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Sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Lk 5:5
Oleme astunud uude aastasse. Aasta vahetus on kujunenud otsekui piiril seismiseks eilse ja homse vahel. Uue aasta hakul
vaadatakse tagasi möödunud aastale. Kirjutatakse aruandeid, tehakse kokkuvõtteid ning koostatakse analüüse. Antakse hinnanguid toimunule nii ühiskonnas, poliitikas kui üksikinimese elus. Seda kõike tehakse ehk ikka lootuses, et inimestena, organisatsioonidena, ühiskonnana võiksime teha järeldusi ja astuda uude aastasse. Uuelt aastalt ootame aga alati seda, et see
oleks parem kui see eelmine oli, seatakse sihte ja pannakse paika eesmärke. Ja nii see kordub aastast aastasse, vaadatakse
tagasi ja püütakse aimata, milline võiks olla uus eesootav aasta.
Jaanuarikuu juhtsalm ei anna meile otseselt mingit juhist või nõuannet, millest me koguduseliikmetena võiksime kinni haarata
ja taibata, mida Jumal meile tahab ütelda algavaks aastaks. Ei ole soovitust, et palveta rohkem, käi kirikus sagedamini, ava ja
loe Piiblit iga nädal ja siis on kõik sinu elus uuel aastal ilusam ja parem. Selles juhtsalmis on aga tegelikult kõik oluline olemas,
sest see on otsekui usutunnistus, mille Peetrus annab, küll kõhklev, kuid tunnistus: Sinu sõna peale ma teen seda. Jeesuse
sõna peale läheb ta ja heidab võrgud ning saab saagi, mida ei oleks osanud arvata.
Nii võiks ka igaüks uue aasta algul küsida: Mille või kelle peale me loodame? Keda usaldame? Kas loodame Jumala imelisele
armule või inimlikule mõistusele?
Lootes Looja armastusele ja uskudes, et kõik tuleb meile heaks, mis tuleb Tema käest, saame vaid olla tänulikud möödunu
eest ja algaval aastal end usaldada Taevase Isa hoolde. Andkem oma elu Tema kätte, Tema sõna peale!

Koguduse õpetaja Jaak Aus

18. detsembril 2016 tähistasime Kaarli
koguduse 381. ja kiriku 146. aastapäeva piduliku jumalateenistusega. Peale
teenistust tunnustasime tänukirjaga
häid, aktiivseid ja südamega koguduse tegemiste juures olevaid kaastöötajaid.
Tänukirjad anti:
Saima Sellak-Martinsoni –
koguduse diakon, ustav teenija
Oksana Levotškina – kiriku tubli
abiline
Eva-Theresa Martens – panuse eest
Kaarli Kooli arengusse
Kristiin Agasild – panuse eest Kaarli
Kooli lasteaia arengusse
Janno Koplimets – panuse eest
Kaarli Kooli arengusse
Mari-Ann Oviir – kauuaegne lastetöötegija, vabatahtlik,
Kaarli Kooli lasteaia õpetaja
Raili Reinsalu – KK Canoruse Londoni reisi peaorganisaator
Siiri Kaldma – KK Canoruse Londoni reisi organiseerimine
Toomas Bubert – alati valmis viiulit mängima
Reet Oolup – kontsertkoori koorivanem
Andreas Kivi – kontsertkoori laulja, kuulutuste kujundaja
Mati Arak – koorilaulude noodigraafik
Toomas Mäeväli – oreliremondi I etapi läbiviija
Ott Indermitte – ilusate baritonisoolode esitaja
Ulve Tammerik – naiskoori laulja
Evi Noormets – naiskoori laulja
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Kogudus tänas ja tunnustas kaastöötajaid

Esireas vasakult: Saima Sellak-Martinson, Reet Oolup,
Vaike Tausen, Helmi Alaküla, Magda Raudsepp, Neeme
Turi, Helda Perv. Tagareas: Mari Sagur, Janno Koplimets,
Jaanus Ruiso, Mati Arak, Eva-Theresa Martens, Andreas
Kivi, Kristiin Agasild, Rein Vrager, Vootele Hansen

Siiri Malsroos – naiskoori laulja
Margo Mitt – “mees, nagu orkester” – nõu ja jõuga alati abiks
Lisaks tänasime abilisi, kes on aidanud Kaarli kiriku uksed lahti
hoida Teeliste kiriku projekti raames. Nimelise meepurgi said:

Helmi Alaküla, Vaike Tausen, Helda Perv, Magda
Raudsepp, Neeme Turi, Õie Vesik, Ulve Tammerik, Virve
Nuka, Rein Vrager, Jaanus Ruiso, Moonika Klaas, Mari
Sagur, Vootele Hansen.

Kontsertkoor advendiaegses Soomes

Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus ja
koguduse kontsertkoor käisid 3.-4. detsembril külas Soomes Forssa ja Tammela koguduses.
Kontsertkoor andis kontserdi Tammela kirikus ning laulis teise advendi
pühapäevasel jumalateenistusel Forssa
kirikus, kus jutlustas õpetaja Jaak Aus.
Nii Viljandi suurune Forssa linn kui ka
selle naaberküla Tammela asuvad Helsingist umbes 120 kilomeetrit loodes ning
mõlema kogudused on sõprussidemetes
Tallinna Kaarli kogudusega.
Koguduse õpetaja Jaak Aus kohtus
Forssa koguduse töötegijatega, kus arutati ühiseid plaane sõprussidemete raames.
Koor andis Tammela kirikus täispika,
pisut üle tunni kestnud kontserdi. Kava
moodustasid laulud, millest lõviosa on
aktiivne kirikuskäija sel poolaastal Kaarli
pühapäevastel missadel kuulnud. Peadirigent Piret Aidulo oli kava raskuskeskme
suunanud Kuldar Singi loomingule, kelle
kingitud nootidest lauldi Kyriet, Jumala talle
ja Ubi caritast. Tavapäraselt ei puudunud
ka kirikukooride tüüprepertuaar – nii võis

Tammelas kuulda ka Mihkel Metsala Sa
südames nüüd pane, Zoltan Kodaly Advendilaulu ja Urmas Sisaski Lootust. Ülejäänud
peadirigendi juhatatud teosed pärinesid
Evelin Kõrvitsalt ja Rein Kalmuselt. Teist
hooaega kontsertkoori juhatav allakirjutanu täiendas kava aga mitmete välismaiste teostega, eriti inglise (Karl Jenkins,
John Rutter) ja saksa muusikaga (Chr.
H. Rinck, J. Chr Weeber ja Felix Mendelssohn), ainsa erandina Margo Kõlari
On elu vaikne algus. Ühe osa (Tractus) tõi koor
publikuni ka Jacobus Clemens non Papa
poole millenniumi vanusest reekviemist,
mis täispikkuses kõlab sama koori esituses juba sel kevadel.
Enam kui poolesajale kuulajale kõlanud kontsert oli koorile viimase paari
hooaja edukamaid, seda nii tänu puhanud peadele – kontsert toimus laupäeval,
mitte pärast tööpäeva lõppu – sisselauldud kavale kui ka akustikale. Maakividest
kiriku puidust interjöör pehmendas ühelt
poolt kõla, kuid oli siiski piisavalt kandev,
et lauljad kuuleksid üksteist ja et publik
kuuleks koori selgelt, istekohast sõltumata. Erilist akustilist efekti koges aga

Tammela koguduse eestlannast kantor
Evi Kant. Nimelt, kui koor laulis orelirõdult, kandus heli üle kuulajate peade ning
peegeldus siis altari juurest tagasi, jättes
publikule mulje, nagu laulaks koor kiriku
eesosas.
Kui koori saadab pidev külalislahkus
ja tänu kuulajaile ja headele tingimustele
on ka hea laulda, võiks sinna teinegi kord
tagasi minna.
Pärtel Toompere
Kaarli kiriku kontsertkoori dirigent

EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUSE
UUE NÕUKOGU KORRALISED VALIMISED
Korralised valimised toimuvad ajavahemikul 1.–8. jaanuarini 2017.
Valimised algavad täiskogu koosolekuga 1. jaanuaril pärast jumalateenistust.
Järgneva nädala jooksul saab hääletada koguduse kantseleis, vajaduse korral kodus ja
8. jaanuaril pärast jumalateenistust täiskogu koosolekul.
Valimine on salajane.
Nõukogu valivad koguduse täiskogu liikmed, kelledeks on kõik konfirmeeritud koguduse liikmed,
kes on eelmisel või jooksval kalendriaastal, seega 2016. ja 2017. aastal, käinud armulaual ja teinud liikmeannetuse.
Armulaua sakramendist võib olla osa saanud ka mõnes teises EELK koguduses.

PEREKOHVIK 14. jaanuaril kell 11
Perekohviku külaliseks on kahe lapse ema Katrin Tepp,
kes on töötanud abilisena Tallinna Lastehaigla vastuvõtu osakonnas ja
õena täiskasvanute intensiivravi osakonnas.
Räägime kodusest esmaabist, kiirabi kutsumisest ja vahenditest,
mis igas kodus võiks olemas olla ning mida reisile kaasa võtta.
Muusikalise etteastega astuvad üles

Kaarlikese muustikastuudio klaveriõpilased.
Lastele samal ajal avatud mängutuba.
Kohv ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt
ühise laua katmiseks kaasa võtta midagi kohvikõrvast.

03.–05. VEEBRUARIL 2017
KAARLIKESE TALVELAAGER “VALA ÕLI MU LAMPI!”
VODJA MÕISAS
Räägime valgusest meie sees ja meie ümber;
kuidas täita oma "lampi" ja valgust teistega jagada.
Laagripäevadesse mahub palju mänge nii õues kui ka toas,
erinevaid rühmatöid, isetegevust, maastikumänge,
aga ka vaiksemaid hetki.
Osavõtutasu on 50€ (ühe pere lastele soodustus).

Registreerimine kuni 30. jaanuarini.

e-posti aadressil kaarlike@eelk.ee või telefoninumbril 6199 111.
Ole kohal ja võta sõber ka kaasa!

VASTUVÕTT KAARLI KOOLI
1. KLASSI
2017/2018. õppeaastaks
on alanud!
Registreerimine avatud kuni 31. jaanuarini 2017.
Kaarli Kool on orienteeritud perekondadele, kes peavad oluliseks kristlikku
maailmavaadet ning lähtuvad oma kasvatuspõhimõtetest kristlikust
väärtussüsteemist. Laste vastuvõtt toimub vestluste alusel lapse ja
lapsevanematega ning järjekorra alusel. Võimalusel eelistatakse Kaarli Koolis
käivate laste õdesid ja vendi, EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse liikmete
lapsi ning vastuvõtmisel põhikooli osasse Kaarli Kooli lasteaias käinud lapsi.

Lapse kandideerimiseks Kaarli Kooli esitab lapsevanem kooli
järjekorraankeedi paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt
digiallkirjastatult: kaarlike@eelk.ee.

Tallinna Kaarli kogudus osales teist
aastat kampaanias „Täht idas”, mille
eesmärk oli kokku koguda ja kohale
toimetada 6000 kingitust maailma
kriisikolletes sõjategevuses
kannatanud lastele.
Kaarli kogudus kogus kokku
33 kingipakki, lisaks kogus omalt poolt
kingipakid ka Kaarli Kooli 4. klass ja
toimetas need kogumispunkti.
Kokku koguti 4150 kingitust
Täname lahkeid annetajaid!

Toeta oreliremontööde
jätkumist
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
mälestuseks 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 annetustelefonil
9007704 toetad oreli remonti 3
euroga.

Seisuga 30. november 2016
on annetustena laekunud 74 135€
on kirikule kingitud 616€ orelivilet.

JAANUAR KIRIKUS...
JEESUSE NIMEL
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse
nimel, Tema läbi Jumalat Isa tänades! Kl 3:17.
P 01. jaanuar kell 10.00 Missa, Uus-aasta
E 02. jaanuar kell 13.00 Missa
T 03. jaanuar kell 17.30 Muusikaõhtu
Petrozavodski naiskoor “Akadeemia” ja naiskoor “Carmina”.
Dirigendid Jevgenia Dõga ja Margit Võsa, Kontsertmeistrid Anna RalduginaMaterinskaja ja Irina Ievleva, Kavas: S. Rahmaninov, P. Tšesnokov, R. Boiko,
I. Denissova, J. Busto, J. Sibelius, G. F. Händel, S. Kaasik, P. Rips-Laul, E. Võrk jt.
Sissepääs vaba
K 04. jaanuar kell 17.15 Missa
R 06. jaanuar kell 17.30 Missa, Kolmekuningapäev
RISTIMISE AND
Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14
P 08. jaanuar kell 10.00 Missa
E 09. jaanuar kell 13.00 Missa
T 10. jaanuar kell 17.30 Muusikaõhtu
Vaike Kiik – sopran, Tiit Kiik – orel. Sissepääs vaba.
K 11. jaanuar kell 17.15 Missa
JEESUS ILMUTAB OMA JUMALIKKU VÄGE
Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse
Kristuse kaudu. Jh 1:17
P 15. jaanuar kell 10.00 Missa
E 16. jaanuar kell 13.00 Missa
T 17. jaanuar kell 17.30 Muusikaõhtu
Toomas Bubert – viiul, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba
K 18. jaanuar kell 17.15 Missa
L 21. jaanuar kell 19.00 Kontsert
Tallinna Ülikooli Naiskoor
JEESUS ÄRATAB USULE
Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas
Jumala riigis. Lk 13:29
P 22. jaanuar kell 10.00 Missa
E 23. jaanuar kell 13.00 Missa
T 24. jaanuar kell 17.30 Muusikaõhtu
Ukraina (Tallinn), dirigent Stanislav Sheljakovski. Sissepääs vaba
K 25. jaanuar kell 17.15 Missa
LOODUSJÕUDEDE ISSAND
Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes
inimlaste juures. Ps 66:5
P 29. jaanuar kell 10.00 Missa
E 30. jaanuar kell 13.00 Missa
T 31. jaanuar kell 17.15 Kristel Aer - orel. Sissepääs vaba

Leerikool
11. jaanuar – 9. aprill 2017
29. märts – 25. juuni 2017
13. september – 10. detsember 2017

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval
kell 11 koguduse majas

Koraalikoor 5. jaanuaril kell 13
koguduse majas

Seenioride klubi 18. jaan kell 14
koguduse majas

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!
Uuel aastal alusatme 10. jaanuril 2017
Huvilised on oodatud!.
Lisateave: õp Kaisa Kirikal

KOGUDUSE KANTSELEI
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

