
Mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, Ta on üles äratatud. Lk 24:5–6

 EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI    APRILL 2017 NR 4/64

SÕNAD JA TEOD

KAARLI KIRIKUS PÜHITSETI UUS ALTARILAUD

Apostel Paulus kirjutas: “Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, – 
eks see ole Kristuse vere osadus? Leib, mida me murrame, – eks see 
ole Kristuse ihu osadus? Et leib on üks, siis ka meie, paljud, oleme 
üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast”. 1 Kr 10, 16–17 
Kaarli kirikusse on seatud uus altarilaud. 19. märtsil pühitses 
piiskop Einar Soone selle õhtusöömaja lauaks, palve ja õnnis-
tuse paigaks ja märgiks Jumala ligiolekust.  “Pühitse meile see 

altarilaud, jaga oma õnnistust kõigile, kes siin sinu poole pöör-
duvad, toida ja uuenda siit oma kogudust Kristuse ihu ja vere 
läbi. Puhasta meid pattudest ja ühenda osadust üksteisega ja 
kinnita sinu teenimiseks. Seda me palume kolmainu Jumala isa 
ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen“.
On küsitud, kas ja miks seda vaja on, sest kirikul on senini ole-
masolevast altarilauast piisanud. 
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Jeesus oli ristil surnud.  Arimaatiast pärit Joosep korraldas Jeesuse ihu ristilt mahavõtmise. Surnukeha mähiti mürrivaigu ja 
aaloe salviga immutatud lina sisse ja asetati Kolgata lähedale raiutud hauakambrisse.   
Imetegusid teinud ja jumalikust armastusest rääkinud õpetajat ei olnud enam. Jeesuse poolehoidjate ootused ja unistused, 
mis ehitati üles peagi saabuvale Jumala riigile, kukkusid kokku. Jeesuse jüngrid olid teadmatuses ning suures kurbuses. Nad 
tundsid ennast mahajäetuna ja olid meeleheitel. 
Usutavade kohaselt läksid Jeesuse sõbrad Maarja Magdaleena ja noorema jüngri Jaakobuse ema sabatipäevale järgneva 
päeva hommikul Jeesuse keha salvidega võidma. Kaljuhaua juurde jõudes leidsid nad haua lahti olevat. Sisse astudes ei ol-
nud  hauas enam Jeesuse ihu. Nad olid hämmingus ja nõutud! Korraga nägid nad nende kõrval seismas kahte meest valgete 
riietega. Nad ütlesid: „Mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, Ta on üles äratatud.“ /Lk 24:5–6/. 
Nüüd tuli naistele meelde Jeesuse ülestõusmise ettekuulutus, mida nad kuulmise hetkel suure tõena ei võtnud. Valgetes riietes 
käskjalad ütlesid naistele: „Kiirustage jüngritele teatama, et Jeesus Kristus on surnust  üles tõusnud.“
Rõõmusõnum äratas nüüd üles mahajäetud ja meeleheitel olnud jüngrid ja poolehoidjad. Nad said uut julgust. Elutahe ja vai-
muvalgus lõi neis eredalt põlema. Suure vaimustusega hakati Jeruusalemma ümbruskonnas selgitama uut maailmavaadet. 
Ristiusu keskmeks on inimkonna kurjuse meelevallast lunastanud ja surma ahelad võitnud Jeesus Kristus. Jumala Sõnale 
toetudes ja ligimesi armastades, ehitas Kristus maa peale Jumala rahuriigi alusmüüri. 
Jüngrid, kes olid olnud mõne aja eest meeleheitel, ehitasid sellele alusmüürile rõõmusõnumit kuulutava kiriku. „Parandage 
meelt, laske ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse, siis antakse teile Püha Vaimu  annid“, kuulutas Peetrus. Nende andide-
ga, milleks on Jumala rahu, meelekindlus, armastus, õiglus ja pikk meel, rändame muretult Taevase Isa kodu poole.Teel olles 
ei pea me kartma võitlusi, sest meie kilbiks on Jumala Sõna ja Kristuse teod.

Kristuse Ülestõusmise valgust teie eluteele soovides
Diakon Tiit Zeiger



Koguduse elu ei saa edendada, kui vaatame vaid sellele, kuidas 
on olnud. Aja jooksul on ka meie kirikus muudetud nii liturgiat 
kui altari atribuutikat ja seda ikka lähtuvalt vajadusest, mis on  
nii praktilist kui loomulikult sisulist laadi.
Praktilise poole pealt vaid üks nüanss. Siiani kasutusel olnud 
altarilaud oli väike ja kõik oluline ei mahtunud sellele ära või 
tõsteti kõrvale (näiteks piibel). 
Palju olulisem on aga sisuline pool. Religioossus ja usklikkus on 
teemad, mis lähevad inimestele üha enam korda. Sellises maa-
ilmas on oluline, et Kirik edastab inimestele selgelt ja täpselt 
õpetust Jumala armastusest ja lunastusest. Ja seda just täna-
ses olukorras, kus me elame ning neile inimestele, kellega koos 
elame ja kes otsivad oma teed ning vastuseid religioossetele 
küsimustele.
Martin Lutheri selge sõnum oli, et kõige keskel ja kõige olulise-
mal kohal kiriku tegevuses on Kristus ja kuulutus Tema armas-
tusest. Kirik ja kogudused ei tohiks muutuda vabaaja veetmise 
kohaks, kus on unustatud Kristus või on Ta jäänud fookusest 
välja ning olulisemaks on saanud “kohv ja kook”. Oluline on, et 
oma tegevuses just seda fookust ei unustaks. Seepärast võiks 
küsida, kuidas kõnetab liturga ja kirikus toimuv Kristuse kiriku-
ga alles liitunuid või kui palju nad leiavad sidusust ja praktikaid, 
mida kogudustes viljeletakse.
Oleme harjunud, et luterlik kirik on sõnakeskne kirik, kus läbi 
aja on peetud oluliseks jutlust ja selle kaudu inimeste õpeta-
mist. See on väga oluline ja tähtis. Samas on selle taustal kadu-
ma läinud pärand, mis rõhutab sakramentide ja teiste armuva-
hendite tähtsust. Kaarli koguduses saab pühapäeviti imelisest 
altarisakramendist osa enamik kirikulistest ning selle juures on 
oluline, et inimesed lihtsalt ei saaks osa, vaid oleksid ka osalised 
armulaua pühitsemisel. 
Uue altarilaua kasutusele võtmine võiks aidata kaasa sellele, 
et inimesed väärtustaksid rohkem armulaua seadmist ja seda, 

kuidas Kristus nende andidega meie keskele tuleb. Armulaua 
seadmine on seni olnud kogudusele varjatud, sest vaimulikud 
seisid sellel ees. Tegelikult on oluline, et kõik kirikulised saaksid 
osa selle püha sakramendi pühitsemisest ning saaksid olla osa-
lised Kristuse kohalolus.
See on ka põhjus, miks paljudes kirikutes on altar toodud ini-
mestele lähemale. Nii võivad kõik jumalateenistusel osalejad 
tõdeda, et Kristus on reaalselt meie keskel. Altari lähemale 
toomine ja selle ümber koondumine võiks kaasa aidata ka sel-
lele, et inimesed istuksid kirikus rohkem altarile lähemal. Tänu 
sellele osaleksid nad jumalateenistusel mitte ainult kuulaja ja 
vaatajana, vaid panustaksid oma palvete ja kaasa teenimisega 
jumalateenistusse nagu iga vaimulik või altaris kaasa teenija.
Uus altarilaud annab võimaluse rohkem mõtestada meie usu 
saladusi ja on kindlasti hea abiline jumalateenistuse ja Jumala 
kingitud armuvahendite seletamisel neile, kes on oma kristla-
seks olemise tee alguses.
Uue altari kasutusele võtmine on soov liikuda üha rohkem 
selles suunas, millest eelpool kirjutasin. Kas see õnnestub ja 
püstitatud ootus täitub, näitab aeg. Kindlasti on uue altarilaua 
lisamine alguses silmale harjumatu. Paljud detailid vajavad 
veel kaalumist, olgu see altaritekstiilide või küünalde paigutus 
jms. Ka värvitoon on ehk harjumatu ja võibolla vajaks muut-
mist. Selles osas on kõik ettepanekud teretulnud. Olen tänulik 
kõigile, kes on juba panustanud ja ka neile, kes soovivad uusi 
altaritekstiile valmistada. 
Olgu meie mõte ja tegevus alati pööratud mitte sellele, mis 
seljataga või mis kasulikum ja meeldivam, vaid meie pilk olgu 
alati suunatud Jeesusele. Kõik mida me teeme, tehkem silmas 
pidades üht ja tehkem seda Jumalale kiituseks ja auks, et õn-
nistus saadaks meid igaüht isiklikult, Kaarli kogudust ja meie 
riiki ja rahvast.

Õpetaja Jaak Aus

PEREKOHVIK 1. aprillil kell 11
Külas on 

logopeed ja perepsühhoterapeut Made Torokoff-Engelbrecht

Vestleme südamest südamesse heade peresuhete 
ja lapse kõne teemadel.

Muusikalise etteaste pakuvad Kaarlikese muusikastuudio
kitarri eriala pilliõpilased koos õpetaja Hendrik Soon’iga.

Lastele on samal ajal avatud mängutuba.
Kohv ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt 

ühise laua katmiseks kaasa võtta kohvikõrvast.

Olete oodatud!

KAARLIKESE PERELAAGER 6.-7. mai
toimub maalilisel Läänemaal, Nõval.

Plaanis on palju põnevat: 
loengud, vestlused täiskasvanutele;

 mängud ja meisterdamine lastele; ühised tegevused kogu 
perele nii õues kui ka toas, õhtuprogramm jpm.

Sõit kohale oma autodega. 
(kellel oma auto puudub, mahutame teiste autodele)

Täiskasvanu tasu 25€, laps 18€ 
(alates teisest lapsest ühest perest 12€),

Alla 3-aastased lapsed tasuta.

Registreerimine kuni 1. maini! 
(kaarlike@eelk.ee / tel. 6199111)



24. märtsi keskpäeval täitus Kaarli kirik suure 
hulga väikeste laululindudega, kes õpivad eri-
nevates Eesti kristlikes koolides – toimus taas 
kevadine kristlike koolide laulupäev! Tegemist 
oli järjest kolmanda omalaadse üritusega. 
Osa võtsid õpilased Vanalinna Hariduskollee-
giumist, Tallinna Toomkoolist, Püha Miikaeli 
Koolist, Püha Johannese Koolist, Kohila Mõi-
sakoolist ja Kaarli Koolist. Lapsed liikusid lavale 
algusprotsessiooniga, mida saatis Eesti Apost-
lik-Õigeusu Kiriku preestri Sakarias J. Leppiku 
ettekantav Läänemaalt pärit vaimulik rahvalaul 
“Maarja kuld”. Sissejuhatust ja algusliturgia 
osa juhatas Kaarli kiriku õpetaja Jaak Aus ning 
jutluse pidas Rooma-Katoliku Kiriku preester 
Josemaria Camean Ariza. Vahele aga lauldi 
mitmeid ühislaule ja eraldi astusid üles ka 
Püha Miikaeli poistekoori ettevalmistuskoor, 
Kaarli Kooli mudilaskoor ja Vanalinna Muusi-
kamaja mudilaskoor. 
Enne lõpuosa lugesid lapsed kõigist koolidest 
ka omatehtud eestpalveid, milles paluti Taeva-
isa hoidmist kogu maailmale – eelkõige üksi-
kutele, haigetele, vaevas ja puuduses kannata-
vaile, paluti õnnistust meie koolidele ja Maarja 
eestpalveid kõigi ja kõige eest. Laulupäeva 
lõpetas juba kõigile tuttavaks saanud laul “Oi, 
Maarjamaa ema”, seda laulis üheskoos kogu 
kirik – lapsed, õpetajad, kontserdikülastajad. 
Muu hulgas kõlas sel keskpäevasel ja päikse-

24. MÄRTSIL TOIMUS KEVADINE KRISTLIKE KOOLIDE LAULUPÄEV

lisel tunnil kirikus rahvakoraal “Au, kiitus olgu igavest”, “Leiva-
laul”, “Laululinnuhaldjas”, “Esä taivan”, “Oo ainusündinud poeg” 
ja “Meie laul”. Erinevaid laule saadeti nii väikekanneldel, kitarril, 
plokkflöödil ja ka klaveril. 
Üritus oli helge ja kaunis ülestõusmispühade ootus keset paas-

tuaega – rahulikus saginas oli tunda siirast rõõmu laulust ja 
siirast rõõmu Jumalast. “Laulge Issandale uus laul, laulge Issan-
dale, kõik maailm!” – Ps 96:1

Triin Kuusk

PÜHALAULU KOOL 
koguneb neljapäeviti kell 17.30 

Kaarli kiriku keldris ja ootab nii vanu kui uusi õpilasi. 
Pühalaul on Pühakirja tekstidel põhinev palvekeel. Selle 

eesmärgiks on otsida Issanda palet ja tema tahte teostumist 
meie eludes.

Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: «Otsige mu palet!»  
Siis ma otsin, Issand, sinu palet Ps 27:8

Eerik Jõks eerik@ekn.ee, www.psalmus.eu

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES” 
koguduse majas kell 18.30–20

4. aprill
Anu Allikvee. Kunstis kujutatud piiblilood: Jeesuse 

tähendamissõnad

Sissepäs vaba. Võimalik teha vabatahtlik annetus 
loengusarja jätkumiseks
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Kiriku käärkambri pool olev trepp on kirikuhoone müürist lahti 
vajunud ja trepi üks külg sisse varisenud. Vesi on aegade jooksul 
trepi ja kirikuseina vahele läinud ja täidise ära uhtunud. Välti-
maks edasisi varinguid on sissevajunud trepi osa toestatud.  
Ilmselt tuleb kogu osa lammutada, teha uus trepp ja laduda ka 
küljed uuesti. Töö on mahukas ja kallis. Oleme tellinud Vabadu-
se väljaku poolse külje korrastamiseks projekti. 
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MIHKEL KUKK 60

9. märtsil täitus Kaarli koguduse endisel õpetajal Mihkel Kukel 
60. aastat.  
Neid, kes teda Kaarli koguduses I pihtkonna õpetajana aastatel 
1983–1992 teenimas mäletavad, on palju. Mitu tema algatust 
kestavad siiani. 
Ajalehe „Sulase” avanumbris kirjutas M. Kukk 1990. aastal: 
“Praeguses suuremate ja väiksemate väljaannete buumis küsi-
vad paljud, kas veel ühe uue ajalehe ilmumine on üldse õigus-
tatud. Liigne infoküllus võib mõjuda vastupidiselt. Need noored 
inimesed, kelle töö viljana see leht ilmuma hakkab, ei taha lõi-
gata odavat populaarsust ega lõivu maksta momendi eripärale. 
Nad on Kaarli koguduses kujunenud samasugusteks inimesteks 
nagu need Korintoses, kelle kohta Paulus ütleb: “Teist on ju 
ilmsi näha, et te olete Kristuse kiri, mis meie teenimistöö läbi 
valminud, kirjutatud mitte tindiga, vaid elava Jumala Vaimuga, 
ka mitte kivilauakestele, vaid lihastele südamelauakestele” (2Kr 
3.3). Just sellepärast ei võigi “Sulane” saada veel üheks väljaan-
deks paljude teiste sündivate ja surevate pikas rivis. Ma ei taha 
oma koguduse häälekandjale soovida mitte ainult pikka iga, 
vaid õiget Vaimu, mis kirjatähe paljude jaoks elavaks teeb”.
Ajalehest “Sulane” on saanud ajakiri “Sulane” ja ilmub tänaseni. 
M. Kuke ametisoleku aega jäävad ka diakooniatöö, pühapäeva-
kooli ja piiblitundide taaskäivitamine ning uute laulukooride 
tegevuse algus. 
Mihkel Kukke on tunnustatud tubli töö eest Raplamaal 2007. 
aastal EELK Teeneteristi III järguga, 2009. aastal valiti ta aasta 
vaimulikuks. Rapla maakond omistas talle maakonna hõbedase 
vapimärgi ja Rapla vald valis ta 2016. a valla aukodanikuks.
Rapla koguduses toimus südamlik sünnipäeva tähistamine. 
Kaarli kogudusest viisid head soovid armastatud õpetajale M. 
Kahar ja K. Saard.

Külli Saard

Mihkel Kukk koos abikaasa 
Anneli Kukega 09.03.2017



TOETA KA SINA ALANUD ORELIREMONTI

1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse 
annetuskasti.

2. Annetades EELK Tallinna Toompea 
Kaarli koguduse oreli arvelduskontole 

EE452200221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – 

ristilapsele ristimispäevaks, kalli inimese mälestu-
seks või hoopis endanimelise orelivile. Vilede hind 

jääb vahemikku 10-st kuni 3 000 euroni. 
Orelis on kokku on 5200 vilet 

pikkusega mõnest sentimeetrist 6 meetrini. 
4. Helistades annetustelefonile 9007704 

toetad oreli remonti 3 euroga.

Seisuga 29. märts 2017 
on annetustena laekunud 88 050€

ja kirikule on kingitud 710 orelivilet.

TÄNAME LAHKEID ANNETAJAID!

Hea kirikuline!

Oleme üheskoos Kaarli kiriku korda teinud - 
kirikusaal on puhas ja kaunis ning 

toetab  koguduse elu selle mitmekesisuses. 
Aitäh teile, ustavad koguduse liikmed ja 

lahked annetajad, toetuse eest!

Alustasime 2016. aastal Kaarli kiriku haruldase 
Walcker-oreli  kapitaalremonti, 

mis maksab 250 000 eurot ja kestab 3 aastat. 
Paneme üheskoos oreliviled 

taas puhtalt kõlama!

14. aprillil kell 12.30 Tallinna praostkonna 
RISTITEE RÄNNAK

Tule kaasa käima Suurel Reedel Jeesuse ristiteed. 
Mõtisklustes ja palves läbime ristitee peatuspunktid 

kolmes Tallinna vanalinna kirikus, mõtleme kannatusele, 
lunastusele ja meie Päästjale.

Ristitee käimine üheskoos on nähtav märk meie kirikute 
ühtsusest ja usust ning kuulutusest ühiskonnale. 

Võime loota, et meie rännak paneb mõtlema ka neid, kes 
pole siiani mõistnud, miks on Suur Reede nii oluline päev, 

et see on meil riigipüha.

Ristitee algab kell 12.30 EELK Tallinna Jaani 
kirikust ja Ristiteel liigutakse kirikust kirikusse ja 

meenutatakse Jeesuse ristiteed.

15. aprillil kell 16–19 
MUNAVÄRVIMISTALGUD

Ootame kõiki Vaiksel Laupäeval, 15. aprillil kell 16–19 
koguduse majja mune värvima! 

Värvime mune nii endale kui ka koguduse 
ülestõusmispühade ühise tähistamise tarbeks. 

Palun võta munad ise kaasa! Mune saab ka annetada, 
tuues need eelnevalt kirikusse või koguduse kantseleisse 

ajavahemikus 10.–12. aprill.

16. aprillil kell 10 
ÜLESTÕUSMISPÜHAD KOGUDUSEGA

Tähistame ühiselt kirikuaasta suurimat püha 
jumalateenistusega, kuhu on oodatud kogu pere!

Jutluse ajal lastele käärkambris oma tegevus.

Pärast jumalateenistust:
Jagame teelauas kaasatoodud küpsetisi.

Veeretame ja koksime värvitud mune.

Võta kaasa endale ja sõpradega jagamiseks värvitud 
mune ning too ühise laua katmiseks kaasa midagi 

maitsvat!



Toolivõimlemine igal neljapäeval 
kell 11 koguduse majas 

Koraalikoor 6. aprill kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 19. aprill kell 14
koguduse majas

APRILL KIRIKUS... Leerikool
29. märts – 25. juuni 2017

13. september – 10. detsember 2017

Diakooniatöö

KOGUDUSE KANTSELEI 

PIIBLITUNNID

Õnnis on inimene, 
kel on hea meel Issanda Seadusest ja 
kes uurib ta Seadust ööd ja päevad. 

Siis ta on otsekui puu, 
mis on istutatud veeojade äärde, 

mis vilja annab omal ajal ja 
mille lehed ei närtsi. Psalm 1:1a–3

Kohtume teisipäeviti kell 12.15 
koguduse majas!

Huvilised on oodatud! 
Lisateave: õp Kaisa Kirikal 

(kaisa @ ekn.ee,  5347 8967)

E, R     kell 10–13
T, N kell 10–13, 14–16
K kell 10–13, 14–18

Õpetaja Jaak Aus
Abiõpetaja Kaisa Kirikal

Diakon Saima Sellak-Martinson

Vaimulikega kohtumiseks palume 
ette helistada

telefon: 619 9100
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: Kaarli Sõprade Klubi
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli heaks: 
Swedbank EE452200221057033689

KANNATUSE PÜHAPÄEV
Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida 
ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28
P 02. aprill kell 10.00 Missa 
E 03. aprill kell 13.00 Missa
T 04. aprill kell 17.30 Muusikaõhtu. Suurvormide kontsert. Kaarli kiriku 

kontsertkoor, dirigent Pärtel Toompere. Kavas: Donizetti, Liszt, Clemens non 
Papa. Klaveril Irina Ievleva, orelil Piret Aidulo. Sissepääs vaba.

K 05.04 kl 17.15 Missa
AUKUNINGA ALANDUSTEE 
Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks 
Temas igavene elu. Jh 3:14b,15
P 09. aprill kell 10.00 Missa, Palmipuudepüha, Leeripüha

kell 17.00 Kontsert 
J. S. Bach Johannese passioon. Anto Õnnis, sopran Jaanika Kuusik, 
metsosopran Evelin Ester, tenor Valter Soosalu, bass Tiisler, organist Piret 
Aidulo, Tallinna Poistekoor ja Klaipeda Kammerorkester. Piletitega.

E 10. aprill kell 13.00 Vaikse Nädala Missa
T 11. aprill kell 17.30 Vaikse Nädala missa
K 12. aprill kell 17.30 Vaikse Nädala Missa
N 13. aprill kell 17.30 Missa, Suur Neljapäev
R 14. aprill kell 10.00 Missa, Suur Reede
L 15. aprill kell 22.00 Missa, Vaikne Laupäev
KRISTUS ON SURNUIST ÜLES TÕUSNUD!
Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast 
igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed! Ilm 1:18
P 16. aprill kell 10.00 Missa, I Ülestõusmispüha
E 17. aprill kell 13.00 Missa, II Ülestõusmispüha
T 18. aprill kell 17.30 Muusikaõhtu. Ring ümber Läänemere: Ott Indermitte – 

bariton, Toomas Bubert – viiul, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
K 19. aprill kell 17.15 Missa
L 22. aprill kell 18 Kontsert. Kaks laste orkestrit Vantaa Muusika Instituudist. 

Dirigendid J. Lamminmäki, K. Ruotsala, M. Sinbel. Klaveril M. Merikanto. 
Kavas: Bach, Vivaldi, Sallinen, K. Blacwell, D. Blacwell. Sissepääs vaba. 

ÜLESTÕUSNU TUNNISTAJAD
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma 
suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks 
Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. 1Pt 1:3
P 23. aprill kell 10.00 Missa 
E 24. aprill kell 13.00 Missa
T 25. aprill kell 17.30 Muusikaõhtu 

Toomas Bubert – viiul, Marika Kahar – orel. Sissepääs vaba.
K 26. aprill kell 17.15 Missa
HEA KARJANE
Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina 
tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. 
Jh 10:11a,27–28a
P 30. aprill kell 10.00 Missa 


