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Küünlakuu
Vaeseid ei puudu maal kunagi. Seepärast ma käsin
sind ja ütlen: Ava heldesti oma käsi oma vennale,
hädalisele ja vaesele oma maal!
5 Ms 15: 11

Kiriklikust solidaarsusest
Möödunud aastal sai ühiskonnas ja avalikus meedias üheks enimkasutatavaks sõnaks
„solidaarsus“, seda eelkõige majandussurutise ja eelarvekärbetega seoses. President
Ilves defineeris oma mulluses aastapäevakõnes solidaarsust kui äratundmist, et ilma
teiste toetuseta, ilma meie enda toetuseta teisele ma ise, sina, meie kõik toime ei tule.
Toimetulekuraskused on ka kogudustel. Meie
koguduse juhatus arutas jaanuari koosolekul
eelarve kulude kärpimist saja tuhande krooni
võrra: viime talvekuudel kiriku temperatuuri
minimaalseks ja loobume kiriku igapäevasest
lahtihoidmisest... Me saame hakkama – kirik
ja rahvas on raskemaidki aegu üle elanud.
Kokkuhoiul on ka oma head küljed – ei saa
salata, et mõtlen teatava rahuloluga
võimalusele võtta kuu palgata puhkust ja
pühenduda perele ning doktoritööle.
Kuidas on lood solidaarsusega kirikus. Peapiiskop Andres Põder viitas 25. novembri Eesti
Kiriku juhtkirjas, et praegu teeb 20% kiriku
liikmeskonnast ära 80% tööst. Meie
koguduses toetas möödunud aastal oma
kogudust liikmeannetusega iga kolmas
konfirmeeritud koguduseliige. Mis on selle
põhjuseks, et enamik kristlasi „unustab“
leeripäeval antud tõotused ja vabatahtlikult
enesele võetud kohustused?
Eeloleval Vaimulike konverentsil valime taas
aasta vaimulikke. Kandidaatide esitamise
üheks nõudeks on koguduse liikmeannetajate
arvu kasv viimasel kolmel aastal. Alahindamata vaimuliku osatähtsust koguduseliikmete
innustamisel on ometi oht, et me seome
liikmeannetuse tegemise kohustuse kui
kirikliku solidaarsuse väljenduse vaimuliku
isikuomaduste või töötulemustega.
Mul ei ole kahekümne aasta jooksul kordagi
tulnud pähe käsitleda oma liikmeannetust
koguduse
õpetaja
või
sekretäri
premeerimisena. Me ei seo ju tulumaksu
laekumist
presidendi
või
peaministri
reitinguga. Koguduse liikmeannetus on
ennekõike võlg mu enese südametunnistuse,

Jumala ning kaaskristlaste ees, kellega ma
olen pühas ristimises üheks Kristuse ihuks
liidetud. Või mis võlg – pigem eesõigus ja
võimalus täita oma kutsumust ja panustada
Jumala Riigi tööks.
Ma ei kirjuta neid ridu selleks, et süvendada
süütunnet neis 80% kirikuliikmetes, kes pole
ühel või teisel põhjusel ära tundnud, et ilma
kõigi meie toetuseta ei tule me toime – perekonnana, kirikuna, rahvana ja inimkonnana.
Veelgi äraspidisem on lugu siis, kui ülejäänud
20% - olgu nad siis vaimulikud või koguduseliikmed –, kes püüavad ja pingutavad oma
oskuste ja võimete kohaselt, peavad tundma
süütunnet kõrvalejääjate pärast: näete, me
teeme nii viletsat tööd, et teistele ei lähe see
korda!
Kutsun Sind mõtlema ja otsustama, milline on
Sinu panus oma koguduse ja meie kiriku
toimetulekusse ja vaimulikku kasvamisse
alanud Issanda aastal. Ärgu lähtugu see
hetkeemotsioonidest, vaid pigem teadlikust
süvenemisest ja valikust.
Presidendi sõnad võiksid olla orientiiriks ka
kirikule: „Solidaarsus põhineb mõistmisel. Nii
selle mõistmisel, mis toimub meie ümber,
lähemal ja kaugemal. Kuid ka ligimese, tema
olukorra mõistmisel. Solidaarsus toimib kõige
kirkamal ja ehedamal moel, kui ebamugavust
ja tõrjutust hakkavad tundma need, kes
keelduvad koos teistega kandmast me ühist
koormat.“
Kandkem siis üksteise koormaid, sest nõnda
me täidame Kristuse seadust (Gl 6:2).
Marko Tiitus
Eesti Kirik, 20.01.2010 (avaldatud lühendatuna)
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EELK Viljandi Jaani koguduse visioon aastaks 2017
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani kogudus on Kolmainu Jumala nimesse
ristitute osaduskond, kes koguneb igal pühapäeval Jumalat kiitma ja tänama ning
saab Jumala Sõnast, armulauast ja palvest väe kujundada maailma ja ühiskonda
Jumala armastuse kohaselt. Osavõtt jumalateenistustest on arvukas ja aktiivne.
Jaani kogudus on Jumala perekond, mille liikmed on aktiivselt kaasatud koguduse
tegevusse ning tunnevad vastutust üksteise ja oma koguduse eest. Suurenenud on
21-50- aastaste inimeste osakaal koguduse tegevuses.
Koguduseliikmete armastus ja osadus väljendub üksteise austamises,
vastastikuses teenimises ja hingehoius. Jaani kogudus on avatud ja
kutsuv erineva tausta ja vagaduslaadiga inimestele. Koguduses valitsevad
üheskoos kokku lepitud reeglid, et kõik tunneksid end turvaliselt.
Kogudusesisene sidusus ja koostöövõime on suurenenud.
Jaani koguduses on aktiivne ja mitmekülgne lastetöö. Koguduseliikmed toovad oma
lapsi ristimisele ja kannavad hoolt nende kristliku kasvatuse eest. Kogudusse
kuuluvad pered on usulise ja vaimuliku kasvamise, armastuse ja teenimise
keskkonnaks. Kogudus toetab peresid laste kristlikul kasvatamisel ning teeb
koostööd kohalike koolide ja lasteaedadega laste ja noorte tervikliku isiksuse
arendamisel ning kristliku maailmavaate ja traditsioonide edasikandmisel.
Jaani koguduse töötegijad ja kõik koguduseliikmed on teadlikud
koguduse missioonist – täita Kristuse misjonikäsku Viljandi linnas ja
kihelkonnas. Koguduse misjoni- ja evangelisatsioonitöö on suunatud
kõigile koguduse tegevuspiirkonnas elavatele inimestele. Jaani kogudus
teeb aktiivselt koostööd teiste luterlike kogudustega Viljandi linnas ja
maakonnas ning on oikumeenilise koostöö eestvedaja Viljandis.
Jaani
kogudus
on
usaldusväärne
partner
kohalikele
omavalitsustele.
Koguduseliikmed kujundavad kiriku ja koguduse positiivset mainet avalikkuses.
Koguduse tegevus ning kiriku õpetuslikud ja eetilised seisukohad ning sotsiaalne
sõnum on kohalikus meedias kuuldavad ja nähtavad.
Jaani kirikus on aktiivne kontserttegevus, koguduse muusikakollektiivide töös osaleb
arvukalt inimesi.
Jaani koguduses on lisaks õpetajale ka abiõpetaja või diakon. Koguduse õpetaja ja
töötegijad on vääriliselt tasustatud. Koguduse majandus on jätkusuutlik ja teenib
koguduse missiooni elluviimist. Kogudusele kuuluvad hooned on heas korras ning
neid kasutatakse otstarbekalt.
Jaani kogudus palvetab, teenib Jumalat ning otsib jumalanäolisust igas inimeses.
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EELK Viljandi Jaani koguduse missioon ja väärtused
aastail 2010-2017
MISSIOON
Mt 28: 19-20: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja
Püha Vaimu nimesse, ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud.
Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.“
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani koguduse missiooniks on
täita Kristuse misjonikäsku Viljandi linnas ja kihelkonnas, kandes hoolt
oma liikmete usulise ja vaimuliku kasvamise eest ning tuues uusi inimesi
Kristuse juurde ja kogudusse.
VÄÄRTUSED
Pühadus – Jumala kohalolek väljendub seletamatus väes, millest saadakse osa
ilmutuse ja palve kaudu.
Kristusekesksus – koguduseliikmed kuulutavad ja tunnistavad Kristust, et
inimesed jõuaksid hingeõndsusele. Sõna ja sakrament on jumalateenistusliku elu
keskne sisu. Inimene peab elama oma usku.
Osadus – koguduseliikmetel on side Jumalaga, vaimulikuga ja omavahel. Kiriku
ühtsus sünnib osadusest Jumala ja üksteisega.
Hoolivus – koguduse liikmed on näoga kaasinimeste poole, nad kuulevad, näevad,
märkavad, aitavad ja armastavad inimesi.
Nähtavus – kogudus on Viljandi linnas ja kihelkonnas nähtav, kuulutades
rõõmusõnumit ja teenides kaasinimesi oma liikmete kaudu.
Avatus – kogudus on avatud uutele inimestele, ideedele ja spirituaalsele
mitmekesisusele, väärtustades, hoides ja kandes traditsioone ning kristlikku ja
luterlikku õpetust.
Aktiivsus – kogudus innustab ja kaasab inimesi oma missiooni täitmisesse.
Aktiivsetel inimestel on järgijaid.
Usaldus vaimuliku vastu – kogudus usaldab ja toetab oma õpetajat kui kutsutud
ja seatud vaimulikku juhti ja hingekarjast.
Vastutus – iga koguduseliige tunneb isiklikku vastutust teiste koguduseliikmete ja
oma koguduse eest.
Koguduse visioon, missioon ja väärtused on sõnastatud
arengukavaseminaril 30.-31.10.2009 Põltsamaal.
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VEEBRUARIKUU VILJANDI JAANI KIRIKUS
Teisipäev, 02.02

Reede, 05.02

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 18

PIIBLI- JA PALVERING kiriku keldrisaalis
Kristus meie keskel (Matteuse 18:20)

kell 19

NOORTEÕHTU

Pühapäev, 07.02 kell 9
HOMMIKUPALVUS
kell 10 KÜÜNLAPÄEVA PEREMISSA JA LASTEKIRIK
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu, koguduse
mudilaste lauluring ja Viljandi Huvikooli õpilased (õp Ene Raju)
JUMALA KIRKUSE SÄRA (1. Johannese 1: 5-7; Luuka 2: 22-33)

kell 20
Teisipäev, 09.02

kell 10.30 KIRIKUTUND
Jämejala psühhiaatriahaigla tegelusmajas
kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
kell 13

Kolmapäev, 10.02
Neljapäev, 11.02

ÕHTUPALVUS

EAKATE PÄRASTLÕUNA
Külas on Jaani koguduse juhatuse liige Margit Karu

kell 16-20 KOOLITUS TEEMAL “AITAMINE”
kell 16-20 KOOLITUS TEEMAL “AITAMINE”

Koolituse viivad läbi Viljandi Jaani koguduse sõpruskoguduse Norra Sauheradi koguduse
diakooniatöö tegijad. Koolitus toimub kiriku keldrisaalis.
Oodatud on kõik huvilised, kes tahaksid õppida aitamist ja abikäe vastuvõtmist.
Eelregistreerimine 07. veebruariks koguduse kantseleis tel 43 33 000
või koguduse sekretärile tel 55 409 67
Reede, 12.02

kell 19

NOORTEÕHTU

Pühapäev, 14.02 kell 9
HOMMIKUPALVUS
Pühapäev enne
kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)
paastuaega
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja
koguduse ansambel Kadi Ritsingu juhendamisel
JUMALA ARMASTUSE OHVRITEE (Jesaja 58: 1-9; 1. Korintlastele 13; Luuka 18: 31-43)

kell 14

KIRIKUTUND Viiratsi pansionaadis

kell 20

ÕHTUPALVUS

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 18

PIIBLI- JA PALVERING kiriku keldrisaalis
Palvetama õppimine (Matteuse 6: 5-13)

Kolmapäev, 17.02

kell 18

Reede, 19.02

kell 19

TUHKAPÄEVA MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)
Viljandi Pauluse kirikus. Oodatud on ka Jaani koguduse liikmed.
NOORTEÕHTU

Teisipäev, 16.02
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Pühapäev, 21.02 kell 9
HOMMIKUPALVUS
1. paastuaja
kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)
pühapäev
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja
Guldžahon Jussufi
JEESUS–KIUSATUSTE VÕITJA (1.Moosese 3: 1-7(8-19);Heebrealastele 4: 14-16;Matteuse 4: 1-11)

Teisipäev, 23.02

kell 16

SAKSAKEELNE JUMALATEENISTUS

kell 20

ÕHTUPALVUS

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Kolmapäev, 24.02 kell 12 ISESEISVUSPÄEVA OIKUMEENILINE
TÄNUJUMALATEENISTUS.
Jutlustab Viljandi praost Marko Tiitus, teenivad Viljandi
koguduste vaimulikud. Laulab meeskoor “Sakala”
Reede, 26.02

kell 19

NOORTEÕHTU

Pühapäev, 28.02 kell 9
HOMMIKUPALVUS
2. paastuaja
kell 10 PAASTUAJA PEREMISSA JA LASTEKIRIK
pühapäev
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja
Viljandi Huvikooli õpilased (õp Merike Kuivits)
PALVE JA USK (1. Tessalooniklastele 4: 1-8; Matteuse 15: 21-28)

kell 20

ÕHTUPALVUS

KÜLMA ILMA JUMALATEENISTUSED
Käre ja karge talveilm toob paljude rõõmude kõrval endaga kaasa ka muresid – kellel kipub tuba
külmaks minema, kellel lõhkevad veetorud… Suurenevad ka arved kiriku kütmise eest. Talvel
tuleb kiriku kütte eest tasuda 20 000 – 25 000 krooni kuus. Raha aga napib.
Koguduseliikmete oma osa kiriku ülalpidamiseks ehk liikmeannetuste summa oli 2009. aasta
seisuga pisut väiksem, kui me ootasime. Lisaks väheneb Viljandi Linnavalitsuse ja teiste
omavalitsuste toetus. Peame tõdema, et tulude vähenedes ei ole meil võimalik teha kulutusi
samas mahus kui varasematel aastatel. Peame elama säästurežiimil ja oma kulusid kärpima.
Peame kokku hoidma. Koguduse juhatus otsustas, et talvekuudel, kuni ülestõusmispühadeni,
hoiame kirikus püsivalt 6-7 soojakraadi. Keldrisaalis, kus toimuvad kooriproovid, leeritunnid,
lastekirikud, kirikukohvid, püüame hoida toatemperatuuri.

Sellega seoses meie palve ja üleskutse kõigile koguduseliikmetele –
pange end soojalt riidesse, kui pühapäeval kirikusse tulete. Ning tulge
hulganisti, sest mida rohkem rahvast, seda soojem nii ihul kui hingel.
Külma aja jumalateenistused on ajaliselt lühemad – kui tavaliselt kestab pühapäevane missa
meie kirikus pea 2 tundi, siis külmakuudel peame teenistuse tunni ja 15 minutiga. Seejärel on
aega keldrisaalis tee- ja kohvitassi juures soojas pikemalt koos olla.
Peremissadeks, kui ootame kirikusse lapsi, kütame ka kiriku soojemaks.
Tere tulemast soojadele jumalateenistustele!
Marko Tiitus
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Toeta kogudust!
Täname kõiki kes 2009. aastal toetas oma annetustega Jaani kogudust! Liikmeannetuse tegi
330 inimest (2008. aastal 349 inimest). Suur tänu teile, kes te ka säästuajal oma kogudust
meeles peate ja toetate. Kokku annetati 240 000 krooni. See on viiendik eelarvest.
Viljandi Jaani koguduses on üle 1000 liikme, ning me kõik peame küsima, miks ainult iga kolmas
liige täidab endale leeripäeval võetud kohustust anda 1% oma aastatulust kodukoguduse ja
Jumala Riigi töö heaks. Kui kõik oma kohustuse täidaks, oleks kogudusel soe kirik, diakoonia- ja
muusikatöö järjel ning noortetöö sisukas ja põnev.
Ka linn ja vallad ei saa meid enam nii palju toetada. Viljandi Linnavalitsus eraldab kogudusele
tegevustoetust 35 000 krooni vähem kui möödunud aastal - 115 000 krooni.
Täna 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.
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.

Sõlmige liikmeannetuseks pangas püsikorraldusleping või tasuge see
osade kaupa hiljemalt 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
Kui soovid liikmeannetuselt tulumaksusoodustust, siis teata palun oma soovist koguduse
kantseleisse ja saada meile oma isikukood. 2010. aastal on liikmeannetuse tasunud juba
56 koguduse liiget.
Oleme tänulikud toetuse eest meie kogudusele!
Õnnistussooviga õpetaja Marko Tiitus ja koguduse juhatuse esimees Tarmo Loodus

Jaani kogudus 2009. aastal arvudes
2009. aasta lõpuks oli meie kogudusel liikmeid 1735, sh ristitud lapsed. Annetajaliikmeid oli kokku aga
ainult 330. Nemad panustasid liikmeannatustena 240 000 krooni. Kokku laekus kogudusele
liikmeannetustest, talitustest, omavalitsustelt, sponsoritelt ja sõpruskogudustelt 965 421 krooni. Töötajate
palkadeks, erinevateks maksudeks, side-, transpordi-, kütte- jm kuludeks kulus 1 080 499 krooni. Eelarve
puudujääk kaeti 2008. aastal kokkuhoitud vahendite arvelt.
Pühapäevaseid ja pühade jumalateenistusi peeti kokku 58 ja nendel osales kokku 3503 inimest. Keskmiselt
oli igal teenistusel 60 inimest, pühapäevastel teenistustel osales keskmiselt 57 inimest. Lastekirik on
toimunud 9 korral, kus lapsi on juhendanud kokku 9 õpetajat ja millest on osa võtnud 20 last. Kõpus
toimunud praostkonna lastelaagrist võttis osa 13 meie koguduse last koos 3 emaga.
Kiriklikke talitusi peeti 68: ristimisi 21, leeriõnnistusi 21, laulatati 7 paari, maeti 19 inimest. Kontserte oli 40
ja nendest sai osa 4558 inimest. Nõukogu koosolekuid oli 6, juhatuse koosolekuid 7.
Läinus aastal tegutses 4 muusikakollektiivi: naiskoor “Iris” Taimi Välba juhendamisel, koguduse ansambel
Kadi Ritsingu juhendamisel, esimesel poolaastal gospelkoor Jaanika Aru juhendamisel; novembrist alustas
tööd mudilaste lauluring Signe Ristisaare juhendamisel.
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Täname jaanuarikuu liikmeannetajaid!
Alates 26.12
Jaan Aavik
Marlene Aavik
Ivika Alliksaar
Raul Alliksaar
Ene Andresen
Heli Arak
Maie Arba
Lilli-Astra Arraste
Rasmus Arraste
Enna Audova
Tiit-Uku Audova
Maila Eirand
Aksel Hüva
Kalle Kadalipp
Tiia Kadalipp
Sirje Kannel
Gerti Karilaid
Ruti Karilaid
Kadri Karro
Valev Kaska
Maie Kasvandik

Marju Kindlam
Kalev Kotsar
Enn Kullama
Kaidi Kullama
Siiri Kärt
Laine Kübar
Alvar Lepp
Saima Liverson
Kadi Lohu
Kätlin Lohu
Eva Loodus
Tarmo Loodus
Reet Lubi
Karl Luht
Tiiu Luht
Maido Martsik
Garmen MartsikVeere
Hillart Mirka
Tiiu-Mai Mirka
Heidi Oja

Tiia Oks
Kaie Orgo
Pilvi Parri
Tiina Pihlak
Õie Pihlak
Heli Poola
Porkanen Rita
Linda Pukk
Katrin Puu
Romet Puu
Liina Põldsepp
Margus Põldsepp
Viigi Püssa
Kadi Ritsing
Tiiu Rohtlaan
Aline Roid
Anneli Romulus
Aita Samarüütel
Ilmi Samarüütel
Olaf Samarüütel
Silvia Saveli

Maarika Sibrits
Virve-Sale Soobik
Ester Soosaar
Silvia Soro
Lembit-Kaur Stöör
Ülo Stöör
Ülo-Tarmo Stöör
Ada Tammoja
Enn Tammoja
Maie Tavaste
Marko Tiitus
Margarita Toode
Laine-Marianne Tusti
Merle Uba
Urmas Uba
Viktor Uprus
Ktristiina Vahemaa
Tiina Vilberg
Aivar Villems
Taimi Välba
Irma Väre

Täname jumalateenistusel annetajaid!
Töötegijate tänukoosviibimise korraldamiseks annetasid 3.01 teenistusel osalenud 26 inimest 452 krooni.
Oikumeenilise allianssnädala korraldamiseks annetasid 10.01 teenistusel osalenud 24 inimest 391 krooni.
Haiti katastroofi abivajajate toetuseks annetasid 17.01 teenistusel osalenud 37 inimest 887 krooni.
Diakooniatöö heaks annetasid 24.01 teenistusel osalenud 23 inimest 272 krooni.

Õnne veebruarikuu sünnipäevalastele!
04.02
04.02
04.02
06.02
06.02
09.02
09.02
13.02
13.02
14.02
15.02
16.02
16.02
17.02
17.02

Valev Kaska
Aino Kaubi
Merike Mitt
Õie Univer
Silvi Kont
Salme Lall
Malle Meiesaar
Meta-Helene Öngo
Kaja Raidma
Peeter Koorits
Silvi Mitt
Malle Kurvits
Hans Priks
Rasmus Arraste
Õilme Tšikina

81
75
63
61
57
89
50
84
56
55
77
52
51
80
71

18.02
18.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
22.02
25.02
25.02
26.02
27.02
27.02
28.02
28.02

Sülvi Tomp
Tarmo Loodus
Ardi Aleksandrov
Vilma Malling
Ester Sims
Hubert-Hartius Adari
Eda Meidla
Pilvi Saks
Urve Pääso
Ly Teder
Eerik Sumberg
Taimi Välba
Inge Anton
Milvi Univer
Margarita Toode

61
52
51
88
60
85
79
54
58
52
80
72
53
79
53

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI!
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Novembris lõppenud seminaril „Reis usumaale“ andsime
lubaduse
uuel aastal taas kokku saada. Seminari järeltöö hakkab toimuma

PIIBLI- JA PALVERINGINA
kaks korda kuus teisipäeviti kell 18-20.

Veebruarikuu kokkusaamised:



2. veebruar kell 18 – Kristus meie keskel (Matteuse 18: 20)
16. veebruar kell 18 – Palvetama õppimine (Matteuse 6: 5-13)

Õhtu ülesehitus:
Ühine teelaud  Laulmine  Sissejuhatus teemasse  Vestlusrühmad
 Eestpalved  Läkitussõna.

Oodatud on seminari „Reis usumaale“ läbinud ja teised huvilised!
Võta kaasa vastavalt võimalusele midagi suupärast teelauale!
Soovitav on end registreerida 1. veebruariks telefonil 5341 3394
või aadressil marko.tiitus@eelk.ee

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
Klaverifondi konto on 102 200 802 160 11
AL toimetus: Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg

