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PAASTUAEG ON PEATUMISEKS JA 
SÜVENEMISEKS

Teekäimast väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg. (Johannese 4:6)

Tuhkapäeval alanud 40-päevane paastuaeg valmistab meid ette Vaikse Nädala tõsiduseks ja 
ülestõusmispühade kirkaks rõõmuks. See on aeg paastumiseks ja palveks, meeleparanduseks, 
sisemiseks puhastumiseks ja vaimulikuks uuenemiseks. Võiksime öelda ka nõnda – paastuaeg 
on kevadise suurpuhastuse aeg, oma elu, jumalasuhte ja inimsuhete korrastamise aeg, liigsest 
ja segavast loobumise ning olulisele ja väärtuslikule keskendumise aeg.

Mõtlen niimoodi, et tänases pealiskaudses  ja sebivas-tõtlevas-nooseldavas elulaadis peaksime 
paastuma ka liigsest toimekusest, aktiivsusest ja töökusest. Kinkima endale hetki, võtma aega 
süvenemiseks, imetlemiseks ja tänamiseks. Fred Jüssi on öelnud ühes ööülikooli saates: „See on 
üks kõige kurvemaid asju, et meile ei anta võimalust süveneda või selleks jääb võimalusi aina 
vähemaks. Inimene ei oska laisk olla, meid on õpetatud töötama hirmsasti ja tähtis on see, et 
ikka tööd ja tööd ja tööd tuleb teha, aga sellest, et puhata tuleb, puhata tuleb ja puhata tuleb, 
sellest ei räägita.

Kui sa oskad laiselda, siis sa säästad ennast. Seda peab õppima, see ei ole üldsegi mitte lihtne –
õppida laisklema. See annab süvenemise võimalust. /---/ Jah, ka minu arust on märksa enam ja 
enam vajadus viljaka mittemidagitegemise järele maailmas.“

Mõtiskledes paastuajal Jeesuse inimliku loomuse üle, mis võiks olla meiegi inimsuse mõõdupuu, 
ei näe me väsimatut Tegijat või energiapommi, kes 24/7 endast positiivsust ja aktiivsust välja 
kiirgab, vaid meest, kes pika teekonna ja lõõskava päikese väsimusest jalgu puhkas, kellel oli 
aega allika ääres istuda ning tundmatu naisega juttu puhuda. Imeteod ja jutlused ja maailma 
lunastamine võisid mõneks ajaks ootama jääda. Või teisest küljest – ehk polekski olnud vestlust 
Samaaria naisega ja Johannese evangeeliumi 4. peatükki, kui Jeesus poleks tundnud väsimust 
ja vajanud puhkust? Ehk vajame meiegi julgust suurelt teelt kõrvale astuda, puhata, laiselda, 
süveneda, selleks et meie elus võiks tekkida uus kvaliteet?

Juhan Viiding on kirjutanud ilusa ja sügava palve:

Oo, ma tahtsin pikalt panna
kirja oma lause…
Armas taevas, palun anna
hingamisepause,

pausikuristiku põhja,
vaikusele pikkust,
vaikimiseruumi tühja, –
hinge tänulikkust.

Tere tulemast kirikusse – jalgu puhkama, hingama, süvenema, jõudu koguma, lihtsalt olema. 
Õnnistatud paastuaega ja rõõmsat kevade ootamist soovides 

Marko Tiitus, Koguduse õpetaja

Märts AD 2010                                                                   Nr 3/163
Paastukuu                        Ei ole olemas suuremat armastust kui see, 

       et keegi annab elu oma sõprade eest.                       
                                                          Jh 15: 13
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DIAKOONIAKOOLITUS „AITAMINE“
10.-11.veebruarini 2010 toimus meie koguduses diakooniakoolitus „Aitamine“. Selle 
viisid läbi külalised Norra Sauheradi kogudusest. Meie diakooniatoimkonna külalisteks 
olid Björn Otto Halden, Torunn Hesthag, Ivar Solbu, Ragnhild Elise Solbu, kes esinesid 
koolitusel ettekannetega, ja Sauheradi koguduse leerilapsed Ida Steen Hansen ja Anne 
Kristine Rugtveit.

Kahepäevane koolitus andis osalejatele võimaluse mitmel viisil teemasse sisse elada. 
Me kuulasime ettekandeid, kus avati aitamise teema erinevaid tahke, arutlesime 
rühmades, vaatasime lühikesi rollimänge, et analüüsida konkreetseid situatsioone 
aitaja ning aidatava vahel, ning koolituselt ei puudunud ka osaduslik pool: iga õhtu 
lõppes ühise söömaaja ja palvusega, mida kursusest osavõtjad ühiselt ette valmistasid. 

Koolituse juhatasid sisse piibli näited aitamisest: Jeesus kõneleb Samaaria naisega 
(Joh 4:4-16), Jeesus teeb nägijaks pimeda Bartimeuse (Mk 10:46-52) ja Jeesus äratab 
surnuist Naini noormehe (Lk 7:11-16). Rühmatöö ülesanne oli arutleda, milliseid 
väljakutseid pakuvad need inimesed tänapäeval. Ettekannetest jäid kõlama järgmised 
mõtted: 
 aitaja suunab kogu oma tähelepanu aidatavale, väljendades inimlikku soojust 

kehakeele kaudu;
 aitaja paneb kõrvale oma isiklikud mured ja läbielamised, ta ei katkesta vestlust 

kommentaaridega nagu näiteks „Ma tean täpselt, mida sa tunned.“; „Las ma 
räägin, mis minuga juhtus.“ Jne..;

 aitaja kuulab aidatavat tähelepanelikult ja märkab ka seda, mida aidatav ütlemata 
jätab;

 aitaja selgitab vestluse käigus välja, millist abi aidatav vajab: praktilist abi, 
informatsiooni, tujutõstmist … 

Diakoonia tähendab sõna JA tegu, s.t me kuulame kirikus Sõna ning läheme kirikust ja 
talitame selle järgi. Me ei või keskenduda ainult teole, unustades inimese, kellele see 
on suunatud. Diakoonia üks ülesannetest on suurendada inimestevahelist hoolimist ja 
selle kaudu luua koguduses positiivset jõudu. 

Rollimängud olid elust võetud ja neid etendati norra keeles. Keelebarjäär aitas tajuda, 
kui suur tähtsus on suhtlussituatsioonis kehakeelel ja hääletoonil, sest detailidesse 
laskumata saime aru, mis toimus aitaja ja aidatava vahel. Samuti demonstreerisid 
need piltlikult, milliseid vigu peab aidatavaga suheldes vältima.

Kursus pakkus osalejatele hea võimaluse aitamise teemal kaasa mõelda, olemas-
olevaid teadmisi värskendada ning uusi vaatenurki ja lähenemisi leida. Oleme küla-
listele tänulikud sisukate õhtute eest ja jääme ootama uut koolitust veebruaris 2011.
                                                               

Enna Audova, diakooniatoimkonna liige
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KÄISIME LAHTI SÕPRADEL KÜLAS
Jaanuari viimasel nädalavahetusel külastas meie kogudusest neljaliikmeline esindus Lahti 
sõpruskogudust. Õpetaja Marko Tiitusega olid Lahtis laste- ja peretöö, noortetöö ja muusika 
valdkonnad Mirjam Tiituse, Kalmer Liimetsa ja Taimi Välba näol. Reisi eesmärgiks oli tutvuda 
sealse laste-, noorte- ja peretöö meetoditega ja elavdada sõprussidemeid.

Olime kutsutud neljapäeva õhtuks Salpausselä 
koguduse nõukogu koosolekule tutvustama meie 
koguduse praegust olukorda ja visiooni 
eelolevateks aastateks. Erinevate viivituste tõttu, 
alustades laeva vahetusest ja lõpetades 
teetöödega Helsingis, ei jõudnud me kahjuks 
õigeks ajaks kohale. Meie neljapäevaõhtune 
programm oli hiline õhtueine. Seevastu oli aga
reede vägagi tihedalt sisustatud. Osalesime 
lastetöömajas iganädalasel hardushetkel ning 
uurisime kohvilauas sealse pühapäevakooli ja 
lasteaedade suhete kohta. Diakooniatöö vallast 
tutvustati meile mitmekülgse tegevuse keskust 
“Tagatasku”, kus töötud saavad omandada uusi 
oskusi, abi töökoha leidmisel ning sisustada 
kvaliteetselt vaba aega. “Tagatasku” on Lahti 
linna ja koguduste ühisprojekt, mille alla kuulub 
lisaks huviringide tegevusele ka supiköök ja 

käistöökoda. Reede pärastlõunal külastasime Jalkaranna koguduse pikapäevarühma, mis on 
mõeldud 1-2 klassi õpilastele. Lisaks koguduse elule näidati meile ka linna uhkust: kongressi- ja 
kontsertikeskust Sibeliustalo.

Laupäeval toimus Ristikirikus praostkonna noortetöö konverents. Üle saja noore, kelle sooviks oli 
kaasa lüüa noortele suunatud tegevuste organiseerimises, said osa erinevatest praktilistest 
rühmatöödest ning aruteludest noortetöö tuleviku üle. Õhtul ootas meid aga koguduse 
laagrikeskuses Siikaniemis, meie ööbimispaigas, grillimine püstkojas Vesijärve kaldal. Kuigi 
väljas oli väga külm, andis elav tuli koja keskel piisavalt sooja ning mõnusas seltskonnas lendas 
aeg kiiresti. Pühapäeval osalesime missal, kus jutlustas õp Marko Tiitus ning kus 
jumalateenistuse käigus anti meile üle kingitus Lahti koguduselt - protsessioonirist. Rist on kujult 
täpselt samasugune kui meie sõpruskogudusel. Risti võtsime kohe kaasa, 30 kilose risti jala 
toovad soomlased kevadel külla tulles ise kaasa. Pärast teenistust oli veel aega kingituste 
vahetamiseks ning lühikeseks ülevaateks meie koguduse tööst. Kirikukohvile järgnes ka ühine 
lõunasöök restoranis. Kui ühispildid olid tehtud, lõppeski meie külaskäik Lahtisse. 

Tagasisõit kulges äpardusteta ja rõõmsatena oleme tagasi Viljandis, et Soomes sõpradelt õpitut 
oma koguduse töö heaks rakendada. Jääme veel vaid ootama, millal Lahti koguduse liikmed 
omakorda meile külla tulevad, et siis jagada, mis vahepeal on muutunud ning tutvustada neile 
lähemalt ka Jaani koguduses toimuvat.

Kalmer Liimets

Lahti Salpausselä kogudus kinkis Viljandi Jaani 
kogudusele puidust protsessiooniristi. Õpetaja 
Marko Tiitus ja risti valmistanud meister Lahti 
Salpausselä kirikus
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MÄRTSIKUU VILJANDI JAANI KIRIKUS
Teisipäev, 02.03 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Reede, 05.03 kell 19 NOORTEÕHTU

Pühapäev, kell 9 HOMMIKUPALVUS
07. märts kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA) Teenivad õpetaja
Paastuaja Allan Kährik, organist Kalev Rajangu ja akordionist Kulno Malva
3. pühapäev    

JEESUS – KURJUSE VÕIMU VÕITJA (Sakarja 3: 1-5; Efeslastele 5: 1-11;  Luuka 11: 14-26)

kell 20 ÕHTUPALVUS

Teisipäev, 09.03 kell 10.30 KIRIKUTUND Jämejala tegelusmajas

                                      kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

                                         kell 13 EAKATE PÄRASTLÕUNA

kell 18 PIIBLI- JA PALVERING kiriku keldrisaalis
Jumalat armastada (Markuse 12: 28-34)

Reede, 12.03 kell 19 NOORTEÕHTU

Pühapäev, kell 9 HOMMIKUPALVUS
14. märts kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)
Paastuaja Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja 
4. pühapäev koguduse ansambel Kadi Ritsingu juhendamisel

ELU LEIB  (5. Moosese 8: 2-3; 1. Korintlastele 10: 1-6; Johannese 6: 1-15)
KIRIKUKOHV – Reisimuljeid külaskäigult Lahti Salpausselä kogudusse

kell 14 KIRIKUTUND Viiratsi pansionaadis

kell 20 ÕHTUPALVUS

Teisipäev, 16.03 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Reede, 19.03 kell 19 NOORTEÕHTU

Pühapäev, kell 9 HOMMIKUPALVUS
21. märts kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)
Paastuaja Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja 
5. pühapäev naiskoor IRIS Taimi Välba juhendamisel

KANNATUSTE PÜHAPÄEV (1. Moosese 22: 1-13; Heebrealastele 9: 11-15; Johannese 11: 47-53)                    

kell 20 ÕHTUPALVUS

Teisipäev, 23.03 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 18 PIIBLI- JA PALVERING kiriku keldrisaalis
Ligimest armastada (Luuka 10: 25-34)
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Neljapäev, 25.03 kell 18 PAASTUMAARJAPÄEVA KONTSERTMÕTISKLUS
Musitseerivad TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikud, 
mõtiskleb õp Marko Tiitus

Reede, 26.03 kell 19 NOORTEÕHTU

Pühapäev, kell 9 HOMMIKUPALVUS
28. märts kell 10 PALMIPUUDEPÜHA PEREMISSA JA LASTEKIRIK
Palmipuude- Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu, mudilaste
püha lauluring (õp. Signe Ristisaar) ja C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasiumi 

õpilased (õp. Kristi Vastisson)
AUKUNINGA ALANDUSTEE (Filiplastele 2: 5-11;  Johannese 12: 12-24)

KIRIKUKOHV - Laulame ja räägime lauludest kirikus

kell 20 ÕHTUPALVUS

Esmaspäev, 29.03 kell 18 VAIKSE NÄDALA ESMASPÄEVA SÕNA- JA 
PALVETEENISTUS

Teisipäev, 30.03 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 18 VAIKSE NÄDALA TEISIPÄEVA SÕNA- JA 
PALVETEENISTUS

Paastumaarjapäeva kontsertmõtisklus 25. märtsil
Aastaid on sel päeval musitseerinud Viljandi Jaani koguduses TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
üliõpilased ja õppejõud. Kauni traditsiooni hälli juures olid õppejõud Ene Lukka  ja Celia Roose koos 
rahvamuusika eriala tudengitega. Oleme rõõmsad, et kultuuriakadeemia muusikute koostöö Viljandi 
Jaani kogudusega on olnud nii jätkusuutlik, et saame ka tänavu 25. märtsil  kuulata  musitseerimas 
akadeemia koolimuuusika eriala üliõpilasi. Juhendavad õppejõud Leelo Talvik ja Piret Villem. 

Kirikukohvid sisukamaks
Pühapäevane kirikukohv on meie koguduses ammune traditsioon.  Hea on jumalateenistuse järel tulla 
sooja keldrisaali, kosutada end tassi tee või kohviga, ajada sõprade-tuttavatega juttu, ajada korda ehk 
mõned töisedki kirikuasjad. Oleme mitu aastat rääkinud sellest, et kirikukohviga võiks siduda ühiseid 
arutelusid kiriku- ja koguduseelu puudutavatel teemadel, tutvustada koguduse töövaldkondi, juhatuse 
ja toimkondade tegemisi, jagada reisimuljeid ja uudiseid sõpruskogudustest, tutvustada mõnd 
raamatut vm.

Jumalateenistuste toimkond korraldab märtsist alates pühapäevastel kirikukohvidel kaks korda kuus 
erinevaid arutelusid. Istume ühises lauas, joome teed ja kohvi, laulame ja palvetame, räägime 
asjadest, mis on meile olulised. Et pühapäev liiga pikaks ei veniks, on kirikukohvi kestvus plaanitud kuni 
12.30-ni.

Esimesed teemad:
14.03 Muljed külaskäigust Lahti Salpausselä kogudusse (Marko Tiitus, Taimi Välba)
28.03 Laulame ja räägime lauludest kirikus (Taimi Välba)
11.04 Mõtteid viimaste nädalate Eesti Kirikut lugedes (Ülo Stöör)
25.04 Külalised Lahti Salpausselä kogudusest (Marko Tiitus)

Loodame, et kirikukohvid elavdavad ja liidavad meie kogudust üksteise ja Issandaga. 
Tere tulemast! Tee, kohvi ja suupistete eest taskukohane annetus!           Marko Tiitus
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VALDA RAUAL TÄITUS 90. ELUAASTA
29. jaanuaril tähistas 90. sünnipäeva Viljandi Jaani koguduse liige, filoloog ja tõlkija Valda 
Raud, kes elab koos tütre Anu Rauaga Heimtalis Kääriku talus. Valda sünnipäeva puhul avati 
Heimtali muuseumis tema elu ja loomingut tutvustav näitus. Valda Raud on eesti keelde 
vahendanud Dreiseri, Shaw’, Twaini, Hemingway, Vonneguti 
ja teiste maailmakirjanduse klassikute teoseid, oma 
armastatuimaks autoriks, peab ta aga äsja igavikku lahkunud 
Jerome David Salingeri.

Valda Raua tõlketöö krooniks kujunesid aga Jaan Tammsalu 
poolt Eestisse toodud keldi palvete kogumikud. 1999. aastal 
ilmus „Keldi nägemus“ ja  2003. aastal „Keldi palved“.  Aastal 
2000 Eesti Kirikule antud intervjuus ütles Valda Raud: „ 
Minule oli palvete tõlkimine haruldane kool. Mulle kangesti meeldivad need lihtsad ja töökad 
inimesed. Kalurite ja põllumeeste usk on siiras ning vahetu. Inimene tunneb Jumala lähedust 
kogu aeg, igas hetkes. Küll ärgates, küll puhkama heites, küll tööd tehes, küll rõõmustades ja 
kurvastades.“

Usust rääkides peab Valda tähtsaks osadusetunnet  - et sa kas pastori abiga või ilma selleta oled 
osaduses Jumalaga, hakkad palvetades nägema, et su elus juhtub asju, mida võib nimetada 
imedeks. Nii nagu kreeka tragöödias tuleb otsustaval hetkel deus ex machina („jumal 
masinast“), nii saab Jumal meie keerulistesse olukordadesse selgust tuua.

Kõrge vanuse tõttu ei pääse Valda enam pühapäeviti kirikusse ning kuulab jumalateenistusi ja 
hommikupalveid raadiost. Jaani kirik on talle aga endiselt armas ja südamelähedane. Rohkem 
kui sõna mõjub talle kiriku liturgias muusika. „Meil on väga hea organist ja improvisaator,“ ütleb 
Valda tunnustavalt.

Eluõhtul on see imeliselt helge ja väärika olemisega naine leidnud endas hingerahu ja tasakaalu. 
„Minu eas on teada, et surm tuleb. Kas varsti, või laseb natukene oodata. Õnneks on mul hea ja 
rahulik tunne.“  Kõrgele eale vaatamata ei ole Valda käsi rüppe lasknud, ta koguni tõlgib 
jõudumööda, kui silmad lubavad. Küsimusele, mida vajavad inimesed praegusel ajal kõige 
enam, vastab tark naine pikemalt mõtlemata: „Hoolivust.“

Soovime meiegi Valda Rauale kodukoguduse poolt hoolivust, tervist, silma- ja vaimuvalgust. Üle 
kõige aga Looja õnnistust ja armu.                                                                     Marko Tiitus

ÕNNE MÄRTSIKUU SÜNNIPÄEVALASTELE!
01.03 Silvia Saveli   80
01.03 Maimu Soop 81
01.03 Ülo Stöör 71
02.03 Jaan Aavik 74
02.03 Karin Allik 67
04.03 Tiina Kass 58
06.03 Aino Toomsalu 90
07.03 Ahto Alliksaar 63
07.03 Rutt Kressa 76
08.03 Alfred Kliiman 73

08.03 Reet Torma 62
08.03 Anne Upan 56
08.03 Ille Urva 58
12.03 Vilma Kruusamägi 89
12.03 Tiiu Lätte 73
15.03 Heino Laagus 80
15.03 Sirje Sei 60
18.03 Elga Jakobson 75
18.03 Evald Raidma 57
18.03 Heino Thomson 56

24.03 Ene Soone 57
25.03 Ilme Kivest 77
26.03 Kaja Lymar 61
27.03 Hans Koovit 87
28.03 Helle Reinfeld 70
29.03 Marie Jaako 95
29.03 Ene Kirotar 74
31.03 Linda-Elisabeth      
          Tomson 76



Veebruar  20107

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI!

TOETA KOGUDUST!
Viljandi Jaani koguduses on üle 1000 liikme, kes kõik peaks hea seisma meie koguduse ja kiriku 
toimimise eest. Paraku panustab aga ainult iga kolmas koguduse liige. See tähendab, et ainult 
iga kolmas täidab endale leeripäeval võetud kohustust annetada 1% oma aastatulust 
kodukoguduse ja Jumala Riigi töö heaks. Kui me kõik oma lubaduse täidaks, oleks kirik soe, 
diakoonia- ja muusikatöö järjel ning noortetöö sisukas ja põnev.  

Meie toetajatel on keerulised ajad. Ka linn ja vallad toetavad meid vähem. Viljandi Linnavalitsus 
eraldab kogudusele tegevustoetust 35 000 krooni vähem kui möödunud aastal - 115 000 krooni.

Kogudusel pole täna maksmata arveid, eelarve on tasakaalus. Selleks oleme asunud kokku 
hoidma kõiges. Alandasime kiriku temperatuuri, vähendasime palgaraha, suvel jätame kiriku 
lukku… Kuid ka kokkuhoiul on oma piirid. Ühel hetkel võib see hakata mõjutama vaimuliku ja 
jumalateenistusliku elu kvaliteeti. Seda ei saa kuidagi lubada.

Kui soovid liikmeannetuselt tulumaksusoodustust, siis teata palun oma soovist koguduse 
kantseleisse ja saada meile oma isikukood. 2010. aastal on liikmeannetuse tasunud juba 
74 koguduse liiget.                                        Oleme tänulikud toetuse eest meie kogudusele!  
                  Õnnistussooviga õpetaja Marko Tiitus ja koguduse juhatuse esimees Tarmo Loodus

TÄNAME JUMALATEENISTUSEL ANNETAJAID!
 Peremissade ja lastekiriku korraldamiseks annetasid 7.02 teenistusel 77 inimest 1132 kr 
 Diakooniakoolituseks “Aitamine” annetasid 14.02 teenistusel 36 inimest 407 kr 
 Iseseisvuspäeva tänujumalateenistuseks annetasid 21.02 teenistusel 27 inimest 340 kr

TÄNAME VEEBRUARIKUU LIIKMEANNETAJAID!
Alates 25.01

Raul Alliksaar
Enna Audova
Helve Hunt
Marie Jaako
Kalle Kadalipp
Tiia Kadalipp
Margit Karu
Maie Kasvandik
Kadri Keldu
Eugenia Koik
Hans Koovit 

Rutt Kressa
Asta-Linda-Armilde Koovit
Meedi Klettenberg
Merike Holmberg
Johannes-Alfred Koik
Kristiina Vahemaa
Enn Kullama
Kaidi Kullama
Angela Leiaru
Alvar Lepp
Kadi Lohu

Eva Loodus
Tarmo Loodus
Vilma Malling 
Raili Meri
Hiie Mikk
Kalju Mirka
Anu Peiel
Õie Pihlak
Rita Porkanen 
Valve Schvede
Kristi Siimso

Eerik Sumberg
Kiira Sumberg
Alar Tael
Maie Tavaste
Mirjam Tiitus
Merle Uba
Urmas Uba
Aavo Upan
Anne Upan
Hello Upan
Tiina Vilberg

Mida me igaüks teha saame, et meie kogudus püsiks ja kasvaks, et kirik oleks jätkuvalt 
avatud ja kutsuv? Kõigepealt saame juba aasta alguses teha kogudusele liikmeannetuse.

Liikmeannetuseks sõlmige pangas püsikorraldusleping või tasuge 
see osade kaupa iga kvartali viimase kuu 20. kuupäevaks.

Liikmeannetuse soovituslik suurus täiskasvanule on 1% oma aastatulust, õpilastele ja 
töötutele vähemalt 1 krooni kalendripäeva eest (365 krooni aastas).

Täpsem teave on koguduse koduleheküljel www.eelk.ee/viljandi.jaani



Veebruar  20108

Aivar Villems Koidu Atonen Kuni 23.02

AJAST IGAVIKKU ON LAHKUNUD JA KRISTLIKULT MAETUD

Helgi-Lilian Uukkivi (28.02.1929 – 06.01.2010) 
                                    Maetud 9.01.2010 Viljandi Vanale kalmistule
Jeesus ütleb: Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub,  see elab, isegi kui ta sureb.

Suurel Neljapäeval, 1.aprillil   kell 19.00
KOGUDUSE ARMASTUS-SÖÖMAAEG (AGAPE)

Nagu kord Jeesus oma õpilaste ja sõpradega, istume meiegi kaetud laua ümber, et 
üheskoos leiba võtta ning kogeda osadust isekeskis ja Temaga. Lisaks söömisele ja 

joomisele kuulame piiblitekste ning laulame ja palvetame koos, et Tema ohvri 
tähendusse süüvida ja end pühadeks seesmiselt ette valmistada. 

Annetus kolmekäigulise söömaaja eest on 
vastavalt võimalustele. 

Toidu omahind on 90 krooni. 
Palume, et töötavad ja teenivad 

koguduseliikmed annetaksid pisut rohkem, 
et pensionärid ja töötud võiksid piirduda 

väiksema annetusega. 
See ongi armastussöömaaja mõte, et me 

teenime üksteist vastavalt oma 
võimalustele ja andidele.

Eelregistreerimine ja annetused kantseleis 28.märtsini (tel 43 330 00, 554 0967, 
viljandi.jaani@eelk.ee)        Korraldajad Enna Audova ja koguduse diakooniatöö toimkond

KIRIK JA KOGUDUSE KANTSELEI ON LAHTI 
ESMASPÄEVAL 15-18,  TEISIPÄEVAL 13-16, 
NELJAPÄEVAL 13-17,   LAUPÄEVAL  10-13,

PÜHAPÄEVAL 9 – 9.45 JA PÄRAST JUMALATEENISTUST 
KOLMAPÄEVAL JA REEDEL ON KIRIK KINNI

(sissepääs käärkambri uksest)

ÕPETAJA MARKO TIITUSE  KÕNETUNNID ON
teisipäeval  kell 13-16 ja neljapäeval kell 14-17

PIHIAEG
teisipäeval kell 16-17 või kokkuleppel

Koguduse aadress: Pikk 8, 71003 Viljandi                                                          e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
Telefon kirikus  43 33 000                                                                                       www.eelk.ee/viljandi.jaani
Õp Marko Tiitus: telefon 53 41 33 94                                                                  e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Sekretär Tiina Vilberg: telefon 55 409 67                               Koguduse konto SEB-s on 100 220 503 960 04

AL toimetus: Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg


