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Jumala armust olen ma see, kes olen. 1Kr 15:10

Laulupäev Suure-Jaanis
17. juunil toimub Suure-Jaani Muusikafestivali raames vaimulik laulupäev.

Vaimuliku laulupäeva patroon on EELK peapiiskop Andres Põder.
Osalema on kutsutud nais-, sega-, ja pasunakoorid, kooriliikidest on esindatud
ka valik-, ühend- ja valikpasunakoorid. Solistidena esinevad laulupäeva kontsertidel Heldur Harry Põlda ja Tõnis Mägi, kaasatud on Eesti Noorte Puhkpilliorkester,
Andres Mustonen, Jaan-Eik Tulve, Piret Aidulo, Ene Üleoja ja paljud teised tuntud
muusikud. Festivali kunstiline juht on Andres Uibo.
Kavas on Eesti ja Euroopa klassikalist ja kaasaegsemat vaimulikku muusikat,
tuntud ja armastatud laule (Tõnis Mägi „Koit“, Beethoven „Kõik taevad laulvad“)
ja ka uuemat muusikat (Andres Uibo „Agnus Dei“, Tuuliki Jürjo „Oh kui õndsad on
need pühad taevas“). Laulupäeva jaoks on tellitud ka uudisteos Toomas Trassilt,
mille kannab ette valikkoor.
Laulupäeval toimub ka palju muid kontserte ja palvusi, mis pakuvad laiale
publikule erinevates stiilides muusikaelamusi: „Vox Clamantis“, „Hortus Musicus“,
„Orthodox Singers“ jt. Pääs osadele kontsertidele on piletitega, kuid kõik palvused, jumalateenistus ja laulupäeva kontsert ise on tasuta!

Kell 7.30 Kiriku- ja tuletõrjetorn, muusikapaviljon jm. Äratusmäng pasunatelt. Tasuta.
Kell 8 Kiriku ümbrus. Hommikueine murul.
Kell 9 Suure-Jaani kirik. “Laudes” Vox Clamantis, dirigent Jaan-Eik Tulve. Tasuta.
Kell 11 Suure-Jaani kirik. Jumalateenistus.
Kell 12.30 Suure-Jaani kalmistu. Mälestushetk.
Kell 14 Suure-Jaani kirik. Hortus Musicus ja Tõnis Mägi.
Kell 16 Suure-Jaani õigeusu kirik. Orthodox Singers - dirigent Valeri Petrov.
Kell 17 Suure-Jaani kirik. Introitus. Toomas Trass (orel). Tasuta.
Kell 17.30 Suure-Jaani kirik. Laulupeotule pühitsemine.
Kell 17.35 Suure-Jaani kirikust laululavale. Laulupeo rongkäik.
Kell 18 Suure-Jaani kiriku kellade helistamine.
Kell 18.05 Suure-Jaani laululava. Vaimulik laulupäev. Tasuta.

Lõunaseina- ja koorirõdu vaheline sein remonditud!

Olete oodatud osa saama suurejoonelisest muusikasündmusest lauljana või
kuulajana, rongkäigulisena, kaasapalvetajana või vabatahtliku töötegijana!

EELK TALLINNA TOOMPEA
KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI
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Jumala armust olen ma see, kes olen. 1Kr 15:10

Paulus oli mees, keda enne tema pöördumist tunti Saulusena. Ta oli variser, kes
pidas väga oluliseks, et Jumalat ei teotataks ja eksiõpetuse levitamisega tegelejad
saaksid karistatud. Nii oli ta üks nendest,
kes esimesi kristlasi vangistas ja kohtu ette
vedas, süüdistades neid Jumalateotuses.
Rännakul Damaskusesse aga paisati Saulus maha tolmu ja ta jäi pimedaks. Pimedaks tegi teda see, kelle järgijaid oli ta tagakiusanud ja ka nägijaks tegi teda see, keda
oli ta taga kiusanud (Ap 9:1jj). Saulusest,
kellest oli saanud Paulus, sai tulihingelisim
Jeesuse kuulutaja ja misjonär. Võib ütelda,
et tema elu oli muutunud täiesti. Loomulikult võiks olla nördinud, et kristlaste endine
surma saatja oli nüüd suurim Kristuse järgija. Paulus räägib sellest ka ise ja rõhutab
korduvalt, et ta ei vääri seda. Ja samas viitab ta just sellele, et selline muutus on võimalik vaid Jumala armust. Muutus temas
ja tema elu ümberkorralduses toimus vaid
Tema armust. Jumal ei mõistnud tema üle
kohut, vaid vastupidi – tegi temast kaastöölise, kes ehk inimlike arusaamade järgi selleks ei sobinud. Selles ongi Jumala arm, et
Tema võib inimese paisata põrmu ja tõsta
ta jälle üles. Tema on see, kes meid kannab ja annab armust kõike, mida vajame,
kui seda vaid ise soovime.

Abiõpetaja Jaak Aus

Remont jätkub!
Mais jätkusid remonditud lõunaseina ja koorirõdu vaheliste seinte krohvimis- ja värvimistööd, mis lõpetati 18. mail. Peale seda pesti
ka aknad tellingute piirkonnas seestpoolt
puhtaks.
23. mail toimus tellingute ümbertõstmine
koorirõdu ja põhjalöövi vahelisele alale.
Kuu lõpuks jõuti lõpetada ettevalmistustööd
juunikuiseks seinte krohvimis- ja värimistöödeks – seinad pesti ja krunditi.
10. mail kooskõlastati Tallinna Kultuuriväärtuste Ametis Tallinna Kaarli kiriku värvilahenduse eelprojekt klausliga, et lae värvitoon
valitakse töö käigus koos Kultuuriväärtuste
Ameti spetsialistidega.

27. mail loositi välja J. Arraku graafiline leht!

KAMPAANIA “SILMAD SÄRAMA!”
Annetusest saadud raha läheb J. Köleri kutsuvat
Kristust kujutava freskotehnikas altarimaali
restaureerimiseks. Palume appi kõiki andma oma
panust, et sellel kunstiteosel kujutatud silmad taas
särama läheksid.
Annetuskampaania kestab kuni 30. juunini 2012.

Helistades numbril 900 7704 toetad
Kaarli kiriku fresko restaureerimist 3 euroga.
Üritus algas tervitussõnadega piiskop Einar Soonelt. Meeleolu
lõi puhkpilliorkester “Pritsu brass”.

KAMPAANIA
“ANNETUSED KAARLI KIRIKU REMONDI HEAKS”
Eesmärgiks on koguda 1 miljon eurot Kaarli kiriku
remont-restaureerimiseks.

Kui annetustest on kogunenud 50 000 eurot,
siis loositakse välja teine peaauhind –
Leonhard Lapin akrüülmaal “Sisemaastik”.
Loosimine toimub ainult nende annetajate vahel, kes on
teada andnud oma nime ja kontaktandmed.

Seisuga 31.05.2012
on laekunud 34 530 eurot

Remondi heaks annetanute vahel toimus loosimine.
Jüri Arraku graafilise lehe õnnelikuks omanikuks sai Elgi Liiv.

Eemaldati ohtlikud traadid!
24. mai ööpimeduses võeti ette kaua ootel olnud projekt: eemaldati Kaarli kiriku ja naabermaja (Toompea 1) vahelised raadiotranslatsiooni vanad traadid.
Traatide eemaldamise ettevalmistustöödeks lülitati ohutuse
eesmärgil trollikontaktvõrgust vool välja. Protsessi ajal suunas
liiklust Munitsipaalpolitsei. Mõlema hoone katusel olid töömehed. Esmalt eemaldati ja lasti köitega alla naabermaja-poolsete traatide otsad ja seejärel lõigati läbi traadid kiriku katuselt.
Kogu operatsioon kestis umbes pool tundi.

EELK TALLINNA PRAOSTKONNA LAULUPÄEV
3. JUUNIL 2012
Kell 13.30 Lastekontsert Nõmme Rahu kirikus.
Kell 16.00 EELK Tallinna praostkonna laulupäeva kontsert
Nõmme Rahu kiriku aias. Esinevad Tallinna praostkonna
koguduste koorid.
Kontserdid on tasuta. Avatud on laulupäeva kohvik

Kiriku remondi edenemise vabatahtlike rühm suvel
kokku ei tule. Järgmine kohtumine toimub Kaarli
kiriku keldris, 10. septembril, kell 17.30
KAARLIKE OOTAB 15.–19. JUUNIL 2012
LAPSI VANUSES 7–17 AASTAT
SUVELAAGISSE PULLAPÄÄLE KOOPA LAAGRITALLU!
Seekord võetakse „seljakotid selga“ ja räägitakse, mida
tarvilikku peab olema rännakuks või matkamiseks seljakotis. Samuti uuritakse, mida peab ühel inimesel olema nö
seljakotis selleks, et läbi elu rännata.
Läbi viie laagripäeva toimub palju erinevaid ettevõtmisi:
teematunnid, maastikumängud, lõkkeõhtud, isetegevusüritused, erinevad töötoad ja rühmatööd, hommiku- ja
õhtupalvused ning palju muud.
Kindlasti käiakse ära pikemal matkal, tutvutakse ümbruskonna kauni looduse ja mererannaga ning tuntakse vabal
ajal rõõmu toredatest laagrikaaslastest.
Osavõtutasu (sisaldab transporti, sööki, ööbimist
ja kõiki tegevusi) 55.- eur.
Suvelaagrisse registreerumine kuni 10. juunini:
kaarlike@eelk.ee, tel 619 9111, mob 525 4523
Täpsem info sõiduaegade, päevakavade ja vajalike asjade
kohta saadetakse registreerunutele e-posti kaudu

Juunikuu muusikaõhtutel

TALLINNA PRAOSTKONNA
SURNUAIAPÜHA AD 2012

Muusikateadlane Ene Pilliroog

5. juunil toimuval muusikaõhtul esinevad Kaarli kirikus taas
Tiit Kiik (orel) ja Tiiu Kiik (vokaal, elektroonika) – isa ja tütar,
kes oma sugestiivse esinemislaadiga on kuulajaid köitnud
kõikjal, kus nad on koos üles astunud.
Tiit Kiik, üks meie hinnatud organiste, on 1985. aastast olnud Niguliste organist-orelihooldaja ja esinenud regulaarselt
nii Niguliste orelipooltundides kui ka rahvusvahelistel Tallinna
orelifestivalidel. Solisti või ansamblistina on ta esinenud mitmel
pool Euroopas, USA-s ja Kanadas. Ta on aidanud renoveerida
meie hinnalisi oreleid ja olnud mitmete helitööde esmaesitaja
Eestis, talle on pühendatud muusikapalu ja luuletusi, 1999. a
pälvis ta Peeter Süda ja 2008. aastal Hugo Lepnurme preemia.
5. juunil toimuval kontserdil esitab ta solistina Bachi loomingut
ja Vivaldi „Kevade“ („La primavera“) tsüklist „Aastaajad“.
Tiiu Kiik sündis ja kasvas Paides. Ta ema Maimu Kiik, kes
oli muusikaõpetaja, koorijuht ja laululooja, on pühendanud sellele linnale koguni ühe oma lauludest. Paide lastemuusikakoolis õppis Tiiu klaverit, viiulit ja orelit, Georg Otsa nim Tallinna
Muusikakoolis muusikateooriat. Mitmekülgsete huvidega noore muusikuna on ta veel õppinud flöödi- ja kandlemängu ning
osalenud vokaal-, elektronmuusika- ja bongomängukursustel.
Oma õpetajaist toob ta esile solfedžoõpetajaid Luule Läänet ja
Olga Omeljani ning elektronmuusika kursuse läbiviijat Rauno
Remmet. Ise muusikat luues on ta olnud stiililt väga mitmetahuline, osakese ta heliloomingust saame kuulda ka Kaarli kirikus
toimuval kontserdil, kus tulevad esitusele nii klassikalisest kui
ka ambientsest muusikast mõjutatud mõtisklevad helimaalingud. Ambientne muusika on laiaharuline mõiste, sisaldades
väljenduse mõttes kaugeid stiiliilminguid. Tiiu kompositsioonid on kaunid, isegi müstilised elektroonilised kõlamaalingud.
Kontserdi kavas on ka seadeid Arvo Pärdi jt heliloojate muusikast ning orelile ja häälele loodud igikestvat klassikat. Peatselt
on ilmumas Tiiu uus album „Oled ilus“, mille ümbrise kujundaja
on ta ise.

Õnnitleme – Ines Ormus 50
3. juunil täitub koguduse sekretäril Ines Ormusel 50 eluaastat.
Soovime talle rohket Jumala õnnistust!

TEELISTE KIRIK

01. juuni – 31. august kell 10–15
01. september – 30. september kell 10–14

Ootame appi vabatahtlikke kiriku valvureid!
Võtke ühendust kirikumeeste Jaanus Ruiso
või Rein Vrageriga
1. veebruar – 31. detsember 2012 toimub koguduse

RAHVALOENDUS

Elektroonse ankeedi saab täita koguduse kodulehel,
paberankeedi leiate kirikust.

Põllküla kalmistul 27. mail kell 13.00 – Soome Püha Peetruse kogudus

Pirita kalmistul 16. juunil kell 14.00 – Tallinna Jaani kogudus
Pärnamäe kalmistul 16. juunil kell 16.00 Krematooriumi suures kabelis – Tallinna Jaani kogudus

Siselinna kalmistul 17. juunil kell 13.00 – Tallinna Toompea
Kaarli kogudus

Väike-Pakri kiriku ja surnuaiapüha 24. juunil kell 12.00 –
Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus

Rahumäe kalmistul 24. juunil kell 13.00 – Tallinna Püha Vai-

mu kogudus

Metsakalmistul (Vihma korral Metsakalmistu kabelis.)
24. juunil kell 14.00 – Tallinna Piiskoplik Toomkogudus

Kopli kalmistupargis 1. juulil kell 12.00 – Saksa Lunastaja

kogudus

Rohuneeme kalmistul 1. juulil kell 13.00 – Viimsi Püha Jaa-

kobi kogudus

Kalamaja kalmistupargis 1. juulil kell 13.00 – Saksa Lunastaja kogudus

Hiiu-Rahu kalmistul 1. juulil kell 16.00 – Nõmme Rahu ko-

gudus

Liiva kalmistul 8. juulil kell 16.00 – Nõmme Rahu kogudus
Naissaarel kiriku ja surnuaiapüha 22. juulil kell 13.00 – Tal-

linna Rootsi-Mihkli kogudus

Nõukogu koosolek
20. mail toimus nõukogu koosolek, kus anti teada, et kogudu-

se õpetaja E. Soone on seoses 65-aastaseks saamisega esitanud EELK Konsistooriumile palve vabastada teda Kaarli koguduse õpetaja kohustustest. EELK Konsistoorium on kuulutanud
Kaarli koguduse õpetaja ametikoha vakantseks alates 30. septembrist ka. Avaldused esitatakse peapiiskopile hiljemalt 15.
juuniks k. a. Peapiiskopi heakskiidu saanud kandidaadid peavad Kaarli koguduses prooviteenistused, koguduse nõukogu
valib kandidaatide hulgast uue õpetaja välja septembris.
Lisaks oli päevakorral 2011. aasta majandusaasta aruande
kinnitamine: koguduse revisjonikomisjon andis sellele hea hinnangu ja aruanne kinnitati.
Koguduse õpetaja E. Soone tegi teatavaks, et järjekordsed
EELK koguduste juhtorganite valimised on 2012/2013. aasta
vahetusel detsembrist veebruarini. 2013. aastal alustab tööd
uus nõukogu koosseis, kes valib ka uue juhatuse.
Koosolekul anti teada ka kiriku remondi edenemisest – remonditööd on läinud üle ootuste hästi ja jumalateenistusi ei ole
remont häirinud. Raha on aasta jooksul laekunud 35 000 € ja
töö saab jätkuda ka suvekuudel.
Tiit Zeiger tutvustas lastetöö toimkonna uut ideed – lasteaia
kõrval arendada välja kristlikke põhiväärtusi kandev kool.

Leerikool

11. aprill – 17. juuni 2012
12. september – 02. detsember 2012
Registreerimine koguduse kantseleis
või kodulehel.

Diakooniatöö
Toolivõimlemine
7. ja 14. juunil kell 11 koguduse majas
Kaarli seeniorid
20. juunil kell 14 koguduse majas
Koraalikoor
07. juunil kell 13 koguduse majas

Kogudusemaja keldriruumides on
esmaspäeviti ja neljapäeviti
kell 12–16 avatud

UUSKASUTUSKAMBER.

Pakkumisel laste ja täiskasvanute
riided-jalanõud.
Vabatahtliku annetuse kasutame
kiriku remondi heaks.
Võtame vastu kasutatud rõivaid, jalatseid, ka kodutekstiile ja lauanõusid.

JUUNI KIRIKUS
VARJATUD JUMAL
Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au! Js 6:3

P, 03. juuni kell 10 Kolmainupüha Missa
Peale jumalateenistust KIRIKUKOHV kogudusemajas

E, 04. juuni kell 13 Missa
T, 05. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu
Tiit Kiik – orel, Tiiu Kiik – vokaal ja elektroonika

KADUVAD 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, 10. juuni kell 10 Missa
Naiskoori 59. aastapäev
E, 11. juuni kell 13 Missa
T ,12. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu
Piret Aidulo – orel

KUTSE JUMALA RIIKI

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28

P, 17. juuni kell 10 Missa, Leeripüha
E, 18. juuni kell 13 Missa
T, 19. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu
Ene Salumäe – orel

KOGUDUSE KANTSELEI
E, T, N kell 10–13
K
kell 10–13, 16–18

Piiskop Einar Soone

Esmaspäev 10–13, kolmapäev 16–18

Õpetaja Jaak Aus

Teisipäev 10–13, kolmapäev 11–13

Diakon Saima Sellak-Martinson
Neljapäev 11–13

telefon: 619 9100, 619 9101
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: Kaarli Sõprade Klubi
pank: SEB 10022004706006,
Swedbank 221011214295

annetused remondi heaks:
Swedbank 221040614950

TEEVALMISTAJA

Ristija Johannese tunnistus: Tema peab kasvama, aga mina pean
kahanema! Jh 3:30

P, 24. juuni kell 10 Missa, Ristija Johannese sündimise püha
E, 25. juuni kell 13 Missa
T, 26. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu
Kristiina Hoidre – orel
EELK noorte piibli- ja misjonikursuse uus kursus alustab septembris.

Kursuse eesmärkideks on toetada noorte vaimulikku kasvu, õppida paremini oma
igapäevases elus tundma ja kasutama Piiblit ning leidma oma koht koguduse
aktiivse liikmena.
Kursus koosneb üheksast nädalavahetusest laagrikeskuses Talu, iseseisvast tööst
ning koguduse juures tehtavast praktikast.
Kursuse maksumus on 90 €, EELK LNÜ liikmetele 80 €.
Kursusele oodatakse noori vanuses 17–27 aastat. Soovitatav on leerikursuse läbimine enne piibli- ja misjonikursusel osalemist.
Huvilistel saata lühike enesetutvustus (kes ja kust sa oled, millised on sinu senised
kokkupuuted kogudusega ja miks sa soovid osaleda piibli- ja misjonikursusel) ning
soovituskiri oma koguduse vaimulikult aadressile titta.hamalainen@eelk.ee.
Registreerimise tähtaeg on 31. august 2012. Kursusele võetakse 20 osalejat.

