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Jõulukuu on advendiaeg – teeme rõõmu meie ekatele! 
Meie kogudusel on ilus tava teha oma eakatele koguduse liikmetele 
Jõulude ajal kingitusi. Nii ka sel korral! Hea koguduse liige - palun 
tule diakooniatöö toimkonnale appi kingikotte täitma! 
Oodatud  on Sinu, Sinu laste või lastelaste või ristilaste poolt tehtud 
kaardid, kootud-heegeldatud inglikesed, linikud või puust nikerdatud 
esemed, samuti kõik muu isetehtu, mis kingisaajat rõõmustab. 
Ära unusta panna  kaardile-kingile juurde tegija nime.  
See on kindlasti tore ja tähtis teada kingituse saajale. 
Kingitused  too palun kantseleisse novembrikuu  
lõpuks. Oleme ette rõõmsad ja tänulikud! 
                Diakooniatöö toimkonna nimel, Helve Hunt 

 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

KRISTUSE KOHTUJÄRJE EES 
 

Käes on kirikuaasta viimased nädalad ja pühapäevad. Iga 
ajatsükli lõpp tähendab arvete kokkulöömist. Mõtiskleme tehtu ja 
tegematajäetu, õnnestumiste ja ebaõnnestumiste, viljakalt 
kasutatud ja niisama surnukslöödud aja üle. Anname hinnaguid 
olnule ja teeme plaaneeelolevaks. 

 
Kirikuaasta viimased pühapäevad seavad me vaimusilme ette viimsed asjad – niihästi ajalises 
mõttes viimased, kui ka viimse tähtsuse või kaaluga sündmused: Kristuse taastulek, Tema riigi 
täielikuks saamine, viimne kohus, igavik... See annab meile võimaluse mõõta oma elu ja 
käesoleva ajastu suhtelisi saavutusi ja luhtumisi igaveste mõõdupuudega: Meie kõik peame 
saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees (2Kr 5:10) 
     Pilt kohut mõistvast Kristusest võib tunduda nüüdisaegsele inimesele pelutav, aga selles 
sisaldub lõpmatu suur lootus, lohutus ja turvatunne. Kristuse tunnistamine viimseks instantsiks 
tähendab ühtlasi seda, et mistahes inimlikud hinnangud, otsused ja kohtumõistmised on piiratud 
ja suhtelised – me ei pea neid liiga tõsiselt võtma. Püüd inimest (olgu siis meie ligimest või 
iseennast) osadeks lahti võtta, seletada, defineerida, lahterdada ja sildistada on 
ebajumalateenistus. Looja on loonud meid oma palgejoonte sarnaseks ja üksnes Tema saab 
meie elu kohta öelda midagi lõplikku.                                                                              (Järg lk.3) 

November AD 2009                                                         Nr 10/159 
Talvekuu – Kui me usume, et Jeesus on surnud  ja üles tõusnud, siis 
usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on 
läinud magama.    
                                                                                                    1Ts 4: 14 
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MEIE OLEME SEE JUMALA UUS VIINAMÄGI,      
JA MEILT OOTAB ISSAND ILUSAT VILJA 

 

Peapiiskop Andres Põder Audru kirikus 
 

23.–25. oktoobrini pidasid EELK juhatuste esindajad ühist konverentsi teemal “Kirik ja 
ühiskond”. Konverentsile oli rohkem kui 70-st kogudusest üle kogu Eesti kokku tulnud 
sadakond inimest. Konverentsi palveelu eest aitas hoolt kanda Pärnu praost Enn 
Auksmann. Ettekandjatena esinesid sotsiaalteadlane Ülo Vooglaid, Tartu Ülikooli 
religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar ja konsistooriumi kantsler Urmas 
Viilma. Assessor Joel Luhamets andis teoloogiatunni rahast ja selle andmise rõõmust. 
  

     Tõsine arutamine toimus viies töö-
grupis: koguduse noortetöö arendamine, 
koguduste liitmise ja kobarkoguduste 
moodustamine Soome kogemustel, kogu-
duste arengukavade tegemine, koguduse 
kohustused ja võimalused põllu- ja 
metsamaa haldamisel. Helve Hunt 
tutvustas EL rahataotlusvõimalusi.   
     Oma tegemisi tutvustasid ajalehe 
“Eesti Kirik” tegijad, samuti Usuteaduse 
Instituudi, EELK Misjonikeskuse ja 
rahvusvahelise organisatsiooni “Kirikud 
elavaks” esindajad.  
     Põnevaks sündmuseks kujunes aasta 
juhatuse esimehe valimised. Kokku oli 
esitatud kuus kandidaati, nende hulgas 
Viljandi praostkonnast Taagepera kogu-
duse juhatuse esimees Tõnis Järv. Aasta 
2009 juhatuse esimehe austav nimetus ja 
sellega kaasas käiv EELK toetusfondi 

20 000 krooni suurune preemia Pühale 
maale reisimiseks otsustati anda Lääne-
Nigula koguduse juhatuse esimehele 
Tiina Võsule.  
     Konverentsi kulminatsiooniks sai püha-
päevane missa Audru kirikus, kus koos 
praost Enn Auksmanniga teenis ja jutlus-
tas peapiiskop Andres Põder. 
     Lõpusöömaajal läkitas konverentsilised 
lauluga koduteele Tõnis Mägi. Kaks mõtet 
lauludest, mis mulle eriti hinge jäid: aknast 
välja vaadates näeb küll nii lõpmata palju, 
kuid tuba on tühi; ja teine mõte: 
kosmoselaev on jõudnud Kuule, aga 
naabrile tere ei öelda. 
     “Looja, hoia, Eestimaad ja andesta 
meile me vead…” – sellega konverents 
lõppes. Olid kosutavad ja õnnistust täis 
päevad.                                    Helve Hunt   
        Konverentsi korraldustoimkonna liige

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muusikaõpetaja Signe Ristisaar kutsub 
lapsi muusikaga lähemalt tutvust tegema  

MUDILASTE LAULURINGIS. 
Lauluringi proovid toimuvad kord nädalas 

neljapäeviti kell 17.30 – 18.30             
kiriku keldrisaalis. 

Info ja registreerimine 
signe.ristisaar@gmail.com,                 

telefon 58164966 
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KRISTUSE  KOHTUJÄRJE  EES 
(Algus lk.1) 

        Maailmas, kus Kristus on nii-öelda kohtu-
järjelt tõugatud, vohavad edetabelid, võistu-
mängud ja pingeread, milles paremate 
kohtade saavutamiseks kurnatakse iseend ja 
teisi. Eesti otsib superstaari. Ülo Vooglaiu 
sõnadega elame ühiskonnas, milles domi-
neerib lakkamatu hindamishullus, järjestamis-
hullus ja vastandamishullus. Nende hullustega 
käib kaasas hirm ja sisemine ebakindlus: hirm 
jääda pingereas viimaseks, osutuda elu-
mängus kaotajaks, saada Suurest Mängust 
välja tõugatud. 
        Kristlastena teame, et meie olemasolu 
viimne mõte ja tähendus on Kristuses, kelle 
päralt on kõik meie ajad. Vana Testamendi 
139. psalmis on öeldud: "Issand, Sina oled 
mind uurinud ja tunned mind. Sina tead mu 
istumist ja mu tõusmist, sina saad kaugelt aru, 
mis mul on mõttes. Sina määrad mu teekonna 
ja mu puhkepaiga, kõik mu teed on sulle 
tuttavad. Kui ei ole veel sõnagi tulnud mu 
keelele, ennäe, Issand sina tead seda kõike. 
Tagant ja eest sa sulgud mu ümber ja paned 
oma pihu mu peale." 
        Meie kiriku altaril, nagu kõigi pühakodade 
altaritel seisab krutsifiks – ristilöödu kuju. See 
tuletab meile meelde ristiusu paradoksi – 
Tema, kes meie üle kohut mõistab, on andnud 
meie eest oma elu. Ta ei ole külm ja kauge 
Majesteet, vaid Jumal, kes on samastunud 

kannatava inimkonnaga ja tulnud armastuses 
meile nii lähedale kui võimalik, pakkudes meile 
altarisakramendis oma murtud ihu ja valatud 
verd, et see saaks meile uue elu allikaks. 
        Anthony de Mello jutustab: "Ka mina sain 
meie Issandaga suhteliselt hästi läbi. Ma 
palusin temalt mitmesuguseid asju, kõnelesin 
temaga, ülistasin teda, tänasin teda... 
        Aga ikka oli mul ebamugav tunne, et ta 
tahtis, et ma talle otsa vaataksin. Seda ma ei 
teinud. Ma võisin temaga küll kõnelda, kuid 
alati kui tundsin, et ta mulle otsa vaatab, 
pöörasin pilgu kõrvale. 
        Ma vaatasin ikka kõrvale. Ja ma teadsin, 
miks. Ma kartsin. Kartsin, et ta süüdistab mind 
mõne kahetsemata jäänud patu pärast. Ma 
arvasin, et ta vaatab mind nõudlikult, minult 
midagi oodates. 
        Ühel päeval võtsin ma julguse kokku ja 
vaatasin talle otsa! Ma ei näinud tema 
silmades süüdistust. Ma ei näinud nõudmisi. 
Tema silmad ütlesid üksnes: "Ma armastan 
sind." Vaatasin kaua neisse silmadesse. 
Vaatasin otsivalt. Ja ikka oli ainus sõnum: "Ma 
armastan sind!" " 
        Asetugem siis rõõmuga Kristuse 
kohtujärje ette, igal päeval ja kord igavikus. 
Õnnistatud kirikuaasta lõppu! 

Marko Tiitus, 
koguduse õpetaja

 
      Hingedepäeval, 2. novembril 
 
   kell 18    Palvus ja mälestusküünla süütamine   
                  Viljandi Vana kalmistu kabeli uures  
 
   kell 19    Kontsertmõtisklus Jaani kirikus –  
 Viljandi Kultuuriakadeemia segakoor 
 ja pärimusmuusikud,  

mõtisklus Aleksander Sünterilt ja 
 Marko Tiituselt 
 
Kirik avatud vaikseks palveks ja mälestusküünalde süütamiseks kell 12 – 19 
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NOVEMBRIKUU  MEIE  KIRIKUS 
Pühapäev, 01.11 kell 9 HOMMIKUPALVUS  
Pühakutepäev kell 10    USUPUHASTUSPÜHA JA PÜHAKUTEPÄEVA MISSA 
  Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ning 
     naiskoor ”Iris” Taimi Välba juhendamisel ja Sirje Sei - plokkflööt            

USUVÕITLUS (Jeremija 17: 5-8, Roomlastele 10: 12-18; Matteuse 5: 13-16) 

  kell 16 SEMINAR “Reis usumaale” IV 
 kell 20 ÕHTUPALVUS Taiźe lauludega 

Esmaspäev, 02.11 kell 18 HINGEDEPÄEVA PALVUS Vana kalmistu kabeli juures 
 kell 19 HINGEDEPÄEVA KONTSERTMÕTISKLUS 

Musitseerivad Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusikud ja 
segakoor, mõtisklevad Aleksander Sünter ja õpetaja        
Marko Tiitus 

Teisipäev, 03.11 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
 

Pühapäev, 08.11  kell 9 HOMMIKUPALVUS  
23. pühapäev  kell 10 ISADEPÄEVA PEREMISSA KOOS LASTE RISTIMISEGA JA   
pärast nelipüha  LASTEKIRIK Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev 

Rajangu ja Sirje Sei plokkflöödil 
ANDKE ÜKSTEISELE ANDEKS (Filiplastele 1: 6-11; Matteuse 6: 14-15 

 kell 16 SEMINAR “Reis usumaale” V 

   kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega 

Teisipäev, 10.11  kell 10.30  KIRIKUTUND Jämejala psühhiaatriahaigla tegelusmajas 

kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

Teisipäeval, 10. novembril kell 13, keskpäevapalvuse järel,            
on keldrisaalis   

EEAAKKAATTEE  PPÄÄRRAASSTTLLÕÕUUNNAA  
Külas on sugupuu-uurija Tiina Tafenau.  Kaetud on tee- ja kohvilaud. 

Võtke sõber kaasa ja tulge! Olete oodatud! 
 
 kell 13 EAKATE PÄRASTLÕUNA.  

 

 

Pühapäev, 15.11  kell 9 HOMMIKUPALVUS  
Valvamise kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA) 
pühapäev  Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja 
     Kulno Malva 

VALVAKE! (Psalmid 94: 8-15; 1. Tessalooniklastele 5: 2-11; Matteuse 24: 36-44 
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 kell 14 KIRIKUTUND Viiratsi pansionaadis 
 kell 16 SEMINAR “Reis usumaale” VI 

kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega 
 

Teisipäev, 17.11 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
 

Pühapäev, 22.11  kell 9 HOMMIKUPALVUS  
Igavikupühapäev kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA) 
  Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja  
  koguduse ansambel Kadi Ritsingu juhendamisel 

KRISTUS – KÕIKSUSE ISSAND (Taaniel 12: 1-3; Johannese ilmutus 20: 11-21: 1;  
Matteuse 25: 31-46) 

 

 kell 16 SEMINAR “Reis usumaale” lõpujumalateenistus 
Teisipäev, 24.11 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
Laupäev, 28.11 kell 18  I ADVENDILAUPÄEVA KONTSERT:  

Naiskoor IRIS, koguduse ansambel Kagi Ritsingu 
juhendamisel ja Paalalinna Gümnaasiumi õpilased            
Signe Ristisaare juhendamisel. Sissepääs on tasuta 

 

Pühapäev, 29.11  kell 9 HOMMIKUPALVUS  
1. advendi kell 10 1. ADVENDIPÜHAPÄEVA PEREMISSA JA LASTEKIRIK 
pühapäev   Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja organist Kalev Rajangu,         
  Viljandi Maagümnaasiumi õpilased, juhendaja Malle Pisarev 

SINU KUNINGAS TULEB ALANDLIKKUSES (Roomlastele 13: 11-14; Matteuse 21: 1-9 

kell 18 ADVENDIKONTSERT. Esineb Pärnu Kammerkoor koos  
Viljandi Kultuuriakadeemia Kammerkooriga. Sissepääs tasuta 

kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega 
 

PALJU ÕNNE, NOVEMBRIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED 
 

01.11 Salme Annus  89 
01.11 Juta Klettenberg  54 
02.11 Evi Tamm  55 
03.11 Kristi Kerner  67 
04.11 Vaige Naber  79 
04.11 Jaanus Päiv  52 
06.11 Maritta Jullinen  54 
07.11 Maarika Roosimägi52 
10.11 Anna Adari  84 
12.11 Vally Speek  85 

13.11 Ellen Irv  83 
13.11 Luule–Miralda Uibo79 
15.11 Lea Päiv  50 
16.11 Maie Kreitzberg  67 
18.11 Tõnis Mägi  61 
19.11 Mariika Kiivikas  53 
20.11 Margit Pajo  51 
21.11 Ülo Helstein  56 
21.11 Rosalie Ilves  90 
24.11 Meedi Klettenberg 77 

24.11 Leili Visnap  69 
26.11 Salme Kiin  55 
26.11 Selma Sooaluste  100 
26.11 Heldi Soobik  82 
27.11 Arne Abolkaln  50 
27.11 Ülle Moll  55 
27.11 Leida Sinimaa  89 
27.11 Juta Sirg  58 
29.11 Paul Sarapuu  56 
30.11 Aita Samarüütel  69 

               
          JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI! 
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EDU, EDUKUS, EDUKAS? 
(Väljavõte Kalle Küttise ettekanne frantsiscusepäeval 4. oktoobril Jaani kirikus.  

Täistekst on avaldatud Jaani kiriku kodulehel) 
 

Tänase mõtteasetuse aluseks on selletalvine vestlus ühe 
naiskolleegiga. Ta rääkis oma 27-aastasest tütrest, kes 
on TÜ magistrant, elab koos ühe noormehega, neil on 
Tallinnas korter, oma auto ja jumal tänatud, et veel lapsi 
ei ole. See jahmatas mind täielikult. Püüdsin vaielda, et 
kulla kolleeg, see on ju suur mure, et sellises olukorras 
last veel muretsetud ei ole. Mulle öeldi, et olen 
vanamoeline, et riik ei toeta lapsesaamist. 

 

     Jäin mõtlema, et ka mul on kolm 
tütart, kes on  maailmale  ja  vanavane-
matele kinkinud 6 lapselast. Hakkasin 
mõtlema, kas ma olen maailmast valesti 
aru saanud? Kas mu lapsed on hälvi-
kud? Kas ma olen oma lapsi valesti 
kasvatanud, luues perekonnas õhk-
konna ja väärtussüsteemi, et perekond 
ja lapsed on normaalne osa inimese 
elukaarel. Mu pooled lapselapsed on 
sündinud üliõpilasperedes, sest arengu-
psühholoogid teavad, et esimese lapse 
optimaalsem sünniaeg on 20. ja 22. 
eluea vahel. Ega eesti vanasõna - 22 on 
viimane taks - ei ole selline see-pärast, 
et taks ja kaks hästi riimuvad. See 
lihtsalt on niimoodi.  
     Miks sünnib Eestis vähe lapsi? 
Rahvastikuministri büroo uuring ütleb: 
Eestimaalaste vähese sündimuse taga 
nähakse eelkõige materiaalseid põhjusi 
ja muutunud väärtushoiakud.  
     Vanusgrupiti on inimeste arva-
mused sellest, miks Eestis sünnib 
vähe lapsi, üllatavalt sarnased. Miks? 
     Kaasaja enamlevinud sõna on edu. 
See on sümpaatne, kuid mulle tundub, 
et viimasel ajal oleme liialt fetisheerinud 
edu mõistet ja see sõna on moondunud 
millekski mantrataoliseks võlusõnaks, 
mis võtab kokku inimese elu mõtte.  

Tänapäeva elu on ühemõtteliselt orien-
teeritud edule. Edukuseks peetakse eel-
kõige materiaalset heaolu, kuulsust ja 
olemist teistest parem.  
     Mida see edukus tähendab? 
Milline on selle saavutmise hind ja 
milline selle väärtus? 
     Raamatute raamat ütleb – võita 
maailm ja kaotada hing. Tasub meenu-
tada ütlemist – me teame kõige hinda, 
aga ei millegi väärtust. Hind teatavasti 
tekib turusuhetes, väärtus aga on püsiv. 
Kas jälgida hindu või pühenduda 
väärtustele? Üldreeglina on väärtus ka 
hinna sees. Hind pannakse objektile 
selleks, et teda müüa. Kas siis ka 
väärtused on müüdavad? Küünikud 
ütlevad, et kõik on müüdav, pakutagu 
vaid õige hind! Raha on muutunud 
tarbimisväärtuse vahendajast omaette 
väärtuseks. Raha pole enam vahend, 
vaid väärtus omaette. Raha näikse olla 
edukuse mõõdupuu, edu ekvivalent. 
     Paavst Benedictus XVI on pannud 
kirja jahmatamapaneva, ent samas 
täpse tähelepaneku: “Me liigume 
relativismi diktatuuri suunas, mis ei 
tunnista millegi kindel olemist ning mille 
kõrgeimaks eesmärgiks on igaühe enda 
ego ja enda ihad.” 
      (Loe täisteksti koguduse kodulehelt) 
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JUHATUS TEGI OTSUSEID 
 

     Koguduse juhatuse 9. oktoobri koosoleku päevakorras oli 9 teemat. Annan olulisemad 
neist ka teile teada. Otsustasime kiita heaks koguduse veebilehekülje uuendamise. Plaanide 
kohaselt on uus kodulehekülg kasutusel esimeseks advendiks.  
     Arutasime ka koguduse eelarve olukorda. Kokkuvõttes tõdesime, et olukord on hea - raha 
laekumine ja kasutamine on tasakaalus. Probleemiks on annetajate vähesus. Koguduse 
1500 liikmest on annetajaid vaid napilt üle 200. Seda on vähe. Otsustasime teenistuste ja 
ettevõtmiste normaalse toimumise tagamiseks pöörduda koguduse liikmete poole palvega 
teha oma annetused vähemalt iga kvartal. Liikmemaksu soovituslik suurus on 1 % 
sissetulekust, väikseimaks tasuks on 1 kroon päevas. Maksumaksjatele anname teada, et kui 
soovite tulumaksu tagastamisel kirikumaksu maksuvaba tuluna näidata, palun andke sellest 
kantselesse teada ja edastage oma isikukood.  
      Rõõm on teatada, et saime Hasartmängumaksu rahadest toetust automaatse tuletõrje-
signalisatsiooni paigaldamiseks. OÜ Nano paigaldas lisaks signalisatsioonile ka uued 
valvesüsteemid ja 2 videovalvekaamerat. Aitäh koguduse liikmele Aavo Upanile tehtud töö 
eest.  Süsteemi hooldusleping on sõlmitud NANO OÜ –ga. 
      Suvel otsustas juhatus liisida õpetajale ametialaste sõitude tegemiseks uue auto. Mitmete 
võimaluste seast valisime välja Honda Civic´u. Auto eest tasume koguduse rahadest. Nüüd 
on tagatud õpetaja jõudmine iga koguduse liikmeni ja teenistustele ka väljaspool Jaani kirikut.  
      Frantsiskusepäeva kokkuvõteks tõdesime, et selle tähistamine läks korda. Oluline on, et 
jätkasime konverentsi pidamise traditsiooni ja tänasime klaveriaastate lõpetamise puhul 
annetajaid. Kontserdil oli rahvast kahjuks vähe, aga meie uus klaver kõlas virtuooside käe all 
suurepäraselt. Sama meelt oli ka Venno Laul, kes andis meile üle klaverivõtme. Suur tänu 
Margit Karule ja teistele kaasalööjatele hästi korraldatud sündmuse eest!   
     Tore oli langetada otsus asutada koguduses mudilasansambel. Ansambli juhiks on Sine 
Ristisaar.  

Rahu ja õnnistust soovides 
Tarmo Loodus, juhatuse esimees 

 

TÄNAME OKTOOBRIKUU LIIKMEANNETAJAID 
 

Linda Aru 
Enna Audova 
Tiit-Uku Audova 
Merike Ehala 
Elga Jakobson 
Kairi Kaju 
Helvi-Marie 
Kallikorm 
Ilmi Kard 
Meelis Kard 
Ene Kirotar 
Eve Kraaner 
Siiri Kärt 
 

Marja-Liisa Küttis 
Astrid Laarmaa 
Valdo Laurimaa 
Alvar Lepp 
Eva Loodus 
Tarmo Loodus 
Hilja Luhakooder 
Karl Luht 
Tiiu Luht 
Laine Madisson 
Eda Meidla 
Kalju Mirka 
Aino Mäemees 
 

Vaige Naber 
Urmas Närep 
Liia Otsa 
Raivo Otsa 
Rita Porkanen 
Aili Saar 
Marge Salujärv 
Tõnis Savi 
Erik Sumberg 
Kiira Sumberg 
Meelis Suurkask 
Vaike Talts 
Avo Tamm 
 

Evi Tamm 
Laine Tamm 
Enn Tammoja 
Mirjam Tiitus 
Õie Neemsalu 
Rein Uusmaa 
Kristiina Vahemaa 
Elle-Maie Viir 
Kalju Viir 
Tiina Vilberg 
Aivar Villems 
Taimi Välba 
(seisuga 26.10) 
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TÄNAME KORJANDUSTEL ANNETANUID 
 

    04.10 – 766.00 krooni  Pauluse kiriku turvakodu heaks  teenistusel osales 56 inimest 
    11.10 – 919.10 krooni  Sügisese talgupäeva korraldamiseks teenistusel osales 60 inimest 
    18.10 – 801.30 krooni  Koguduse arengukava-seminari  

 korraldamiseks  teenistusel osales 47 inimest 
    25.10 – 820.00 krooni  Misjonitööks väljaspool Eestit  teenistusel osales 48 inimest 

 
KOGUDUSE KANTSELEI kiriku käärkambris on lahti 
Esmaspäeval 15-18, teisipäeval 13-16, neljapäeval 13-17,  

laupäeval  10–13, pühapäeval  9 – 9.45  
ja pärast jumalateenistust  (K, R: - kinni) 

 
KIRIK on lahti tööpäevadel kantselei lahtiolekuaegadel  

(sissepääs käärkambri uksest) 
 

ÕPETAJA MARKO TIITUSE   KÕNETUNNID 
Teisipäev  kell 13-16 ja Neljapäev kell 14-17 

 
PIHIAEG  

Teisipäeval kell 16-17 või kokkuleppel 
 

Koguduse aadress: Pikk 8, 71003 Viljandi                                          kodulehekülg  www.eelk.ee/viljandi.jaani 
Telefon kirikus  43 33 000                                                                                  e-post: viljandi.jaani@eelk.ee 
Õp Marko Tiitus: telefon 53 41 33 94                                                                  e-post: marko.tiitus@eelk.ee 
Sekretär Tiina Vilberg: telefon 55 409 67                                                                
Klaverifondi konto on 102 200 802 160 11                                                  a/a SEB-s on 100 220 503 960 04 
AL toimetus: Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg 

Armas koguduse liige 
 

Suur tänu teile kõigile, kes te olete liikme-annetusega oma kogudust juba 
toetanud! Teid on 10 kuuga üle 200!  
 

Kõigil, kes soovivad kogudusele tehtud annetust ka oma tuludeklarastioonis 
näha, palun edastada kantseleile oma isikukood.  
 

Kutsume ka teisi koguduse liikmeid üles tegema oma liikmeannetuse 
veel enne kirikuaasta lõppu.  
 

Koguduse nõukogu otsusel on liikmeannetuse suurus 1% aastatulust. 
Õpilastel, üliõpilastel ja kindla sissetulekuta inimestel vähemalt 1 kroon 
päevas ehk siis 365 krooni aastas.                                     Koguduse juhatus 
 


