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Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal. Js 60:1
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Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal. Js 60:1

Käes on jõuluootuse aeg ja alanud on uus kirikuaasta. Süüdatud on esimene advendiküünal ning järgnevatel pühapäevadel
süüdatakse neid ükshaaval lisaks. Seda tehakse sümboliseerimaks valguse järkjärgulist kasvamist pimeduses, mis jõulupühadeks saab kätte oma täishiilguse.
Pimedas ja sombuses talvises Eestis vajame valgust, mis tooks igale päevale juurde rõõmu, rahu ja turvatunnet. Usun, et
igaüks rõõmustab Tallinna valgustatud tornide, kaunite hoonete ja tänavate üle. See loob sooja, üleva ja hea meeleolu. Väline
valgus on kindlasti oluline, kuid ometi tuleb meeles pidada, et tehissoojus ja -valgus ei ole piisav selleks, et inimene võiks ka
oma hinge selle maailma pimedusest hoiduda.
Jõulukuuks antud juhtsalm sellele ka viitab - tõelise valguse ja valgustatuse saavad need, kes oma eluteel juhinduvad Issandast ja loodavad Tema peale. Inimesed võivad ju süüdata kodudes küünlaid ja riputada tänavale lambikesi, kuid ometi on see
hääbuv ja ajutine. Tõeline valgus on maailma tulnud Jeesuses Kristuses!
Head koguduseliikmed! Soovin teile selleks advendiajaks ja jõuludeks, et otsiksite ja leiaksite selle tõelise valguse, mis soojendab ja juhib meid kõikidel elupäevadel. Soovin, et see valgus hoiaks ja kannaks teid nii sellel advendi- ja jõuluajal kui peagi
saabuval uuel Issanda Aastal, et teis ei saaks võitu pimedus, vaid Issanda auhiilgus oleks jätkuvalt teie kohal!

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Koguduse nõukogu “andis rohelise tee” lasteaed-põhikoolile
18. novembril toimus koguduse nõukogu kooslek, kus oli
päevakorras Kaarli koguduse lasteaed-põhikooli (Kaarli Kool)
loomisega seotud küsimused. Koosolekul otsustati anda luba
kristliku suunitlusega alus- ja -üldharidusliku eraharidusasutuse Kaarli Kooli loomiseks.
Kaarli Kooli loomine on loomulikuks jätkuks koguduse lasteaia
arengule. Unistus oma kooli loomisest ulatub pea 20 aasta
taha. 1995. aastal alustati koguduse lastaia eelkooliklassina,
millest tänaseks on välja kasvanud viierühmaline lasteaed, kus
käivad lapsed vanuses 1,5–7. Arengutes on jõutudki sinnamani,
et 2013. aasta sügisel avatakse Kaarli Kooli I klass, kus hakkab
õppima 20 last. Õppetöö toimub kogudusemaja hoovimajas.
Kaarli Kool toetub kristlikele põhiväärtustele, mis kannavad
armastust enda, ligimese ja loodu vastu. Soovitakse olla sellise
väärtuskeskkonna kandjad, mis kujundavad noore inimese
elutervet suhet teda ümbritsevasse ja ka iseendasse.
Kaarli Kooli missiooniks on aidata ja toetada lapse arengut
lähtuvalt tema ealistest iseärasustest ning arvestades tema
individuaalsust. Tihedas koostöös kodu, kiriku ja ühiskonnaga luuakse arendav ja turvaline keskkond uute teadmiste ja
oskuste omandamiseks ning kindla väärtussüsteemi kujunemiseks, et tagada toimetulek elus ja edaspidisel arendusteel.
Kaarli Kool on orienteeritud eelkõige perekondadele, kes peavad oluliseks ning lähtuvad oma kasvatuspõhimõtetes kristlik-

kust maailmavaatest
Kooli tegemistes toetutakse kirikuaasta rütmile, väärtustades
kiriku pärandit ja traditsioone ning koostööd kogudusega.
Püüeldakse vaimse kasvamise – sisemise hingehariduse
täiustumise suunas.

Kooli tunnuslauseks on „Puu, mis kannab head vilja“.

Seoses kooli loomisega sõlmitakse koostööleping Rocca al
Mare kooliga. Lepingu eesmärgiks on leppida kokku ühise tegutsemise ja koostöö alused Kaarli Kooli ja RAM kooli vahel nii
eraldiseisvalt kui ühiselt läbiviidavate õppetegevuste ja sellega
seotud ürituste korraldamisel kui ka pedagoogiliste praktikate
toetamisel ja täiustamisel.
Novembri viimaste nädalate jooksul on olnud võimalus kooli
registreeruda koguduse lasteaia lastel, alates detsembri algusest saavad seda teha kõik huvilised.
Esimesse klassi kandideerimiseks saab last registreerida
sünnist alates kuni vastuvõtuaasta 31. jaanuarini. Sisseastumiskatseid ei ole. Õpilaste vastuvõtu aluseks Kaarli Koolis on
registreerumise järjekord ning vestlus lapse ja lapsevanematega.
Lähinädalatel peaks valmima ka kooli kodulehekülg
www.kaarlikool.eu, kus kõik vajalik info kirjas.
Kontakt: kaarlike@eelk.ee; 6199 111

EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUSE UUE NÕUKOGU KORRALISED VALIMISED
EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse uue nõukogu valimised toimuvad ajavahemikul 30. detsember 2012 - 6. jaanuar
2013. Koosoleku algus 30. detsembril on orienteeruvalt kell 11.45.
Hääletada saab kirikus peale jumalateenistusi ja koguduse kantseleis. Hääletada on võimalik ka kodus, sellest soovist andke
teada hiljemalt 20. detsembriks.
Koguduse uut nõukogu saavad valida kõik koguduse täieõiguslikud liikmed. Nendeks on koguduseliikmed, kes on oma liikmeannetuse tasunud ja käinud vähemalt kord aastas armulaual (vastavalt 2011. või 2012. aastal).
Koguduse nõukogusse valitakse 30 liiget ja 5 asendusliiget. Igal valijal on võimalik anda oma hääl kuni kaheksale kandidaadile.
30. detsembril peale jumalateenistust saavad kandidaadid ka võimaluse ennast lühidalt tutvustada. Täpsem info kandidaatide
kohta saadaval lähinädalatel koguduse kodulehel ja infolehel. Palume kõigil täiskogu liikmetel osaleda valimistel!

UUED KAASTÖÖTAJAD

TEELISTE KIRIK 2012

Alates sügisest on Kaarli koguduses töötajate pere täienenud
uute kaastöötajatega.

Kaarli kogudus on osalenud Teeliste kiriku projektis juba palju
aastaid. Suures osas on kõik olnud sarnane varasemate aastatega. Külastajaid on olnud maailma erinevatest nurkadest ja
kirikusse tullakse sarnaste ootustega – vaadata kirikut, vaikselt
istuda ja mõtiskleda. Ka soovid ja mõtted külalisteraamatus
on üsna sarnased – tänatakse võimaluse eest kirikut vaadata,
soovitakse head ja kordaminekuid edasiseks.
Kiriku külastatavus on aastate jooskul kasvanud. Kõige rohkem
oli külastajaid taas juulis ja augustis – nii imelik, kui see ka pole
– mõlemas täpselt ühepalju – 1107. Juunis oli teelisi 686. Mais
ja septembris vastavalt 557 ja 417. Maist septembrini külastas kokku kirikut 3874 inimest.
Kiriku valvajate ring on jäänud suures osas samaks, aga ka sel
aastal on appi tulnud uusi inimesi.
Nagu ka eelnevatel aastatel, tänati ka seekord “Teeliste kiriku”
projektis osalenud kiriku valvureid. Kokku oli neid 30 ja kõiki
peeti meeles väikese tänukirja ja meepurgiga. Ühise teelaua
taga istudes tegi õpetaja Kaisa Kirikal viktoriinina üles ehitatud
ettakande, mille käigus saadi teada palju huvitavaid fakte Teeliste kiriku projekti kohta üle Eesti.

Kaisa Kirikal töötab alates sügisest

2012 EELK Tallinna praostkonna vikaarõpetajana Kaarli koguduses. Aastatel
2004–2006 teenis ta Tartu praostkonnas
vikaardiakonina. Õpetaja ordinatsiooni
järel aastatel 2006–2010 teenis õpetaja
K. Kirikal Noarootsi ja Nõva kogudusi
Läänemaal. Alates 2010 töötab K. Kirikal Eesti Kirikute Nõukogus meediatöö
ja haridusvaldkonna projektijuhina.

Martin Lall on alates novembrist vabatahtlik teenija jumalateenistusliku elu
korraldamisel. M. Lall on pikka aega
olnud Nõmme Rahu koguduse liige ja
aastast 2010 seal ka diakonina ametis
olnud. Teoloogilise hariduse sai AFLC
teoloogilises seminaris Minnesotas.
2012. a lõpetas EELK pastoraalteoloogia seminari ja on nüüd prooviajal Kaarli
koguduses. Vabal ajal töötab doktori
vaitekirja kallal, uurimisteemaks 18. saj hernhuutlikud vagaduspraktikad Eestis.
Raul Talmar on sellest sügishooajast

Jaanus Ruiso

REMONTTÖÖDE EDENEMISEST

Kaarli Koguduse Kontsertkoori peadirigent. R. Talmar on pikaajaliselt tegutsenud segakoori „Noorus“peadirigendina
ja asutanud muusikakirjastuse Talmar
& Põhi. Ta on olnud Eesti Segakooride
Liidu esimees ja üle-eestilise neidudekoori „Leelo“ dirigent ning juhatanud
üldlaulupidudel ja üliõpilaslaulupeol
Gaudeamus. 2012. aastal pälvis ta Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Novembris paigutati kirikus ümber neli lühtrit - organistide ruumi
ja pulmakambri lühtrid paigaldati koorirõdu alla; pulmakambrisse ja organistide ruumi aga paigaldati uued vanad soetatud ja
renoveeritud lühtrid.

KAMPAANIA “SILMAD SÄRAMA!”

KAMPAANIA
“ANNETUSED KAARLI KIRIKU REMONDI HEAKS”

Koguduse vabatahtlik remondirakuke koguneb kaks korda
kuus esmaspäeviti kell 18 kiriku keldriruumides.
Esmaseks eesmärgiks on koguduseliikmetena edendada kiKoguduse lasteaias töötavad neli uut õpetajat: Rael Lend, riku remonti ja püüda korraldada rahaliste vahendite koguAnne Haagen, Katrin Lille ja Triinu Põder.
mist remondi jätkamiseks. Kõik on teretulnud!

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 31. jaanuarini 2013.

Helistades numbril 900 7704 toetad
Kaarli kiriku fresko restaureerimist 3 euroga.

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

Kui annetustest on kogunenud 50 000 eurot,
siis loositakse välja teine peaauhind –
Leonhard Lapini akrüülmaal “Sisemaastik”.

Loosimine toimub ainult nende annetajate vahel, kes on
teada andnud oma nime ja kontaktandmed.

Seisuga 30.11.2012 on laekunud 42 844 eurot

MUUSIKALINE JÕULULUGU
NELJAS KUNINGAS
23. detsembril tuleb Tallinna Kaarli kirikus esmaettekandele
südamlik jõululugu “Neljas kuningas”, millele on muusika kirjutanud Mart Siimer.
Mart Siimer tundis heliloomingu vastu huvi juba lastemuusikakooli päevil, mil teda loomingu alal juhendas Anne Metsala.
Olles Tallinna konservatooriumi lõpetanud Eino Tambergi kompositsiooniklassis, täiendas ta end Norras ja USA-s. 2004. aastal pälvis ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias doktorikraadi,
töötades samas juba 1999. aastast õppejõuna. Ta on olnud
Tallinna Peeter-Pauli kiriku ja 2010. aastal Norras Hordalandis
Odda kommuuni organist ning tegutsenud nii klaverisaatja kui
ka organistina mitmete kooride juures. Heliloojana on ta loonud sümfoonilist, kammer-, oreli-, koori- ja lastemuusikat ning
elektroonilisi, elektroakustilisi ja multimeediateoseid. Mitmeid
ta helitöid on ette kantud Kaarli kirikus.
Jõululugu “Neljas kuningas” jutustab kuningas Mazelist ja tema
kuninglikust kojaülemast Leemekist, kes nagu kõigile tuntud
kolm kuningatki tõttasid vastsündinud Kuningate Kuningat
tervitama.
Jõululoo stsenaarium valmis juba 2011. aasta suvel ning selle
kirjutasid Signe Aus ja Meelis Holsting. Kaarli koguduses on
näitemänguga tegeletud pikka aega, aga viimasest suuremast
jõulunäidendist “Esimesed jõulud” on palju aastaid möödunud.
Et vahe veel pikemaks ei läheks, tekkiski mõte ette võtta mõni
suurem teatriprojekt.
Inspiratsiooni jõululooks saadi animafilmist “Neljas kuningas”,
kus peategelaseks oli küll kaamel, aga loo aluseks võetud legendi põhituum, mille järgi läksid Jeesust tervitama neli kuningat. Üks neist jõudis legendi kohaselt kohale alles Jeesuse risti
löömiseks. Muusikalises jõululoos jääb neljas kuningas samuti
hiljaks ja jõuab Jeesulapse sõime juurde, kui püha perekond on
juba Egiptusesse põgenenud. Ometigi kohtub ta oma teel Jumalaga mitmele moel - aidates ligimest ja jagades armastust.
Lugu on kirjutatud südamlikus, soojas ja huumorikas võtmes.
Jõululoo toob vaatajateni projektipõhine näitetrupp - endised
koguduse draamaringi kasvandikud ja VHK lõpuklassi õpilased. Muusikalist osa kannab Kaarli koguduse kooride ühendkoor , kus laulab umbes 60 suurt ja väikest lauljat, ning projekti
orkester. Dirigetnt Raul Talmar, kunstnik Maris Kilmi.
Projekti toetavad: Eesti Kirikute Nõukogu, Tallinna Linna Kultuuriväärtuste Amet, Kultuuriministeerium ja Hasartmängumaksu Nõukogu
Sissepääs vabatahtliku annetuse eest.

PÜHALAULU KOOL alustab tegevust neljapäe-

val, 13. detsembril 2012, kell 17.30 kiriku keldris. Pühalaulu
koolis saab õppida eestikeelsete Pühakirjatekstide laulmist,
toetudes kiriku keskaegsetele traditsioonilistele tarkustele ja
kogemustele. Õppematerjaliks on praegu koostatav “Eesti
laulupsalter”, mille üheks oluliseks muusikaliseks aluseks on
10. sajandil kirjutatud traktaat psalmide laulmisest. Pühalaulu kooli viib läbi Eerik Jõks.

Mingeid muusikalisi eeldusi pühalaulu kooli tulemiseks ei
ole vaja. Isegi kui Sa arvad, et Sul on “elevant kõrva peal
käinud”, tule ikka, et ka Sina saaksid järgida Pühakirja üleskutset “Laulge Issandale uus laul, laulge Issandale,
kõik maailm!” (Ps 96:1). Ainsaks eelduseks Pühalaulu
kooli õpilaseks saamisel on Sinu soov kannatlikult süveneda
Pühakirja tekstidesse ja tahe endas avastada või arendada
liturgilise laulu talenti.
Esialgu hakkab Pühalaulu kool kogunema igal neljapäeval
kell 17.30–19.30 kiriku keldris. Sellel kalendriaastal toimub
kaks Pühalaulu kooli: 13.12. ja 20.12. Uuel aasta esimene
kohtumine on 10. jaanuaril.
Tule Pühalaulu kooli, et järgida Püha Pauluse üleskutset,
milles ta ütleb: “Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas,

kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale!” (Kl 3:16)

Täiendav teave Eerik Jõksilt aadressil eerik@ekn.ee.

PALVEVIISID KRISTLIKUS TRADITSIOONIS:

kutse osalema meesterühma töös

Palve on tee intensiivsema ja teadlikuma elu juurde. Uku
Masingu sõnutsi ´elusamuse´ juurde. Euagrios Pontikose
meelest on palve see, mis aitab leida sisemist vabadust.
Palve on kohtumine Jumalaga. Me jõuame üles Jumala juurde siis, kui laskume oma inimeseksolemise sügavikku, leiab
Anselm Grün. Tertullianuse järgi pääseme Jumala juurde
üksnes oma ihu kaudu: caro cardo salutis. Tegu ilma palveta
ei maksa midagi, palve on rohkem väärt koos ohverdusega,
ütleb Josemaria Escriva. Igapäevane töö võib olla palve,
palve on töö, rõhutavad benediktiinid.
Loetletud kimbuke palvemõtteid näitab ilmekalt, et kiriku pärimusest võime leida väga erinevaid palveviise. Tulge osalema meesterühma töös. Proovime üheskoos erinevatesse
ajastutesse ja koolkondadesse kuuluvaid palveviise.

Meenutus “Esimestest jõuludest”

Koht: Kaarli kiriku kelder.
Aeg: 20. jaanuarist alates 12 korda, igal pühapäeval pärast
missat.
Teemad: Jeesuse haavade litaania; Jeesus- palve; Paastumine kui keha palve; Suretamine; Töö ja palve; Keeltega
rääkimine; Müstiline ja maagiline keel; Roosipärjapalve;
Ristitee; Meditatsioon ja kontemplatsioon; Palverännak; Pisarate karisma; Lectio divina; Eesti prohvetid; Eksortsism;
Usutervendamine.

Lisainfo ja registreerimine: diakon Martin Lall 53445514

KOGUDUSE FOTONURK. HETKI 30. SEPTEMBRI JA 28. OKTOOBRI AD 2012 JUMALATEENISTUSTELT

30. september. Vasakult: Forssa koguduse õpetaja Esa Löytömäki, õpetaja Jaak Aus, piiskop Einar Soone, peapiiskop emeeritus Kuno
Pajula (11. 03.1924–26.11. 2012), õpetaja Kaisa Kirikal, diakon Saima Sellak-Martinson. Tagareas: Jaanus Rusio ja diakon Martin Lall.

30. september. Piiskop Einar Soone armulaua sakramenti jagamas.

28. oktoober. Praost Jaan Tammsalu, peapiiskop Andres Põder ja
piiskop Einar Soone Jaak Ausi koguduse õpetaja ametisse seadmas.

28. oktoober. Protsessiooniga kirikusse: Vasakult piiskop Einar Soone, peapiiskop Andres Põder, õpetaja Jaak Aus, õpetaja Kaisa Kirikal,
praost Jaan Tammsalu, diakon Martin Lall, diakon Küllike Valk, diakon Saima-Sellak Martinson, Eerik Jõks

DETSEMBER KIRIKUS...
SINU KUNINGAS TULEB ALANDLIKKUSES

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9

L 01. detsember kl 14 Jõulukontsert

Orelimuusika, jõulumuusika ja jõululaulud. Jüri Perekoor, ansambel
„Catena“, ansambel „Mati Duo“. Sissepääs vaba.
P 02. detsember kl 10.00 Missa, I advent
Peale jumalateenistust KIRIKUKOHV kogudusemajas
kl 14.00 Kontsert „Kasvada lapseks“.
Väliseestlaste Rahvusvaheline Eksperimentaalkoor. Vokaalsolistid
Siiri Känd (Eesti), Mare Väli (alt) ja Sirli Sillasoo (sopran).
kl 18.00 Kontsert „Missa Estonica“
Politseikoor Akord, HYMS-Kammerkoor, Kuivajõe Meeskoor.
Dirigent Mareks Lobe. Orelil: Piret Aidulo ja Karmen Kelk (Helsingi).
Sissepääs vaba.

E 03. detsember kl 13.00 Missa
T 04. detsember kl 19.00 Kontsert

Ola Onabule(UK), Villu Veski ja ETV Tütarlastekoor.
Sissepääs piletitega.
L 08.detsember kl 17.00 Advendikontsert
Segakooride Liit. Sissepääs vaba.

SINU KUNINGAS TULEB KIRKUSES

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! Lk 21:28

P 09.detsember kl 10.00 Missa, II advent
kl 16.00 Kaarlikese advendikontsert

Kaarlikese Muusikastuudio lapsed. Külalisesineja Rebecca Kontus.
Sissepääs vabatahtlik annetus.
E 10.detsember kl 13.00 Missa
T 11.detsember kl 17.30 Muusikaõhtu
Kesklinna sotsiaalkeskuse kollektiivid. Juhendaja Vaike Sarn.
N 13.detsember kl 19.00 Kontsert „Valgus inimese sees“
Piret Aidulo (orel), Aare Tammesalu (tšello), Mareks Lobe (bariton).
Kavas: Sink, Faure, Grieg, Bach, Dvorak, Mozart, McFerrin.
Sissepääs 10/7 eurot
R 14. detsember kl 15.00 Kontsert
Esineb Tallinna Poistekoor. Sissepääs vaba.
L 15. detsember kl 19.00 Kontsert
Ivo Linna, Ott Lepland ja Noorkuu. Sissepääs piletitega.

VALMISTAGE ISSANDALE TEED
Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! Js 30:3a,10a

P 16. detsember kl 10.00 Missa, III advent, koguduse aastapäev
kl 19.00 Kontsert „Jõuluöö tähed“
Maria Listra ja Jassi Zahharov. Sissepääs piletitega.
E 17. detsember kl 13.00 Missa

ADVENDILAAT
Laat on avatud Kaarlikese advendikontserdil 9. detsembril Kaarli kirikus
ning seejärel lasteaia mõlemas majas.
Laadalt kogutud tulud lähevad sügisel
avatava Kaarli Kooli (Kaarli Koguduse
Lasteaed-Põhikool) toetuseks.

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 (kuni
5-aastaseid).
Lasterühma vahvasse ja lõbusasse
seltskonda ootame algkooliealisi lapsi
(alates 6. eluaastast).
Noorterühma ootame uudishimulikke
noori alates 11. eluaastast.
Tunnid toimuvad pühapäeviti kell 12
koguduse majas

Kord kuus laupäeva hommikuti kell 11
ootame kõiki PEREKOHVIKUSSE.
Mõnus laupäevahommik koos kohvi
ja suupistetega, kus jutuks ka mõni
huvitav teema või võimalus nautida
muusikalist etteastet. Lastele samal
ajal avatud kõrvalruumis mängutuba.
Perekohvik on avatud koguduse
maja saalis ja sinna on oodatud
kõik vanusest ja pereliikmete arvust
sõltumata!
8. detsembril räägime perede jõulutraditsioonidest ja lemmikroogadest;
naudime jõuluootuse muusikat ja
ühist mõnusat hommikukohvi!
Kohvi ja tee on kohviku poolt,
palume kõigil omalt poolt ühise
laua katmiseks kaasa võtta midagi
kohvikõrvast.
Järgmised perekohvikud:
12. jaanuar ja 9. veebruar.

T 18. detsember kl 17.30 Muusikaõhtu

Tallinna Muusikakeskkooli noored lauljad ja G. Otsa nim. muusikakooli instrumentalistid. Juhendajad Tiin Ella ja Kerstin Tomson.
K 19. detsember kl 19.00 Kontsert „Lootuste linnutee“
Laur Teär, Meelis Laido. Sissepääs piletitega.
N 20. detsember kl 19.00 Kontsert „Talveöö“
Tõnis Mägi.
R 21. detsember kl 19.00 Kontsert „Jõuluöö tähed“
Maria Listra ja Jassi Zahharov. Sissepääs piletitega.

ISSAND ON LÄHEDAL
Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Issand on
ligidal! Fl 4:4,5b

P 23. detsember kl 10.00 Missa, IV advent
kl 17.00 Muusikaline jõululugu „Neljas kuningas“

Esmaettekandele tuleb südamlik muusikaline jõululugu kuningas
Mazelist ja tema kuninglikust kojaülemast Leemekist.
Helilooja Mart Siimer; Kaastegevad: Kaarli Koguduse koorid Raul
Talmari juhatusel, projekti orkester ja näitetrupp.
Sissepääs: vabatahtlik annetus.
E 24. detsember kl 13.00 Peremissa, Jõululaupäev
kl 15.00 Jõulumuusika
kl 16.00 Missa
kl 17.30 Jõulumuusika
kl 18.00 Missa
kl 22.00 Missa
T 25. detsember kl 10.00 Missa, I jõulupüha
kl 18.00 Heategevuslik kontsert Kaarli kooli toetuseks
Henry Laks jt.
K 26. detsember kl 12.00 Missa, II jõulupüha
kl 19.00 Kontsert „Pühademuusika“
Mari Kalkun ja Riho Sibul.
N 27. detsember kl 19.00 Kontsert „Jõuluootus“.
Koit Toome, Liis Lemsalu & WAF. Sissepääs piletitega.
L 29. detsember kl 12.00 Kontsert
Festival Credo. Meesansambel. Sissepääs vaba.
kl 17.00 Kontsert Jõuluingel
Jõulumuusika festival Kirikupühad „ Maarjamaal“. Corelli
Barokkorkester, solist kontratenor Teppo Johannes Lampela
Soomest. Dirigent Martin Sildos. Sissepääs piletitega.

PÜHA PEREKOND
Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Ps 111:2

P 30. detsember kl 10.00 Missa
E 31. detsember kl 13.00 Missa, Vana-aastaõhtu
T 01. jaanuar kl 12.00 Missa, Uus-aasta

Leerikool

2013. aasta leerikoolid
alustavad järgmistel aegadel:
16.01.2013–21.04.2013
03.04.2013–30.06.2013
11.09.2013– 8.12.2013
2012. aasta lõpuni toimub koguduse

RAHVALOENDUS

Elektroonse ankeedi leiate kodulehelt
ja paberankeedi kirikust

Diakooniatöö
Toolivõimlemine
neljapäeviti kell 11 koguduse majas
Kaarli seeniorid
19. detsember kell 14 koguduse majas
Koraalikoor
6. detsember kell 13 koguduse majas

Igal pühapäeval jumalateenistuse
ajal LASTEKIRIK. Teenistuse alguses

kogunetakse pulmakambri juures,
et minna lastetöötegijate hoole alla
lugusid kuulama ja joonistama-meisterdama. Vanemad saavad samal ajal
jumalateenistusel osaleda.

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

Õpetaja Jaak Aus

Esmaspäev 11–13, Teisipäev 10–13
Kolmapäev kell 11–13, 16–18

Diakon Saima Sellak-Martinson
Neljapäev kell 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

