon kirikus  43 33 000                            
Õp Marko Tiitus: telefon 53 41 33 94                                                                  e-post: marko.tiitus@eelk.ee 
Sekretär Tiina Vilberg: telefon 55 409 67                                                                www.eelk.ee/viljandi.jaani 
AL toimetus: Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg, fotod Jaan Männik, Pille-Riin Pregel 

SSSUUURRRNNNUUUAAAIIIAAAPPPÜÜÜHHHAAADDD   VVVIIILLLJJJAAANNNDDDIIISSS   222000000999   
pühapäeval, 21. juunil 

 
kell 10     pihi- ja armulauatalitus Jaani kirikus 
kell 11     surnuaiapüha Viljandi Vanal kalmistul (Jaani ja Pauluse kogudus) 
kell 14     surnuaiapüha Viljandi Metsakalmistul (Jaani ja Pauluse kogudus) 
kell 16     surnuaiapüha Toome tn kalmistul (Jaani kogudus) 
kell 16     surnuaiapüha Pärnu mnt kalmistul (Pauluse kogudus) 
 

Kõigil jumalateenistustel toimub lahkunute mälestamine 
Vanal kalmistul ja Metsakalmistul mängib Viljandi Linnakapelli Brass 

 


