
 

pööripäev. Mõtleme täna 
ka sellele, mida me oma 
igapäevaste tööde ja 
tegemiste kõrvalt võiksime 
sel aastal õppida ja pare-
mini osata. Õppimine 
hoiab vaimu erksa ning 
aitab muutuda koos muu-
tuva maailmaga. Koolis 
saab õppida ka seda, et 
me kõik pole sugugi sar-
nased. Meil on erinev 
välimus, erinevad ema-
keeled, erinevad oskused 
ja eelistused.” 
 

President andis ka õpe-
tussõnad kaasa: “Teate, 
tegelikult pole koolis üldse 
kõige olulisem mitte vasta-
mine. Isegi mitte õigesti 
vastamine. Kõige olulisem 
on küsimine, sest siis saab 
teada, mida teada tahaks 
saada. Uudishimu on hea 
hariduse eeldus ja alus.” 

Lühendatult President 
Ilvese kõnest 

 

Taas helisesid koolikellad 
ja sajad koolid üle Eesti 
täitusid lastega. Kooliaasta 
alguse puhul soovis meie 
taasvalitud president kõigi-
le eneseusku ja sõbralikku 
meelt. 
 

“Need on kaks asja, mida 
vajab meist igaüks ja mida 
vajab ka Eesti riigina,” 
sõnas president Ilves. 
 “Eneseusk aitab edukalt ja 
sirge seljaga oma sihtideni 
jõuda. Nii inimesel kui ka 
riigil. Kriitiline meel tuleb 
siin muidugi samuti ka-
suks, aga see ei tohi muu-
tuda vaid kurtmiseks ja 
ainult halva märkamiseks. 
Sõbralikkus, heatahtlikkus, 
üksteise märkamine ja 
toetamine on aga need, 
mis muudavad sõprus-
konna, klassi, kooli, küla 
või alevi, lõpuks ka kogu 
riigi üheks hoolivaks 
pereks.” 

 

Riigipea sõnul: meie kõigi 
eesmärk olgu soov teha 
Eesti suuremaks, kuid 
sellega saame hakkama 
vaid juhul, kui alustuseks 
näeme omavahelist sidet. 
 “Sõbralikkus levib ja see 
peaks astuma vastu ti-
gedusele ja pahurusele, 
mida ikka veel liiga palju 
enda ümber näeme. 
Seega soovin teile rohkem 
head tuju ja eneseusku, 
sõbrad,” ütles president.  
 

“Esimene september, 
kooliaasta algus, on meie 
kõigi jaoks justkui vaimne 

KÕIGE OLULISEM ON KÜSIMINE 

PAULUSE KOGUDUSE ÕPETAJA ALLAN PRAATS  
Millisena paistab Sulle Paulu-
se kogudus praegu, kui oled 
ametis olnud kuu aega?  
Viljandi Pauluse koguduses 
olen kohanud rõõmsameel-
seid ja teotahtelisi inimesi, 
kes on jõu ja nõuga abiks ol-
nud küll kolimisel kui kiriku 
saali koristamisel ja jumala-
teenistusteks valmistumisel. 
Koguduse juhatuse inimesed 
eesotsas juhatuse esinaise 
Helmen Kütiga on palju ära 
teinud, et koguduse vaimulik-
ku ja majanduslikku elu eden-
dada. Kaastöölised koguduse 
teenistuses on mõistvad ja 

abivalmis. Hindan väga kõr-
gelt organist Aaro Tetsmanni 
orelimängu kõrget taset. Koo-
rijuht Külli Salumäe on suurte 
kogemustega ja on kavanda-
nud iganädalased kooriproo-
vid ja kord kuus koori osale-
mise jumalateenistustel. Kiri-
kumees Lembit Paldra on 
väga mitmekülgsete oskuste-
ga mees ja kuldsete kätega. 
Jana Kaseoja on kantselei 
ametnikuna väga hea suhtleja 
ning väga hea pühapäevakoo-
li õpetaja. Janis Tobrelutsu 
teadmised koguduse ajaloost 
ja tegemistest on väga laial-

dased. Koguduse raamatupi-
damist korraldab väga asja-
tundlikult Külli Metsar. Veel ja 
veel on inimesi, kes on Paulu-
se koguduses head tööd tei-
nud ja kellega ma veel ei ole 
tutvunud. Suur rõõm on igast 
inimesest, kes tuleb, et osale-
da ja osa saada Jumala teeni-
misest. (jätk lk. 2 “Vocatio Interna”)   

TÄNUD  MEIE TUBLIDELE 
VABATAHTLIKELE! 
RAJA AARDEVÄLJA  
sekretäri asendamine  
SILVIA SORO, MIRJAM 
TIITUS, TEET KAUR, 
KARMELA TENNEMAA, 
TAIMI VÄLBA  
kooliaasta alguse peremissa  
MEELIS SUURKASK    lillede 
hooldamine  
MAILA EIRAND, RAJA 
AARDEVÄLJA, HELE-MALL 
KIVISTE, FATME KLEBAN 
kiriku koristamine 
MAIE KASVANDIK   
sünnipäevakaartide kirjuta-
mine ja kohaletoimetamine  
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Sünnipäevalised 

 

Mihklikuu – Jeesus Kristus ütleb: Paluge, ja teile an-
takse,      otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.                                                                             
           Mt 7: 7 

01.09 Eve Kraaner             51 
03.09 Mari – Ann Süvari         65 
05.09 Olaf Samarüütel            81 
06.09 Helve Tähis             55 
07.09 Reet Post                  61 
07.09 Valve Schvede               82 
07.09 Viktor Uprus             88 
07.09 Veera Pille             74 
08.09 Kaidi Kullama               62   
09.09 Sirje Naarits             55 
09.09 Sirje Ojasoo             59 
11.09 Raivo Sirelpuu               51 
12.09 Maie Kasvandik             62 
14.09 Elga Ibrus             88 
16.09 Hilja Luhakooder          78 
16.09 Vello Veskimäe             51 
17.09 Erna Koppel             85 
18.09 Ene Sukk             57 
19.09 Urve Taul                     56 
20.09 Leida-Anette Kuusk       85 
20.09 Helene Raia             86 
21.09 Elle-Maie Viir                72 
22.09 Tiiu Kuusik             71 
26.09 Sirli Naelaste             50 
28.09 Loore Aim             55 
29.09 Salme Riso             84  
JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI 
TEID JA NOOREMAID    
SÜNNIPÄEVALAPSI!  

Õpetaja 
Marko 
Tiitus  

40 
(6.09) 

 
Jõudu ja pealehakkamist ning 
õnnistust Sulle ja Su perele! 
            Viljandi Jaani Kogudus 



Kuidas oled jõudnud kiriku ja 
teoloogiaõpinguteni ning miks 
valisid vaimuliku kutse?  
Küllap on õigem ütelda, et kirik 
jõudis minuni. Minu vanaemal 
oli vaimulikke raamatuid, mil-
lest õppisin lugema gooti 
kirja. Olin siis veel õige pisuke. 

Aegajalt käis tema juures bab-
tisti koguduse naisi teed joo-
mas. Mäletan neid üheskoos 
ümber köögi laua istumas ja 
teoloogilisi küsimusi arutamas. 
Nägin neid palvetamas. Sellest 
ajast pärinevad minu esimesed 
küsimused Jumala ja Tema riigi 
kohta. Teoloogia õpingutega 
alustama ajendas kohtumine 
kirikuõpetaja Jüri Bärgiga. Pea-
le ristimist ja leeri olin tegev 
Juuru Mihkli koguduse juhatu-
ses ja mind seati jutlustajaks. 
Mõni aasta hiljem astusin EELK 
Usuteaduse Instituuti. Ma ei 
julge ütelda, et olen oma elu-
kutse ise valinud. Olen lihtsalt 
kutsele vastanud ja püüdnud 
anda endast parima.  
 

Miks otsustasid tulla kiriku-
õpetajaks Viljandisse?  
Olen teeninud Koeru kogudust 
ühtekokku seitseteist aastat ja 
ühe nädala. Esimese jumala-

teenistuse pidasin viiendal 
pühapäeval pärast nelipüha 
1994. aastal. Jutluse aluseks oli 
sel päeval antud kirjakoht Esi-
mese Moosese raamatu 12 
peatüki algusest: 1Ja Issand 
ütles Aabramile: „Mine omalt 
maalt, omast sugukonnast ja 
isakojast maale, mille ma sulle 
näitan!“ ja neljandas salmis: „… 
Aabram läks, nagu Issand teda 
käskis“. See on lugu Jumala 
kutsumise järgimisest. Tundsin 
tollal, et minagi olen välja kut-
sutud oma isakodust ja lapse-
põlvemaalt kohta, kus Jumalat 
teenida. Tänujumalateenistu-
sel, enne Koerust lahkumist 
tööle Viljandi Pauluse kogudus-
se, oli kirikukalendris jutlusta-
miseks taas seesama kirjakoht. 
Jumala Sõna on olnud mulle 
juhatuseks, julgustuseks ja 
kinnituseks elu kõige olulise-
mate valikute tegemisel. Olen 
kutsutud teenima Jumala riiki 
paigas, mis Tema mulle näitab.  
 

Millised on plaanid, mida ta-
had esmajärjekorras koos 
kogudusega ellu viia?  
Teen märkmeid koguduse 
arengukava väljatöötamiseks. 
Võimaluste tundmaõppimine 

ja eesmärkide seadmine nõua-
vad veidi enam aega kui üks 
kuu. Praeguse seisuga on aga 
plaanitud, et iga kuu viimasel 
pühapäeval osaleb jumalatee-
nistusel koguduse koor. Korra 
kuus kutsume osalema teenis-
tusele muusiku väljaspool ko-
gudust. Soovin õige pea alusta-
da piiblitundide pidamisega ja 
vähetähtis ei ole ka see, et iga 
kuu viimasel kolmapäeval kell 
10.00 koristame üheskoos 
kiriku ruume.  
 

Juunikuus sõlmisid Viljandi 
Jaani ja Pauluse kogudused 
koostööleppe. Kas oled valmis 
hakkama Jaani kogudusega 
koostööd arendama?  
Koostöölepe on suurepärane 
algatus. Selle heaks laabumi-
seks on vajalik varuda head 
tahet, tuleb üles näidata vas-
tastikust lugupidamist ja teine-
teisega arvestada võrdsetel 
alustel. Arvan, et ka Viljandi 
Jaani kogudus ja õpetaja on 
selleks valmis. 
 

Rõõmsat meelt ja rahu       
Issandas soovib  

Allan Praats  
EELK Viljandi Pauluse  

koguduse õpetaja 

VOCATIO INTERNA - ALLAN PRAATS 

MIS ASI ON ILMAS PÜHA? 

Lk 2  

Viljandimaa kammerkoor valis oma 2010. 
aastal välja antud esikplaadi motoks Kalle 
Muuli luuleread: 
      

        Mõni asi on ilmas püha, 
        mõni puu, mõni metsamüha. 
        Mõni laul, mis mõlgub meeles 
        Sinu ilusas emakeeles. 
 

        Mõni vaikselt lausutud sõna, 
        millest mäletad ainult kõla… 
        Mõni asi on ilmas püha, 
        mõni asi, mis meenub üha. 
 

Vaatamata sellele, et meie ühiskond ja elu-
laad näitavad jätkuvaid sekulariseerumise 
märke – või just tänu sellele –, otsivad inime-
sed ikka ja aina seda, mis võiks nende jaoks 
olla püha. Mõni asi, milles on ilu ja valu, 
ligitõmbavus ja ehmatamapanevus ühtaegu. 
Mõni asi, mida ei saa osta, müüa ega va-
hetada ning millega ei saa kaubelda. Mõni 
asi, mis meenub üha ja mõtestab kogu meie 
inimlikku kogemust, andes sellele verti-
kaalse, ajatu, igavikulise mõõtme. 
 

Võime kogeda oma elus, ümbritsevas 

keskkonnas ja inimsuhetes pühadust on re-
ligioonipsühholoogide sõnutsi üldinimlik. 
Pühadusekogemus on inspiratsiooni allikaks 
loovusele, sellest sünnib aukartus ja vastutus 
elu, looduse ja Looja ees.  
 

V Frantsiskusepäeva konverentsil Jaani kiri-
kus küsime: Mis asi on ilmas püha? Konver-
entsi eesmärk on arutleda pühaduse üle kul-
tuuris, religioonis, looduses, ühiskonnas ja 
inimkogemuses. Millest jutustavad eestlaste 
pühad paigad? Kuidas on seotud pühaduse-
kogemus inimese identiteediga ning tema 
suhetega kaasinimestesse? Millised on eest-
laste pühad tekstid ja narratiivid? Kas aukar-
tus elu ees on seotud võimega kogeda 
püha? 
 

Neile ja teistele küsimustele otsime vastuseid 
frantsiskusepäeval Viljandi Jaani kirikus – 
frantsisklaste rajatud pühakojas. Ettekandeid 
peavad folklorist Marju Kõivupuu, religiooni-
psühholoog Tõnu Lehtsaar jt. Tere tulemast 
kaasa mõtlema!  
Konverentsi täpsem kava peatselt koguduse 
kodulehel www.eelk.ee/viljandi.jaani.   

13.—18. septembrini on 
Viljandis neljas improvisatsi-
oonilise kitarri festival. Rah-
vusvahelise Viljandi kitarri-
festivali peaesinejad on sel 
aastal kodumaised tipp-
kitarristid. Koostöös Tallin-
na Filharmooniaga jõuab 
publiku ette galakontsert 
«Eesti kitarrilegendid». 

Jaani kirikus esineb 17.09 
kell 18.30 innovaatilisi kitar-
rilahendusi leiutav Paolo 
Angeli Itaaliast. Pilet 6.-/9. €. 

Viljandisse tuleb tänavusse 
Euroopa kultuuripealinna 
Tallinna helimüüre lammutav 
ja gootilik Stian Westerhus 
Norrast,  üks Soome džässi 
esikitarriste Risto Toppola 
korraldab Viljandis õpituba-
sid ning annab oma trioga 
kontserdi. Ja loomulikult on 
kohal meie parimad kitarri-
virtuoosid.  Kitarrifestivali 
kontserdid toimuvad päri-
musmuusika aidas, Viljandi 
muusikakooli orkestrimajas, 
Viljandi Jaani kirikus, Viljandi 
nukuteatris, Narva Geneva 
keskuses ning Tallinnas Ho-
buveskis ja vene kultuurikes-
kuses. 

Frederic Chopin on öelnud: 
«Ei ole midagi kaunimat kui 
kitarri kõla... välja arvatud 
ehk kahe kitarri kõla.»  

Ilusat muusikaelamust! 

VILJANDI VILJANDI VILJANDI    
KITARRIFESTIVAL KITARRIFESTIVAL KITARRIFESTIVAL 

JAANI KIRIKUSJAANI KIRIKUSJAANI KIRIKUS   

Foto Elmo Riig 



Lastega pered saavad septemb-
rist tulla taas 2 korda kuus kogu 
perega pühapäevasele jumala-
teenistusele.   
 

Samal ajal kui vanemad jumala-
teenistusel on, osalevad lapsed 
kiriku keldrisaalis lastekirikus ehk 
pühapäevakoolis, kus jutustame 
lugusid, õpime tundma Piiblit ja 
kirikut, arutame elu põhiväärtuste 
üle, meisterdame ja laulame.  

Lastekirikusse on oodatud nii eel-
kooliealised ja algklasside lapsed 
kui ka vanemad lapsed. 
Lastekiriku õpetajad Mirjam Tiitus 
ja Minna Ilmaniemi koos laste- ja 
peretöö toimkonna liikmetega 
leiavad kõigile huvitavat ja harivat 
tegevust.  
 

Ootame rohket osavõttu! Andkem 
see info edasi oma lastele, laste-
lastele, ristilastele, sõpradele ja 

tuttavatele! Toome lapsed kiri-
kusse! 

                                 Mirjam Tiitus  
tel.  53 442 412, mtiitus@kultuur.edu.ee 

kõigest sellest, mis on meile elus oluline ja tähtis.  

Muusikaõpetajatel palume õpilasi innustada konkursil 
osalema, aidata neil laul kirja panna ja sellele saade 
kujundada.  
 

Oluline, et õpetaja ei tee lapse eest laulu ära. 
 

Eelvoorus 11.oktoobril kell 13 valib žürii lõppvooru 
kuni 15 parimat laulu, mis tulevad esitusele lõppkont-
serdil  15. oktoobril kell 18 Jaani kirikus. 
 

Registreerimiseks täita 7. oktoobriks vastav vorm  ja 
saata see koos omaloomingulise laulu tekstiga aadressil 
Pikk 6, Viljandi 71003, Viljandi Jaani kogudus, või        
viljandi.jaani@eelk.ee (märgusõna PÄIKESELAUL).  
 

Lisainfo: www.eelk.ee/viljandi.jaani, Signe Ristisaar (tel 
5816 4966, signe.ristisaar@gmail.com). 
 

Julgustame lapsi või lapselapsi ja õpilasi PÄIKESE-
LAULU festivalil osalema. Leidke üles ilusad lood ja 
laulud, mis Looja meisse helisema on pannud!        
Jagame seda head, mis Jumal meile kinkinud. 

Kutsume 1.-12. klasside õpilasi osalema frant-
siskusepäeva maakondliku omaloominguliste lau-
lude konkursil, mis on  inspireeritud Püha Fran-
ciscuse „Päikeselaulust”. 
 

Konkursile ootame omaloomingulisi laule Viljandi maa-
konna põhi- ja kutsekoolide, gümnaasiumide, muusika- 
ja huvikoolide õpilastelt.  
 

Laulude stiil on vaba, osa võib võtta üksi, mitmekesi, 
pilli saatel, bändiga või ilma. 
 

Lähtuvalt Franciscuse Päikeselaulust võivad laulud rääkida 
päikesest ja kuust ja tähtedest, Loojast ja loodust, elust ja 
surmast, armastusest ja sõprusest, valust ja üksindusest, 
inimesest meie kõrval ja meis endis, aga ka lihtsalt 
möödunud suvest või saabunud sügisest.  
 

Igaühel on midagi, millest laulda ja laule luua. Kirikusse 
ja Jumala ette võib tulla kogu oma eluga ja laulda 

LASTEKIRIK ALUSTAB  

PÄIKESELAUL 2011 

KOGUDUSE ANSAMBLID ALUSTAVAD  
desse! Proovid toimuvad 
esmaspäeval ja kolma-
päeval kella 17-19 Jaani 
kiriku keldrisaalis.  
Infot saab koorijuht Taimi 
Välbalt, tel. 513 3051 või 
taimivalba@gmail.com 
 
 

Koguduse segaansam-
bel Kadi Ritsingu juhen-
damisel tegeleb oma 
esikplaadi salvestamise-
ga ja uusi liikmeid enne 
uut aastat ei oota. 
 

Ansambli repertuaaris on 
nii vanamuusikat, eesti 
vaimulikke rahvalaule kui 
Eesti kaasaegsete auto-
rite vaimulikku muusikat. 
Ansambli tegevuse ja 
prooviaegade kohta saab 
teada Kadi Ritsingult tel 
50 22 659. 
Mudilaste lauluring ju-

hendaja Minna Ilmaniemi 
eestvedamisel tegutseb 
alates 2009. aasta sügis-
est. Lauluringi lapsed 
osalevad kord kuus toimu-
vatel peremissadel, plaa-
nis on nukunäidend ja hu-
vitavad väljasõidud. 
Laulma oodatakse 4-8-
aastasi muusikahuvilisi 
lapsi. Lauluring koguneb 
neljapäeviti kl 18-18.45 
kiriku keldrisaalis. 
 

Esimene kokkusaamine 
on 8. septembril kell 18. 
 

Teavet jagab juhendaja 
Minna Ilmaniemie, telefon 
56 20 58 93, või kirjutage 
minna.ilmaniemi@gmail.com.  

Tulge ja lööge koguduse 
muusikaelus kaasa—

saage elamus muusikast! 

Naisansambel Iris, kree-
ka keeles vikerkaar, on 
püüdnud olla laulusillaks 
koguduse ja Jumala vahel 
1996. aastast. Irise väl-
jundiks on kodukirikus 
jumalateenistustel lauluga 
kaasa teenimine ja kont-
serdid väljaspool kodu-
kogudust,  osalemine 
kirikupäevadel ning 
vaimulikel laulupidudel.  
Laulureisid on viinud meid 
ka sõpruskogudustesse  
Saksamaal ja Soomes.  
Valmistume ansambli 15. 
aastapäeva kontserdiks 
12. novembril. 
 

Iris juhendaja Taimi 
Välba taktikepi all alus-
tab hooaega 5.09 kell 17 
Jaani kiriku keldrisaalis.  
Uued lauljad on oodatud 
kõikidesse häälerühma-
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Ootame koguduse 
liikmeid alates 

septembrist iga kuu         
2. teisipäeval pärast 
keskpäevapalvust 

kell 13.00 kiriku 
keldrisaali 

 

EAKATE 
PÄRAST-

LÕUNATELE 
 

Kaetud on tee- ja 
kohvilaud, ootamas       

on külaline. 
 

Kohtume 
teisipäeval, 13. 09 

kell 13.00, 
külaliseks 

Marko Tiitus 
 

Tere tulemast kõigile 



 

TÄNAME KORJANDUSTEL ANNETANUIDTÄNAME KORJANDUSTEL ANNETANUID  
03.07 KORJANDUS 38,92 €  OSALES 32 INIMEST 
10.07 AJA LEHE VÄLJAANDMISEKS 57,51 € OSALES 42 INIMEST 
17.07 KORJANDUS 57,49 €  OSALES 45 INIMEST 
24.07 KIRIKU HEAKORRAKS 82,79 €  OSALES 43 INIMEST 
31.07 “PÄIKESELAUL” HEAKS 80,84 € OSALES 43 INIMEST 
07.08 KORJANDUS 61,06 €  OSALES 46 INIMEST 
14.08 KORJANDUS 29,51 €  OSALES 30 INIMEST 
21.08 JUMALATEENISTUSTEKS 40,50 € OSALES 36 INIMEST 
28.08 TAASTATAVALE TOOMKOOLILE 76,06 € OSALES 54 INIMEST 

www.eelk.ee/viljandi.jaani 

Kui Sul on liiga vähe mahti mõtisklemiseks oluliste asjade üle, 
kui Sa tahad pühendada oma elus rohkem aega Jumala Sõna 
uurimisele ja palvele,  
kui Sa naudid hubaseid vestlusi teetassi taga või armastad koos 
teistega laulda või laulu kuulata, siis on just Sinu jaoks  

PIIBLIPIIBLI--  JA PALVERING JA PALVERING   
Kohtume 2 korda kuus teisipäeviti kell 18 

laulmine * vestlused *palveosadus * õnnistamine. 
Saame kiriku keldrisaalis kokku 13.septembril kell 18 

Teemaks: Jumala Seadus – kellele ja milleks? 
27.septembril kell 18 Jumal ja ebajumalad 

RistitudRistitud  
01.07 Kätriin Hommik, Aivari ja Katrini tütar. 
 Vaderid: Kirli Koljat ja Indrek Suve 
09.07 Kaspar Kink ja Johanna Kink,  Janeki ja Jelena lapsed.     
             Vaderid: Kätlin ja Madis Juuram 
09.07 Eliise Juuram, Madise ja Kätlini tütar 
 Vaderid: Jelena Pärle ja Janek Kink 
23.07 Emilia Närep, Urmase ja Heleni tütar 
 Vaderid: Taja Vainolt, Lagle Lapp, Ruve Reinson 
31.07 Kaur Kannel,  Sanderi ja Triinu tütar.Vader:Gerda Verbeek 
 

Jeesus ütleb: “Laske lapsukestel minu juurde tulla, ärge keelake neid, 
                              sest selliste päralt on Jumala riik”    Markuse 10: 14
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MIS ASI ON ILMAS 
PÜHA? 

V FRANTSISKUSE-
PÄEVA 

KONVERENTS 
VILJANDI JAANI 

KIRIKUS 
TEISIPÄEVAL,          
4. OKTOOBRIL   

KELL 14-17  

Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse. Simmo Susi  
13.07.1997 – 26.05.2011 
Matusetalitus 16.07.2011 

 

 

Anto Pähn  
12.12.1934 – 06.08.2011      
Matusetalitus 12.08.2011 

 

Sest nõnda nagu kõik inimesed surevad 
Aadamas, nõnda tehakse ka kõik ela-

vaks Kristuses 1Kr 15: 22 

KIRIK ON LAHTI: 
kuni 15.09                  

E-L 10-17 ja P 9-17 
Alates 16.09  

tööpäeviti samal ajal  
kantseleiga 

 

KANTSELEI ON LAHTI 
teisipäeval 13-16,     
neljapäeval 13-16,  

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 

  SÜGISLEER JAANIS JA PAULUSES  
Viljandi Jaani kogudus ootab Sind leerikooli. Siin saad Sa uusi teadmisi, 
tutvud Piibli, kristliku pärandi, õpetuse ja liturgiaga, osaled põnevates  

aruteludes, õpid tundma Eesti Kirikut ja meie kogudust.  
 

Leerikool annab võimaluse suhelda, küsida, arutleda, kogeda ja avastada. Leerikooli 
läbimine on kirikliku laulatuse eelduseks, annab õiguse ristida oma lapsi ja olla ise 
ristivanemaks. Leeriõnnistuse saanu on Viljandi Jaani koguduse ja Eesti Evangeelse 

Luterliku Kiriku täisõiguslik liige.  
 

Meie leerikool toimub koos Viljandi Pauluse koguduse õpetaja ja leeriõppijatega.  
 

Leerikool koosneb 6 õppetsüklist. Igal teisel laupäeval kell 10-13.30 on 
leeritunnid kordamööda Jaani ja Pauluse kirikutes. Igal teisel pühapäeval 
osalevad leeriõppijad jumalateenistusel ning rühmavestlusel oma tuleva-

ses kodukirikus. Õppimist toetavad Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus ja 
Pauluse koguduse õpetaja Allan Praats.  

 

Leerikooli võib tulla 15-aastasena, vanuse ülempiiri ei ole.  
Leeriõppijate ristimine ja leeriõnnistamine ehk konfirmatsioon on IV ad-

vendipühapäeval, 18. detsembril kell 10 .  
 

Esimene kogunemine on laupäeval, 24. septembril  
kell 10-13.30  Viljandi Jaani kirikus.  

 

Kui soovid osaleda leerikoolis ning saada Viljandi Jaani koguduse liikmeks, 
siis pane end 10. septembriks leerikooli kirja – kirjuta 

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

Kui oled leeris käinud, mõtle, kas Sinu sõprade ja tuttavate hulgas on ke-
dagi, kellele see huvi pakub. Jaani kiriku ja koguduse uksed on avatud! 

Oled oodatud! 
Täpsem info kodulehel: www.eelk.ee/viljandi.jaani 

TÄNAME JUULITÄNAME JUULI--  JA JA 
AUGUSTIKUU AUGUSTIKUU 

LIIKMEANNETAJAIDLIIKMEANNETAJAID    
 

Raul Alliksaar, Lille-Astra Arraste, 
Rasmus Arraste, Enna ja Tiit-Uku 
Audova, Helve Hunt, Rita Jaanimägi, 
Tiia ja Kalle Kadalipp, Mikk Kard, Gerti 
Karilaid, Maie Kasvandik, Aino Kaubi, 
Marvi Kaul, Teet Kaur, Janek Kink, 
Hele-Mall Kiviste, Anneli Kont-Rahtola, 
Kaidi ja Enn Kullama, Sirje Kõuhkna, 
Siiri Kärt, Alvar Lepp, Eva ja Tarmo 
Loodus, Tiiu ja Karl Luht, Kea Lätte, 
Tiiu Lätte, Kalju Mirka, Gerly Nugis, 
Õie Pihlak, Reet Post, Kaido Pung, 
Jelena Pärle, Evelin Raia, Marge Salu-
järv, Gunnar Sarana, Silvia ja Aarne 
Soro, Lembit-Kaur Stöör, Ülo Stöör, 
Ülo-Tarmo Stöör, Marja-Liina Talimaa, 
Enn Tammoja, Andra Tetsmann, Ind-
rek Tirmaste, Keida Tirmaste, Laine-
Marianne Tusti, Merle Uba, Urmas 
Uba, Luule-Miralda Uibo, Kristiina   
Vahemaa, Tiina Vilberg, Leili Visnap.                   
(30.08 seisuga) 

LaulatatudLaulatatud  
  

23.07 Siim Espenberg ja   
         Kerly Krillo 
 

13.08 Meelis Lehtmets ja  
         Gerly Nugis 
 

20.08 Martin Salo ja Ines Karu 
 

Õige margapuu ja vaekausid 
on Issanda päralt, kõik vihid 

kukrus on tema tehtud 
 Õp 16: 11 

Viljandi Jaani Koguduse aadress:                    
Pikk 8, 71003 Viljandi 
www.eelk.ee/viljandi.jaani                                                         
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee 
Kantselei t. 433 3000 
Õp Marko Tiitus: t. 53 41 33 94     
e-post: marko.tiitus@eelk.ee                                                               
Sekretär Tiina Vilberg: t. 55 409 67                                                                
Koguduse konto SEB-s on        
100 220 503 960 04 
AL toimetus:  
Marko Tiitus, Tarmo Loodus, 
Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg 


