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SÕNAD JA TEOD
Kirja heebrealastele autor kutsub meid üles olema üksteise vastu külalislahked. Tänapäeval mõistetakse külalislahkuse all nii 
võõrustajaks kui ka külaliseks olemist. Võõrustajatena avame tulijaile oma kodu- ja südame ukse, külalistena toome endaga 
kaasa aga uued mõtted, teistsuguse kultuuri ja maailmavaate. Nii võõrustaja kui ka külalisena ületatakse eneses peituvad 
piirid ning avatakse end võõrale. Nii puudutab külalislahkus võõrustajat kui ka külalist ennast. 

Oma südant ja kodu teistele avades saame Jumala õnnistusi sügavalt kogeda ja tunnetada. See ei seisne ainult lauale pandud 
heades andides ega piinlikult puhtas kodus, vaid hoopis südamesoojuses ja naeratuses, lahkuses ja siiras osaduses.

Alanud suvekuudel liigub aeg teises rütmis ning sageli minnakse just nüüd üksi või sõpradega teele, et kogeda midagi uut, 
leida midagi väärtuslikku, jõuda eesmärgini, mis tasub vaeva. Teatud mõttes oleme ju kogu aeg aardejahil, olgu need aarded 
siis midagi materiaalset või vaimset, ajalikku või igavest. Nii külaliste kui ka võõrustajatena ringi rännates saame üksteisele 
pakkuda aga kõiki neid aardeid, millega Jumal meid õnnistab. Ja ehk leiame mahti kinkida üksteisele ka veidi enam aega 
selleks, et võõrad saaksid omaks ja omad ei jääks võõraks, et teenida üksteist hoolivuse, tähelepanu ja siira armastusega. 

Õnnistatud jaanikuud, head võõrustamist ja päralejõudmist! 

Abiõpetaja Kaisa Kirikal

Naiskoor 65
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Koguduse naiskoor tähistas 2018. aasta 
mais oma 65. tegevusaastat. 
15. mail toimunud muusikaõhtul Kaarli 
kirikus esitati laule nii koori aastate jook-
sul kogunenud rikkalikust lauluvarast kui 
ka paaril viimasel hooajal õpitud uutest 
lauludest. Klassikalise koorimuusika kõr-
val on koori repertuaaris tähtsal kohal 
eesti heliloojate vaimulik koorimuusika, 
selle tutvustamine ja alalhoidmine.
Enamasti kord kuus teenib naiskoor kaa-
sa Kaarli kirikus pühapäevastel juma-
lateenistustel, lisaks on hooaja jooksul 
paar-kolm pikemat kontserti. Iga-aasta-
sed laulureisid on viinud naiskoori erine-
vatesse kirikutesse Eestimaal, samuti on 
osaletud praostkondlikel laulupäevadel 
ja üldkiriklikel laulupidudel. Koos Tallinna 
Jaani ja Oleviste koguduste naiskoori-
dega lauldakse Tallinna Oikumeenilise 
Naiskoori koosseisus, mille loomisest 
täitub 2018. aasta sügisel 25 aastat.
Kaarli koguduse naiskoori loomine ot-
sustati koguduse juhatuse koosolekul 
22. mail 1953. aastal. Esimest korda 
laulis koor oma esimese dirigendi Evald 
Kutseri juhatusel 30. augustil ja esime-
ne kontsertjumalateenistus toimus 20. 
septembril 1953. Üht sellel kontserdil 
kõlanud laulu, H. B. Kleini “Mu Karjane” 
(Psalm 23), lauldi ka koori 65. aastapäe-
vale pühendatud kontserdi lõpetuseks.

Kooril on 2001. a. valminud CD “Kiida 
nüüd Issandat” ja 2011. a. CD “Mu sü-
dames on pühapäev”. Aastate jooksul on 
koor teinud koostööd mitmete instrumen-
taal- ja vokaalsolistidega, nagu Toomas 
Bubert, Veera Taleš, Maila Ploomann, 
Kadri Ploompuu.
Naiskoori on aastakümnete jooksul ju-
hatanud dirigendid Evald Kutser, Mati 
Kutser, Ellinor Koppel, Hella Tedder, Evi 
Randma ja Lilian Liikane. 10. mail käis 

Nelipühal, 20. mail, tunnustati tänujumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 
teenekaid kiriku töötegijaid, toetajaid ja vabatahtlikke abilisi. 

Aukirjad ja tänukirjad andis välja EELK Konsistoorium. 
Aukirja koguduse naiskoorile andis üle peapiiskop Urmas Viilma.

koor endiste igavikku kutsutud dirigenti-
de ja koorilauljate haudadel laulmas ja 
neid tänuga meenutamas.
Aastatel 1988–2015 oli koori dirigent 
Marika Kahar, kes jätkab abidirigendi-
na. Talle anti koori audirigendi nimetus. 
Alates 2016. a juhatab naiskoori Kersti 
Petermann.

Kersti Petermann



TOETA ORELIREMONDI LÕPETAMIST

1. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele 
ristimispäevaks; kalli inimese mälestuseks või 
hoopis endanimelise orelivile. Annetus vilede eest 
jääb vahemikku 10-st kuni 3 000 euroni. Orelis on 
kokku 5200 vilet. 
2. Annetades kirikus orelivilekujulisse annetuskasti.

3. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli 
koguduse oreli arvelduskontole
EE452200221057033689. 

Walckeri oreli kapitaalremondi lõpetamine on 
kolmest etapist kõige kulukam ja läheb kokku 
maksma 94 200€, millest on puudu veel 28 100€.

VILED HÜÜDMA!

ORELI REMONTTÖÖD
Peaaegu kogu maikuu on kogudus  ja organistid nautinud põh-
jalikult intoneeritud ja häälestatud oreli kõla. Saksa intonaatori 
töö valmis maikuu esimese nädala lõpuks. Oma töö kohta kir-
jutas ta ka kokkuvõtte, milles märgib ära Kaarli kiriku Walckeri 
oreli erakordsust just selle pilli algupärasena säilimise ja suu-
ruse tõttu. Ka kirjutab ta, et see oli Tallinnas teine suur orel, 
millega tal on võimalus olnud töötada. Esimene töö oli toom-
kiriku orel, mis samuti kõlab suurepäraselt ka paljude aastate 
möödumisel. 
Oreli intoneerimise ja häälestustööd olid kavandatud pikema-
le ajale ja pidid lõppema alles juunis, valmisid aga juba mai 
alguseks. See osutus võimalikuks, kuna mul olid eeltööd suu-
remal määral tehtud ja olin veel ka intoneerimisperioodil abiks 
tehniliste probleemide lahendamisel ning vilede paigaldamisel. 
Koostöö sujus meil hästi. Lahkudes jagas saksa intonaator 
veel oma sooje muljeid meie kirikuelust. Eriliselt sügava mulje 
jättis talle Tallinna kristlike koolide laulupäev.
Ülejäänud maikuu möödus orelirõdul laiunud töökoja kokku-
pakkimisega. Tööriistad varjusid kastidesse, igaüks oma ko-
hale. Tolmuste tööde tegemiseks rõdule paigaldatud kilemaja 
leidis endale uue peremehe Kaarli Kooli kevadlaadal. Olin kin-
kinud selle vajaliku rajatise koolile. Minule ja töömeestele oli 
see kilemaja olnud väga vajalikuks abiks, seal saime teha kõik 
tolmusemad tööd ilma kogu kirikusaali määrimata.
Kuigi orel kõlab juba päris ilusasti, on seal siiski veel mõned 
tihendamise ja tehnilised tööd pooleli, mis tuleb teha veel juu-
nis-juulis.

Orelimeister Toomas Mäeväli

Kivid murenevad ja kõrged mäedki kuluvad tasandikeks. Nii 
laguneb ka kõik inimkätega tehtu. Kirikulised näevad lääne- ja 
lõunafassaadi murenenud soklikarniisi ja alumisi müürikive.
Kogudus soovib algaval suvel korrastada 10 meetri ulatuses 
müürisoklit. Murenenud kivid vahetatakse uute vastu välja. 
Uued, äsja kivimurrust toodud kivid tunduvad siis vanade kõr-
val esialgu plassid, kuid need tuuakse samadest Lasnamäe 
lademekihtidest ning harjumuspärase värvi annab neile aeg.
10 meetri korrastamine maksab 20 000 eurot.
Murenenud on ka kõrgemad karniisid, kus mitmes kohas on 
vesi jooksnud pleki ja müüri vahele. Karniiside ja lõunafassaadi 
korrastamine aga jääb edaspidiseks.
Palume koguduse liikmete abi eelseisvate tööde rahastamisel. 
Ka oreliremondi korjandusest oli mai alguse seisuga puudu 
veel 28 100 eurot.
Annetused võtame tänuga vastu ja meile on lubatud, et rõõm-
sat annetajat armastab meie Looja.
Pangaülekandega annetamisel palun märkida märksõna 
“müür”. Annetuse saaja: EELK Tallinna Toompea Kaarli kogu-
dus EE902200221040614950, Swedbank

MÜÜRID KORDA!

KODUNE ARMULAUD
Armulaual võtab inimene pühitsetud armulaualeiva ja 
-veini kujul vastu Jeesuse Kristuse ihu ja verd, st teda 

ennast. Armulaud on sakrament ja sellest on soovitatav 
osa võtta nii sageli kui võimalik, see on justkui kirikuliikme 
vaimulik teemoon, roog, mis on vajalik, et kasvada Jumala 

tundmises ja kogemises.
Pöörduge julgelt oma koguduse poole, kui te mingil 
põhjusel enam kirikusse ei pääse. Soovi ja vajaduse 

korral käivad koguduse vaimulikud ka kodus, haiglas ja 
hooldekodus armulauda jagamas.

Nii enda kui lähedase koduse armulaua soovist saavad 
koguduse liikmed teada anda kas koguduse kantseleisse 

või otse vaimulikule.
Kontakt:

Diakon Saima Sellak-Martinson 5301 5848
Koguduse kantselei 6199 100

Saada eestpalvesoov

Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest – 
sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses! 

1 Ts 5:16–18

Kaarli koguduse kodulehel on võimalik saata oma 
eestpalvesoove ka elektrooniliselt. Meieni jõudnud rõõmu- ja 

murepalved ning lahkunute mälestamissoovid kantakse 
jumalateenistustel ühises palves Jumala ette. 

Vaata lähemalt www.kaarlikogudus.ee.



KOGUDUSE LEERIAASTAPÄEVAD

Head 1993., 2003.  ja 2013. aastal Kaarli koguduses 
leeris käinud koguduseliikmed!

Kas mäletad oma leeriaega, mida uut õppisid, 
kelle kõrval istusid, mida tundides räägiti, milline oli 

leeripäeval ilm või millised Sinu emotsioonid?

Huvitav, kuidas kogudusel täna läheb? 
Mis on jäänud samaks, mis on muutunud?

Oled oodatud pühapäeval 
16. septembril 2018 kell 10 Tallinna Kaarli kirikusse, 

et üheskoos meenutada möödunut ning 
lootusrikkalt vaadata tulevikku.

Oma osavõtust palun anda teada hiljemalt 
12. septembriks tallinna.kaarli@eelk.ee; 6199 100

Kuldleeripüha jumalateenistus toimub 
26. augustil 2018 kell 10. 

Ootame kõiki 1968. aastal ja varem leeris käinud 
koguduseliikmeid. 

Registreerida hiljemalt 15. augustiks telefonil 6199100
Näitus on Kaarli kirikus avatud 20. maist – 2. juunini 2018 kiriku 
lahtiolekuaegadel.
Näitus rändab maikuust oktoobrini Tallinnas, Pärnus ja Tartus.
Näitus annab ülevaate Püha Isa paavst Franciscuse elust kuni 
tema paavstiks valimiseni ja tema sõnumi peamistest joontest. 
Samuti meenutab näitus paavst Johannes Paulus II Tallinna 
külastust 25 aastat tagasi, mis kestis küll vaid mõne tunni, aga 
on jätnud sügava jälje meie mällu ja südamesse.
Näitusel on kaksteist infostendi, millel on tekstid ja fotod paavs-
ti elu tähtsamatest sündmustest. Tekst on nii eesti kui inglise 
keeles. Vatikani värve meenutava graafilise kujundusega näi-
tus koosneb kolmest peatükist: kirikupea elu (viis paneeli), 
tema sõnum (kolm paneeli), Johannes Paulus II visiiti (kaks 
paneeli). Viimane paneel on pühendatud paavst Franciscuse 
kirjutistele ja 2018. aasta septembri visiidi programmile.
Paavsti elu tähtsamatest sündmustest on kajastatud Bergog-
liote perekonna immigreerumist Argentiinasse, Jorge Bergog-
lio preestrikutsumust, tema armastust jalgpalli ja tango vastu, 
samuti tema isiksuse tähtsust, tema valimist paavstiks ja tema 
teostatud muutusi kirikus, nagu kutse „väljuda oma mugavust-
soonist“ ja olla avatud kõigile, eriti kõige nõrgematele. Paavsti 
tsitaadid, mis hõlmavad tähtsamaid teemasid tema läkitustest, 
näitavad, et ta väljendub väga lihtsas, kõigile mõistetavas kee-
les. Tema vastused laste küsimustele lasevad tajuda väga sü-
gavat mõtteviisi ja suurt armastust nende vastu.
Näitus kutsub külastajat paremini tundma õppima kahte era-
kordset isikut ja on inspiratsiooni allikaks väärtustele, mida 
need isikud edendavad – halastus, integreeritud ökoloogia ja 
rõõm.
Näitust vahendab Rooma-Katoliku Kiriku Apostellik Administ-
ratuur.

Suvelaager “Kesk aega” 27. juuni - 1. juuli Varbolas.
Igal päeval on teematundide, ettevõtmiste ja ürituste 

aluseks päeva teema. 
Seekord ühendame laagripäevad 

Eesti sünnipäevaga ja süveneme meie ajalukku. 
Varbolas leiame end nii keskajas kui kesk aega.

Laagripäevadesse mahuvad vestlused, rühmatöö, matkad, 
maastikumängud, lõkkeõhtud, isetegevus, palvused, 

mängud, laulud ja palju muud!
Päevad algavad ja lõpevad väikese palvusega.

Osavõtutasu 75 €.
Ootame lapsi alates 8. eluaastast.

Info ja registreerimine: kaarlike@eelk.ee või tel 619 9111 
kuni 20. juuni või kuni kohtade täitumiseni.



Kaarli kogudusel on neli sõpruskogudust: Soomes Forssa 
(1997) ja Tammela (2016), Eestis Pilistvere (1999) ning Suurb-
ritannias Beckenhami St George’i kogudus (2008).
7. mail käisid Kaarli kogudusel külas Forssa koguduse esin-
dajad, kellega oleme koostööd teinud juba üle kahekümne 
aasta. Kogudustevahelises läbikäimises on tegutsetud krist-
liku usu tugevdamiseks erinevate töövaldkondade tasemel ja 
arendatud on ka kultuurilisi sidemeid.
Kuna selle aja jooksul on mitmed töötegijad vahetunud, siis oli 
soov suhteid veidi värskendada ja keerata suhetes uus lehekülg.
Forssa kogudust esindasid õpetaja Esa Löytömäki, vanemor-
ganist Outi Aro-Heinilä, diakooniatöötaja Anni Lautaporras, 
Hannu Ylitalo, lisaks oli üks nõukogu liige.
Kohtumine algas Kaarli kirikus, kus ühiselt lauldi Forssa ko-
guduse organisti orelimängu saatel Kiriku laulu- ja palveraa-
matust kaks laulu. Mõlemale kogudusele südamelähedane J. 
Sibeliuse “Su kiituseks mu Looja”/“Soi kunniaksi Luojan nyt” 
kõlas uhkelt ja võimsalt!
Seejärel tehti ringkäik Kaarli Koolis ja jätkati töise vestlusega ko-
gudusemajas, kus vesteldi juba konkreetsematest plaanidest.

P 17. juuni kell 13.00  Siselinna kalmistul. 
   Tallinna Toompea Kaarli kogudus.

P 17. juuni kell 16.00  Hiiu-Rahu kalmistul. 
   Nõmme Rahu kogudus.

R 22. juunil kell 14.00  Rahumäe kalmistul vana (Kaarli)
   kabeli platsil. 
   Tallinna Püha Vaimu kogudus.

R 22. juuni kell 15.00  Pirita kalmistul. 
   Tallinna Jaani kogudus.

R 22. juuni  kell 16.00  Pärnamäe kalmistul Krematooriumi
    suures kabelis.
   Tallinna Jaani kogudus.

R 22. juuni   Suur- ja Väike Pakri kalmistul 
   Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus.

P 24. juuni kell 14.00  Metsakalmistul (vihmaga 
   Metsakalmistu kabelis). 
   Tallinna Piiskoplik Toomkogudus.

P 1. juuli kell 12.00  Kopli kalmistupargis. 
   Saksa Lunastaja kogudus.

P 1. juuli kell 12.00  Naissaare kalmistul. 
   Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus.

P 1. juuli kell 13.00  Rohuneeme kalmistul. 
   Viimsi Püha Jaakobi kogudus.

P 1. juuli kell 13.00  Kalamaja kalmistupargis. 
   Saksa Lunastaja kogudus.

P 1. juuli kell 16.00  Liiva kalmistul. 
   Nõmme Rahu kogudus.

Jeesus ütles talle: 
„Mina olen 

ülestõusmine ja elu. 
Kes minusse usub, 

see elab, 
isegi kui ta sureb.

Ükski, 
kes elab 

ja usub minusse, 
ei sure alatiseks.

Jh 11, 25-26a

EELK 
Tallinna 

praostkonna 
surnuaiapühad

Forssa koguduse külaskäik
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KAARLI KIRIK ON AVATUD

01. juuni – 31. august 
E, N, R kell 10–15

T kell 13–18
K kell 13–18 (juuni), 

kell 10–15 (juuli–aug)
P kell 9–12

Ootame appi 
kiriku valvureid!

Kontakt: 
Jaanus Ruiso, 
Rein Vrager



EELK tänas ja tunnustas Kevadine väljasõit Viljandisse 

19. mail käisid koguduse liikmed juba 5. aastat kevadisel väl-
jasõidul Viljandis. Alustati Pauluse kirikust, kus võttis toreda 
reisiseltskonna vastu koguduse õpetaja Allan Praats. Ta kõne-
les kiriku ja koguduse ajaloost ning tänapäevast. 
Edasi suunduti Jaani kirikusse, kus saadi kuulda ka Jaani kiri-
ku imelist kellamängu.
Päev jätkus jalutuskäiguga lossivaremetes Vootele Hanseni 
asjatundlikul juhatusel.
Pärast väikest lõunapausi sõideti Heimtalisse. Imetleti mõisa-
parki ja saadi osa kohaliku muuseumi suurepärasest väljapa-
nekust.
Aitäh kõigile osalejatele meeleoluka päeva eest!

Nelipühal, 20. mail, tunnustati hommikusel missal Kaarli kirikus 
ja õhtusel tänujumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomki-
rikus teenekaid kiriku töötegijaid, toetajaid ja vabatahtlikke 
abilisi. Aukirjad ja tänukirjad andis välja EELK Konsistoorium. 
Kaarli kirikus andsid tänukirjad üle koguduse õpetaja Jaak Aus 
ja juhatuse esimees Vootele Hansen. Toomkirikus andis aukirja 
üle peapiiskop Urmas Viilma koguduse naiskoorile.
Kaarli koguduse kaastööliste tänukirjade üleandmine toimus 
Kaarli kirikus ja need said:
Eva Maksimova – pikaaegne koguduse vabatahtlik lastetöö 
tegija ja Kaarli Kooli lasteaia õpetaja
Janno Koplimets – aktiivne koguduse kaastööline ja kooli 
arendaja
Diane Starkopf – pühendunud pikaaegne vabatahtlik kogudu-
se laste- ja noortetöö tegija ning Kaarli Kooli lasteaia õpetaja
Tiiu Rikko – kauaaegne naiskoori laulja
Mall Vasar – kauaaegne naiskoori laulja
Reet Oolup – kontsertkoori kauaaegne koorilaulja ja aktiivne 
korraldustöödes
Pille Salmistu – koguduse kammerkoor Canoruse laulja
Raili Reinsalu – koguduse kammerkoor Canoruse laulja

Vasakult: Tiiu Rikko, Eva Maksimova, Diane Starkopf, Reet Oolup, Vootele 
Hansen, Mall Vasar
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Gruusias leiab imekaunid mäed, ilusad vanad kirikud, maitsva 
toidu, põneva keele ja sõbralikud inimesed, kes on väga uh-
ked oma kultuuri ja ajaloo üle. Seda kõike sai kogeda Kaarli 
koguduse kammerkoor Canorus.
Koor osales maikuu alguses Gruusias VIII Tbilisi rahvusvahe-
lisel koorimuusikafestivalil. Koor oli üks seitsmest külaliskoo-
rist. Peale Canoruse osalesid veel koorid Armeeniast, Poolast, 
Prantsusmaalt, Saksamaalt, Leedust ja kõige eksootilisema 
külalisena filipiinlaste kristlik koraalikoor Dubaist.
Festival toimus mitmes Gruusia linnas ja kestis ligi kuu aega, 
16. aprillist 12. maini. Canorus esines kahel kontserdil, ühel 
koos Tbilisi konservatooriumi tudengikooridega ja teisel koos 
Batumi kultuurimaja naiskooriga. Canorus esitas kontsertidel 
läbilõike neile armsaks saanud repertuaarist, vanamuusikast 
vaimulike rahvalaulude seadeteni.
Tbilisist põigati Lääne-Gruusiasse ja käidi Bagrati katedraalis, 
Gelati kloostris, Uplistsikhe koobaslinnas, Prometheuse kars-
tikoopas ja Kutaisi linnas. Batumis külastati botaanikaaeda, 
imetleti uusehitisi, käidi turul ja kasteti varbad Musta merre.
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Koorimuusikafestivalil Gruusias

Kaarli Kooli tütarlastekoor käis 5.–6. mail Riias, et laulda Me-
žaparka kiriku jumalateenistusel ja anda sealsamas ka kont-
sert.
Kooris laulab 25 tüdrukut Kaarli kooli II–V klassist ja neid juha-
tavad Pärtel Toompere ja Karina Kivikas. Reisil oli kaasas ka 
Kaarli koguduse diakon Saima Sellak-Martinson.
Mežaparka kirikus astusid solistidena üles Hanna-Loore Tam-
misto ja Anett Marvet V klassist ning Linda Liivamäe II klassist.
Tütarlastekoor laulis peamiselt kristlikke lastelaule, mille on kir-
jutanud T. Teras, T. Lige, P. Simojoki ja K. Hunt, kuid ka T. Volli 
„Kodu“ ja O. Leplandi lauldud „Laululinnuhaldjat“.

Kaarli Kooli tütarlastekooriga Riias



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: EELK Tallinna Toompea 
Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli heaks: 
Swedbank EE452200221057033689

KOGUDUSE KANTSELEI 

Toolivõimlemine igal neljapäeval 
kell 11 koguduse majas 

Koraalikoor 7. juuni kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 20. juuni kell 14
koguduse majas. 

Diakooniatöö

JUUNI KIRIKUS... Leerikool
19. september – 17. juuni 2018KADUVAD JA KADUMATUD AARDED – Kristus ütleb: Kes teid kuulda 

võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab 
kõrvale minu. Lk 10:16
P 03. juuni kell 10.00 Missa
E 04. juuni kell 13.00 Missa
T 05. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu

James D. Hicks (USA) – orel. Sissepääs vaba.
K 06. juuni kell 17.15 Missa
N 07. juuni kell 18.00 Pühalaulu Kooli VI õppeaasta lõpetamise vesper
Kutse Jumala riiki – Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete 
vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28
P 10. juuni kell 10.00 Missa
E 11. juuni kell 13.00 Missa
T 12. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu

Jonathan Dimmock (USA) – orel. Sissepääs vaba.
K 13. juuni kell 17.15 Missa
KADUNUD JA JÄLLE LEITUD – Inimese Poeg on tulnud otsima ja 
päästma kadunut. Lk 19:10
P 17. juuni kell 10.00 Missa, leeripüha
E 18. juuni kell 13.00 Missa
T 19. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu

Sven-Ingvart Mikkesen (Taani) – orel. Sissepääs vaba.
K 20. juuni kell 17.15 Missa
HALASTAGE! – Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate 
Kristuse seadust. Gl 6:1
P 24. juuni kell 10.00 Missa, Ristija Johannese sündmise püha, jaanipäev
E 25. juuni kell 13.00 Missa
T 26. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu

Aleksei Šmitov (Venemaa) – orel.  Sissepääs vaba.
K 27. juuni kell 17.15 Missa

KAARLI KOGUDUSE LEERIKOOL 
17. jaanuar – 08. aprill 2018

21. märts – 17. juuni 2018
Leeri võivad tulla kõik, kellel selleks soovi ja tahtmist,  

ei pea olema eelnevalt  ristitud ja kirikuga seotud.

KAARLI KOGUDUSE LEERIKOOL 19. september – 09. detsember 2018

K 19.09 Leerikooli algus
L 29.09 Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.
             Patt. Eetika
K 10.10 Piibel
L 20.10 Usutunnistus, sakramendid
K 24.10 Pühitsemised, õnnistamised
L 03.11 Palve, õnnistet elu kristlasena
K 14.11 Kirikulugu
L 24.11 Kokkuvõte, külaline
P 02.12 Harjutus
P 09.12 Leeriõnnistamine

Registreerimine: kaarlikogudus.eu/leerikool

Kursus on pigem arutlev ja annab võimaluse kuuldu üle mõtteid vahetada ning 
neid üheskoos analüüsida.
Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti, laupäeviti ja pühapäeviti mõned korrad kuus. 
Kolmapäevased tunnid algavad kell 18.00 ja kestavad kuni 2 tundi. Laupäevased 
leeritunnid on ajaliselt pikemad ja osavõtt nendest on peaaegu et kohustuslik. 
Tunniga alustame kell 10 hommikul ja lõpetame kella 14–15 ajal pärastlõunal. Pü-
hapäevastel leeritundidel saadakse kokku esimese jumalateenistuse lõppemise 
järel 1–1,5 tunniks.
Laupäevastes leeritundides käsitletakse ristiusule olulisi teemasid, nagu mis on 
usk ja keda/mida uskuda? Kes on Jumal ja kas Tema juhib inimese elu? Miks 
peaksime olema ristitud ja mis tähendus on ristiinimese elus armulaual? Kuidas 
õigesti ja hästi elada? Miks on maailmas kurjus ja kannatus? Mis saab pärast 
surma?


