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„Jumala sõna tuleb

enam kuulata kui inimese sõna”. Ap 5:29

Jeesus andis oma õpilastele ülesande: “Minge kõike maailma, kuulutage
evangeeliumi kogu loodule!” Mk 16:15. Kiriku ja koguduse eesmärgiks on juhtida
inimesi pääsemisele ja tõe tundmisele.

Koguduse vaimuliku elu juhtimise eest vastutab koguduse õpetaja, kes on
koguduse vaimulik juht ja karjane. Temale ja teistele koguduse vaimulikele on
abiks koguduse nõukogu, juhatus ja revisjonikomisjon.

Koguduse nõukogu valvab koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise
üle, võtab vastu majandusaruande ja eelarve. Koguduse juhatus viib ellu
nõukogu otsuseid, valitseb koguduse vara ning korraldab majandustegevust ja
raamatupidamist, korraldab koguduse töösuhteid ja esindab kogudust kui
juriidilist isikut.

Koguduse nõukogu valib enda hulgast saadikud praostkonna esinduskogusse –
praostkonna sinodile. Praostkonna sinod omakorda valib saadikud EELK
kõrgeimasse seadusandlikusse organisse – kirikukogusse. Kirikukogu valib
peapiiskopi, piiskopid ning konsistooriumi kantsleri ja assessorid ehk
kirikuvalitsuse liikmed.

Koguduseliikme kohustused

•    elada püha elu Jeesuse Kristuse jüngrina ja Jumala lapsena;

•    võtta osa pühapäevastest ja kirikupühade missadest, jõudumööda ka
teistest teenistustest ja palvustest;

•    palvetada koguduse, tema liikmete ja vaimulike ning kõigi teiste
inimeste eest;

•    toetada vaimulikult ning vajadusel ka materiaalselt oma ligimesi;

•    annetada kirikule jumalariigi töö heaks kümnist (10% oma
sissetulekutest) või muu summa, mille tunned olevat sobiva;

•    osaleda koguduse elus muul sobilikul kombel.



Valimised Jüri kirikus toimusid Kolmainupühal, 30.mail 2021
Jüri koguduse täiskogu koosolek valis koguduse nõukogu ja nõukogu valis
juhatuse.

Nõukogu liikmeteks valiti: Talvi Abram, Jaane Lend, Eve Must,

Lisanna Ots, Martina Proosa, Ilmar Rohi, Marika Sepp, Vello Suits ja Urve Valdna.

Nõukogu liikmete asemikeks valiti: Marika Rohtla ja Jüri Vaino.

Juhatuse liikmeteks valiti Eve Must, Martina Proosa ja Marika Rohtla.

Juhatuse esimeheks valiti Talvi Abram.

JUMALATEENISTUSED JUUNIS

Pühapäeval 6. juunil kell 12.00 Kaduvad ja kadumatud aarded Tanel
Pühapäeval 13. juunil kell 12.00 Kutse Jumala riiki Ülo

Pühapäeval 20. juunil kell 12.00 Surnuaiapüha Jüri kalmistul Tanel

Pühapäeval 27. juunil kell 12.00 Halastage! Tanel

Laulge Issandale, kiitke tema nime,

kuulutage päevast päeva tema päästet! Ps 96

Vastuvõtuajad koguduse kantseleis (registreeruda telefoni teel)
Vaimulikud: Õpetaja Tanel Ots tel. 56636400, e-post: tanel.ots@eelk.ee

Diakon Ülo Liivamägi tel. 5271898, e-post: ylo.liivamagi@eelk.ee

Koguduse sekretär: Sandra Ausmees tel. 56636401
Juhatuse esimees: Talvi Abram tel. 56636401, e-post: talviabram@gmail.com

Liikmeannetus on märk meie osadusest ja ühisest vastutusest.
EELK Jüri koguduse arveldusarve on:

liikmeannetuseks EE131010002019876006
annetus oreli remondiks EE971010220278920229

ülekande selgituseks"Orel"

EELK Jüri kogudus
Jüri alevik, Rae vald Harjumaa

tel. 6048387, e-post: juri@eelk.ee;  kodulehekülg: https://juri.eelk.ee/
https://www.facebook.com/JuriKirik
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