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Kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga. 1Tm 4:4

Liikmeannetus –
kas kohustus või võimalus?
Abiõpetaja Jaak Aus

Kõnelemine koguduse majandusest ja majandamisest on minu jaoks üks keerulisemaid leeritundide teemasid – rahast rääkides tekib ikka küsimus, kas ja kui
palju peaks rääkima sellest, kuidas kogudus toimib majanduslikult ja kuidas seda
teha nii, et leerilastel ei tekiks tunnet, et leeriskäimine ja koguduse liikmeks olemine on suures osas seotud rahaga. Ometi on see teema, mida peab käsitlema,
sest kogudus ei saa toimida ilma materiaalsete vahenditeta ja meie liikmeannetustest sõltub koguduse igapäevaelu korraldamine. Vaja on tasuda koguduse
tegevuskulud, kogudusemaja ja kiriku kommunaalkulud (sh hoonete kindlustus ja
valve), töötajate palgad.
Loomulikult oleks lihtne öelda, et igal kogudusliikmel on kohustus tasuda oma
iga-aastane liikmeannetus, sest see on oluliseks osaks koguduse elus ja toimimises. Ometi arvan, et liikmeannetus ei ole kellelegi sund või kohustus, vaid eesõigus ja võimalus toetada oma kodukogudust – ei kuulu ju kogudus ja Kaarli kirik
kellelegi teisele, kui koguduse liikmetele. Kui ei oleks koguduse liikmeid, ei oleks
ka kogudust, kui ei oleks kogudust, ei oleks ka Kaarli kirikut kui koguduse hoonet.
See kirik ehitati koguduse liikmete poolt ja see saab jätkuvalt toimida vaid siis, kui
koguduseliikmed seda kirikut kannavad ja hoiavad. See on meie igaühe võimalus
panustada, et ka meie lastel ja lastelastel oleks Kaarli kogudus, kuhu kuuluda ja
Kaarli kirik, kuhu tulla.
Kahjuks on liikmeannetajaid jäänud aasta-aastalt vähemaks. 2011. aastal oli
koguduses 2070 liikmeannetajat. See oli 160 inimese võrra vähem, kui 2010.
aastal. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga näitab esimene kvartal aga väikest
tõusu, loodetavasti jätkub see ka järgnevatel kuudel.
Liikmeannetust saab tasuda koguduse kantseleisse või panka. Annetust on
võimalik tasuda ühekordse maksena või igakuiselt otsekorraldusega.
Apostel õhutab meid: “Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.” (2. Korintlastele 9:7)
Kasutagem võimalust oma koguduse eest hoolitsemisel!

Käesoleva aasta maikuusse jäävad kirikuaasta kaks püha – Kristuse taevaminemise püha ja Nelipüha. Taevaminemise pühal annab Jeesus kinnituse, et
samal moel, nagu ta on läinud taevasse,
tuleb ta taas kord tagasi. Enne aga peavad jüngrid minema maailma ja kuulutama rõõmusõnumit Jumala armastusest,
mis sai avalikuks Jeesuses Kristuses.
Selleks, et jüngrid mõistaksid kõike,
mida Jeesus oli neile õpetanud ning kõnelenud, tõotab ta anda neile vaimu, mis
neid juhatab ja julgustab. Nelipüha päeval saab see tõeks ja nad saavad Püha
Vaimu, ning Peetrus peab kõne, mille
tulemusena laseb end ristida suur hulk
inimesi. On sündinud esimene kogudus,
on loodud Kristuse Kirik.
Esimesed jüngrid ja kogudus ei tea,
mismoodi kulgeb elu edaspidi. Nad ei
tea. Kuidas võetakse vastu sõnumit
Kristusest ja millised on reaktsioonid.
Nad usaldavad oma Issandat, Tema
sõna ja tõotusi. Seepärast on ka mõistetav see usaldus, mis väljendub maikuu juhtsalmis, kui apostel kinnitab, et
kõik on viimselt Jumala loodud ja kõik
see, mis Jumal meile annab on hea, kui
oskame seda tänus vastu võtta. Sellist
usaldust ja tänulikkust vajame meiegi,
et mõista seda, kelle käes on tegelikult
ajad ja ajastud.

Abiõpetaja Jaak Aus

Remont jätkub!

Aprillikuu alguseks oli idasein remonditud,
kinnitamist vajasid veel vaid idaseina nõrkvoolujuhtmed. Peale juhtmete kinnitamist
tehti seoses kirikuaasta suurte pühadega
kiriku remonttöödesse paarinädalane paus.
Aprillikuu suuremad remonditööd said
hoo sisse 16. aprillil, mil paigaldati tellingud
remonditud lõunaseina ja koorirõdu vahele.
Kuu lõpuks jõuti lõpetada ettevalmistustööd
maikuiseks seinte krohvimis- ja värimistöödeks – seinad pesti ja krunditi.
Aprillis täienes remondimeeskond ühe
vabatahtlikuga, kelle ülesandeks jääb paekivisokli katmine kaitsekihiga.

27. mail loositakse välja
Jüri 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.

KAMPAANIA
“ANNETUSED KAARLI KIRIKU REMONDI HEAKS”

Jüri Arrak “Kellamees”

Eesmärgiks on koguda 1 miljon eurot Kaarli kiriku
remont-restaureerimiseks.

Kuna annetustest on kogunenud 20 000 eurot,
siis loositakse välja esimene peaauhind –
graafiline leht Jüri Arrakult.
Loosimine toimub ainult nende annetajate vahel, kes on
teada andnud oma nime ja kontaktandmed.

Seisuga 27.04.2012
on laekunud 25 348 eurot

Oleme raha kogumisega jõudnud etappi, kus loosime välja esimesed auhinnad kõigi nimeliste remondi heaks annetajate vahel.
Peaauhinnaks on Jüri Arraku graafiline leht “Kellamees”. Lisaks sellele loositakse välja mitmeid muid auhindu. Loosimisel osalevad annetajad, kes teinud nimelise annetuse enne 24. maid 2012. Lisaks loosimisele toimub mitmeid huvitavaid tegevusi: loeng
Kaarli kiriku ajaloost, kiriku tornide külastamine, oreli ekskursioon ja palju muud.

Olete oodatud osa saama loosimisest ja sellele järgnevast koosviibimisest Kaarli kirikus Esimesel Nelipühal,
27. mail. Jumalateenistus algab 10.00 ja sellele järgneb loosimine.

KAARLI KIRIKU TALGUPÄEV 05. MAIL 2012 KELL 10–14
TORNIDE SUURPUHASTUS JA
SISELINNA KALMISTU HAUAPLATSIDE KORRASTAMINE
Koguduse 1937. aasta rohelistele altaripõlledele tikitud viljapead ja rukkililled on andnud inspiratsiooni leivakottide valmistamiseks. Autoriks Mari Sagur. Saadaval koguduse raamatuletis.

Kutsume üles ka teisi käsitööhuvilisi kaasa lööma uuskasutuskambri tegemistes. Seal on mitmeid materjale,
mida enam rõivaesemena kasutada ei saa, mida saaks
aga kasutada lapiteki või muus tehnikas (kotid, kodutekstiil,
mänguasjad jms). Võtame vastu ka käsitöötarbeid (kan-

ga- ja lõngajäägid, niidid, nööbid, paelad, pitsid jms).
(Kontakt: Saima Sellak-Martinson (ssellak@eelk.ee),
Külli Saard (kylli.saard@eelk.ee))

TEELISTE KIRIK

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

Ootame appi vabatahtlikke kiriku valvureid!
Kontakt: Jaanus Ruiso, Rein Vrager

Muuseumiöö “Öös on kino”
Kaarli kirikus 19.05.2012:
18.00–18.15 Orelimuusika veerandtund Piret Aidulo
18.30–19.00 Oreli ekskursioon Piret Aidulo
19.00–19.15 Orelimuusika veerandtund Piret Aidulo
19.00–21.00 Soovijatel võimalus külastada kiriku torne
19.30–19.55 Klaveril Olga Tambre, kavas Schumann
20.00–20.30 Kiriku tutvustus. Vootele Hansen
20.30–20.45 Mirjam Pihlak klassikalisel kitarril
21.00–21.15 Orelimuusika veerandtund. Marika Kahar
21.30–22.00 „Öös on kino“ – Kaarli kirik ajaloolistel
filmilintidel ja fotodel

Tallinna Vanalinna Päevade raames
toimub 27. mail Kirikupäev
Kaarli kogudus võtab päevast osa järgneva kavaga:
12.00 Kirikut tutvustav loeng (Vootele Hansen)
12.30 Eesti suurima oreli tutvustamine
12.00–13.00 Soovijatel võimalus külastada kiriku torne
12.15–12.45 Viiuldaja Kaarli tornis – musitseerib
Sebastian Wesman (Argentiina)

Õnnitleme – Jüri Rent 60
1. mail tähistab oma 60ndat sünnipäeva Kaarli oguduse
kauaaegne nõukogu liige ja tunnustatud koorijuht ja
muusikapedagoog Jüri Rent.
Kui kogudus tunneb teda kauaaegse nõukogu liikmena
(2001–2004 kuulus ka juhatusse, kuni tänaseni nõukogu liige),
siis laiem üldsus teab teda järjepideva meestelaulu arendajana.
Tunnustatud koorijuhina on ta juhatanud mitmeid koore,
olnud laulupidude hinnatud dirigent ning on aastaid töötanud
Rahvusooper “Estonia” peakoorimeistrina. Täna töötab ta
Tallinna Ülikooli meeskoori dirigendina, on dirigeerimisosakonna
dotsent Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja koorijuhtimise
lektor Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias.
Soovime Jürile head tervist ja jätkuvat energiat oma
ettevõtmistes!

Maikuu muusikaõhtutel
Muusikateadlane Ene Pilliroog

Armastatud metsosopran Urve Tauts ja bassbariton Mati Palm
on koos oma õpilastega esinenud Kaarli kirikus lausa reeglipäraselt. Sellel kevadel on meil võimalus neid kuulata kahel
järjestikusel teisipäeval: 8. mail esinevad Tallinna Toomklubi
laulusolistid Urve Tautsi juhendamisel, 15. mail Eesti Teatri- ja
Muusikaakadeemia laulutudengid, kes pühendavad oma kontserdi lauluprofessor Mati Palmi 70. sünnipäevale.
Urve Tauts juhendab Tallinna Toomklubis lauluhuvilisi inimesi juba 2003. aastast, viimasel viiel aastal on nad esinenud
nii Kaarli kirikus kui ka Hopneri majas, mis on saanud neile
tavapäraseks kevadkontserdi paigaks, aga ka mujal. Koos käib
kümmekond lauluharrastajat. Ja kuigi Urve Tautsi sõnul ta rohkem huvilisi võib-olla ei jõuagi juhendada, siis meeshääled on
küll teretulnud. Mehed olla tagasihoidlikumad, hiljutist Hopneri
majas toimunud kontserti sisse juhatades julgustas laulusolist
Risto Ruuth: „Kui te tunnete, et teie hääl võiks kodusest vannitoast kaugemale kõlada, siis tulge julgesti toomklubisse!“
Urve Tautsi sõnul ei piisa lihtsalt ilusast häälest, vaevarikast
tööd tuleb teha diktsiooni, rütmi- ja stiilitunde, fraseerimise ja
väljendusrikkuse vallas. „Olge väljenduses kas külmad või kuumad, aga leiged olla ei tohi!“ tavatseb ta oma õpilastele öelda
lausa piiblisõnadega.
8. mail toimuva kontserdi kavas on nii Cherubini, Giordano,
Vivaldi ja Scarlatti kui ka Lüdigi, Türnpu ja Lea Gabrali loomingut. Koos Urve Tautsiga esinevad Malle Ruuth, Risto Ruuth,
Anne-Ly Ridal, Lee Allik, Kertu Saks ja Tiina Linna, orelil Piret
Aidulo.
Et tänapäeval õpib Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias
tudengeid mitmelt maalt, siis annab sellest rahvusvahelisest
seltskonnast väikese ülevaate ka 15. mail toimuv professor
Mati Palmi lauluklassi kontsert. Kaarli kirikus esinevad metsosopran Jing Jin (Hiina), bass Pavlo Balakin (Ukraina), baritonid
Andrejs Krutojs (Läti) ning Grigori Seliverstov ja Kaarel Kukk
Eestist. Nad kõik võtavad meie kontserdielust juba vägagi aktiivselt osa. Näiteks Donetskis džäss-saksofonistina oma muusikuteed alustanud Pavlo Balakin laulab Rahvusooper Estonia
kooris ja on teinud ka rolle, sh Tolomeo (Händeli „Julius Caesar“), Kapten (Puccini „Manon Lescaut“) ja Markii (Verdi „Traviata“), ettevalmistuses on Mefisto (Gounod’ „Faust“). Andrejs
Krutojs on kontserdilauljana esinenud nii Riias kui Tallinnas,
Grigori Seliverstov laulab Orthodox Singers’is ja Kaarel Kukk
Savonlinna ooperikooris. Koos oma õpilastega laulab 15. mail
ka Mati Palm, esitades oratooriumiaariaid ja eesti romansse.
Kõigi solistide ansamblipartner on organist Piret Aidulo.
Kui ma pärisin professor Mati Palmilt, kus ta juubelikontserdid on toimunud, siis sain vastuseks auväärse loetelu. Nimetan toimumise järjekorras: Rahvusooper Estonia, Estonia
kontserdisaal, Põlva muusikakool, Peterburi Jaani kirik, Paide
Raekoda, Pärnu eakate keskus, Irina Arhipova nim Fondi saal
Moskvas, Venemaa Herzeni nim Riikliku Pedagoogilise Instituudi saal Peterburis, Harkovi Filharmoonia saal, Kaarli kirik.

Leerikool

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

Diakooniatöö
Toolivõimlemine
neljapäeviti kell 11 koguduse majas
Kaarli seeniorid
16. mai kell 14 koguduse majas
Koraalikoor
3. mai kell 13 koguduse majas

Kogudusemaja keldriruumides on
esmaspäeviti ja neljapäeviti
kell 12–16 avatud

UUSKASUTUSKAMBER.

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

KOGUDUSE KANTSELEI

Esmaspäev, reede kell 10–13
Teisipäev, neljapäev kell 10–13, 14–16
Kolmapäev
kell 10–13, 14–18

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

MAI KIRIKUS
TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS
Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1

P, 06. mai kell 10 Missa
Peale jumalateenistust KIRIKUKOHV kogudusemajas

E, 07. mai kell 13 Missa
T, 08. mai kell 17.30 Muusikaõhtu
Urve Tauts ja tema lauluõpilased toomklubist. Orelil Piret Aidulo

SÜDAME KÕNE JUMALAGA

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult
ära võtnud oma heldust! Ps 66:20

P, 13. mai kell 10 Missa, Emadepäev
E, 14. mai kell 13 Missa
T ,15. mai kell 17.30 Muusikaõhtu
Mati Palmi juubelikontsert. Esinevad juubilar ja tema õpilased Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemiast

N, 17. mai kell 18 Missa, Taevaminemispüha

PÜHA VAIMU OOTUS

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik
enese juurde! Jh 12:32

P, 20. mai kell 10 Missa
E, 21. mai kell 13 Missa
T, 22. mai kell 17.30 Muusikaõhtu
Kesklinna sotsiaalkeskuse kollektiivid. Juhendaja Vaike Sarn

PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede
Issand. Sk 4:6

P, 27. mai kell 10 I Nelipüha Missa
kell 14 Norra koori kontsert
E, 28. mai kell 13 II Nelipüha Missa
T, 29. mai kell 17.30 Muusikaõhtu
Veera Taleš – sopran, Aare Saal – bariton, Marika Kahar – orel

Igal pühapäeval jumalateenistuse ajal LASTEKIRIK.
OOTAME LAPSI PÜHAPÄEVITI KELL 12 KIRIKUKOOLI!
Õpime tundma ristiusu põhitõdesid, räägime oma suhetest teiste
inimestega ja Jumalaga, tähistame ühiselt kirikuaasta pühasid,
laulame, mängime, meisterdame.
Mudilasrühma sõbralikku seltsi ootame eelkooliealisi lapsi.
Lasterühma vahvasse ja lõbusasse seltskonda ootame algkooliealisi lapsi.
Noorterühma ootame uudishimulikke noori alates 11. eluaastast.

