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SÕNAD JA TEOD
Üks aasta on mööda läinud ja kätte jõudnud Issanda Aasta 2019. Mida uus aasta enesega kaasa toob, milliseid rõõme ja 
muresid kogeme – see kõik on meie silme eest veel peidetud. Ettepoole jääv uus ja tundmatu võib meile hirmu ja ebakindlust 
tekitada. Siiski on vajalik aastavahetusel endile meelde tuletada, uskuda ja usaldada, et nii eesseisev uus aeg kui viimselt ka 
meie elutee on teada meie Jumalale, heale Taevaisale.
Nii on aastanumbrite vahetusel oluline osa usul ja usaldusel Jumalasse. Kas usume Temasse, et Tema ei jäta meid ka täna, 
uue aasta künnisel? Kas usume Jumala päästvasse armu ja ligiolusse, Tema lõputusse armastusse? Kas julgeme iseennast 
ja oma lähedasi usaldada Tema kaitse ja hoole alla, paludes et mitte meie, vaid Tema tahtmine sünniks meie kõigi juures? 
Kas julgeme, või tegelikult, kas tahame Tema käest rõõmuaegadele lisaks vastu võtta ka eluraskusi, kahtlusehetki, kannatusi, 
häda ja viletsust, pisaraid ja meeleheidet, kõike seda, millel on oma tähendus ja oluline osa usus kasvamise teel? Kas jagub 
meil nendeks hetkedeks usku ja usaldust, et me pole siis Jumala poolt maha jäetud, vaid et neil aegadel on Jumal alati koos 
meiega, on koos meiega valu ja kannatuste sees?
Jumal hoiab neid, kes Teda usaldavad. Jumal annab Teda usaldavale südamele teada elu teeraja. Jumala juures on meie 
eluallikas ja Tema valguses me näeme valgust. Kinkigu aasta 2019 meile jätkuvaid õnnistavaid hetki ja võimalusi osa saada 
neist kallitest Jumala andidest, mida Tema meile läbi ristikiriku ulatab ja mis meid ka uue aasta sees usus ja usalduses 
Jumalasse kasvatavad. Jumala läheduses ning Tema palge ees olles, otsides Tema sõnast elustavat väge leiame oma usule 
jätkuvat kinnitust ning tee, mis viimselt juhatab meid siit ajast taevasesse Isakoju. 

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

Tähistasime koguduse 383. ja 
kiriku 148. aastapäeva

Kolmanda advendi missal tähistasime Kaarli koguduse 383. ja Kaarli 
kiriku 148. aastapäeva. 
Jumalateenistusele lisas pidulikkust kooriruumi kahe vitraaži 
pühitsemine, mille viis läbi peapiiskop Urmas Viilma. Lõunaakna 
vitraaž on pühendatud Lunastaja Jeesus Kristusele ja põhjaakna 
vitraaž Pühale Neitsi Maarjale. 
Vitraažide kavandid tegi kunstnik Dolores Hoffann, kellele on Kaarli 
kirik 29. kirik Eestis, kuhu ta on vitraaže teinud. Lisaks on tema 
vitraažid kaheksas kirikus välismaal. 
Aknad kavandati grisaille-stiilis – ornamentaalsed valge-hõbedastes 
toonides improvisatsioonid, mille rütm on täielikult sobitatud juba 
olemasoleva (välimise) raami ruudustikjaotusega. Põhiosas koosneb 
akna pind mitmetes pooltoonides valgetest, hallikatest, matt- ja 
struktureeritud klaasidest. Raamide ülaosas on raamist tulenevalt juba 
välja joonistunud koht päisele – vastavalt siis Kristust ja Maarjat tähistav 
monogramm, lahendatud traditsiooniliselt, värviliselt. Need väikesed 
värvilised akende pea-osad rõhutavad kõikide akende ühtsust, toovad 
esile alaosa heledad grisaille-toonid ning on kompositsiooniliselt 
seotud alloleva ornamendi rütmiga. Alloleva ornamendi ja peaosa 
vahelist ühendust rõhutab ka ümar medaljon, milles vastavalt 
ornamendi rütmidele kaheksanurkne täht, kaheksakand.
Vitraažid valmisid kahe perekonna annetuste toel, keda tänati kahe 
väikse D. Hoffmanni vitraažiga.
Teenistusel oli kaastegev Kaarli koguduse kontsertkoor Piret Aidulo ja 
Pärtel Toompere juhatusel. Fo
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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 kiriku liikme 
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

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.

Pärast missat tänati tänukirjaga koguduse vabatahtlikke abilisi ja 
kaastöötajaid ning oldi ühises osaduses kohvilauas.
Diane Starkopf – Kaarli Kooli suurepärane lasetaia õpetaja, 
Tallinna aasta õpetaja 2018.
Eva Maksimova – Kaarli Kooli suurepärane lasteaia õpetaja, 
üliõpilaste poolt tunnustatud hea praktika juhendaja.
Brigita Tasane – Kaarli Kooli suurepärane lasteaia õpetaja ja 
aktiivne ning motiveeritud kooli kogukonda panustaja.
Piret ja Tarmo Marvet – aktiivsed ja motiveeritud panustajad 
Kaarli Kooli arengusse ja kogukonda.
Peep Ree – pikaajaline jumalateenistuste korjandustel osaleja.
Piret Uudeküll – väga tubli naiskoori koorivanem.
Moonika Klaas – tubli naiskoori laulja.
Lea Nebukat - tubli naiskoori laulja.
Meelis Vahar – muusikaõhtute plakatite järjepidev tegija.
Pille Salmiste – KK Canoruse koori president, väga tubli 
organiseerija.
Raili Reinsalu – KK Canoruse reisi korraldaja Gruusia 
koorifestivalile.
Toomas Mäeväli – oreli kapitaalremondi läbiviija.
Merike Holsting – kiriku kirjandusleti korraldaja.
Canorus – 30 aastat teenimist ja koorilaulu koguduses.

13. detsembril anti Pirita kloostri kabelis toimunud pidulikul 
kontsertpalvusel üle Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) 2018. 
aasta oikumeeniline aastapreemia Paavst Franciscuse 
oikumeenilise noortekohtumise korraldajatele. Preemia 
pälvisid EELK Toompea Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus, 
Rooma-katoliku kiriku vaimulikud isa Pedro Cervio ja isa Igor 
Gavrilchik ning Lehari Kaustel, kes olid paavst Franciscuse 
Eesti-visiidi raames 25. septembril Tallinna Kaarli kirikus 
toimunud oikumeenilise noortekohtumise peakorraldajad. 
EKN jagas ka teisi tänukirju seoses Kirikute Nõukogu tööga.
EKN-i tänukirjad anti EELK Misjonikeskusele Narva 
kirikute päevade korraldamise eest, Muusikafestivalile 
Musica Hymnis märterpiiskop Platonile pühendatud 
muusikafestivali korraldamise eest, Eerik Jõksile kauaaegse 
religioonisotsioloogia töövaldkonna juhtimise eest EKN-is, 
eelmisele Kaitseväe juhatajale kindral Riho Terrasele viljaka 
koostöö eest ja Erik Salumäele konverentsi “Eesti usk” 
ettevalmistamise ja läbiviimise eest.
Siseminister Katri Raik ja riigihalduse minister Janek Mäggi 
ütlesid Vabariigi Valitsuse poolsed tervitus- ja tänusõnad 
kirikute ja riigi vahelise hea koostöö eest. EKN-i president 
peapiiskop emeeritus Andres Põder tänas EKN-i poolt nii 
riigiesindajaid, kirikujuhte kui kõiki EKN-i koostööpartnereid. 
Muusikalise tervitusega teenis kaasa tšellist Allar Kaasik.

Lehari Kaustel, isa Pedro Cervio, õpetaja Jaak Aus, isa Igor 
Gavrilchik.
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Lea Nebukat, Brigita Tasane, Eva Maksimova, Diane Starkopf, 
Merike Holsting, Urmas Viilma, Jaak Aus, Piret ja Tarmo Marvet, 
Piret Uudeküll

EKN-i 2018. aasta oikumeeniline 
aastapreemia
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FOTOGALERII

Vitraažikunstnik Dolores Hoffmanni tä-
namine koguduse aastapäeval 16. det-
sembril.

„Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!” 
Jõuluevangeeliumi esitus 24. detsembri perejumalateenistusel.Fo
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VASTUVÕTT KAARLI KOOLI 1. KLASSI 
2019/2020. õppeaastaks on alanud!

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

Esimesse klassi kandideerimiseks saab last registreerida sünnist 
alates kuni vastuvõtuaasta 31. jaanuarini.

Infotund kõigile huvitatud lapsevanematele toimub 23. jaanuaril kell 17.
Kooli kandideerivate laste tutvumisvestlus, mille eesmärk on tutvumine lapsega ja 

tema kooliküpsuse hindamine, toimub 13. veebruaril ajavahemikul kell 09-12.
Tutvumisvestlused lapsevanematega, mille käigus tutvustatakse lapse 

perekonnale Kaarli Kooli õppe- ja kasvatuslikke põhimõtteid ning selgitatakse 
perekonna ja kooli vastastikuseid ootusi, toimuvad 15.-16. veebruaril.

Õppekoha vastuvõtmist Kaarli Koolis kinnitab lapsevanem kooli ja lapsevanema 
vahelise lepingu sõlmimisega ning 

esimese sissemakse tasumisega hiljemalt 1. maiks 2019.

Tartu Ülikooli Eetikakeskuse korkurssil 
“Hea kool kui väärtuspõhine kool” sai 
Kaarli Kool tunnustuse kui “Hea kooli ede 
daja”. 
Tunnustus anti teadliku ja süsteemse 
väärtuskasvatuse, mitmekesise huvite-
gevuse, üldõpetuse rakendamise ja ko-
gukonna kasvamise eest igapäevasesse 
kooliellu. 

Tallinna Ülikooli tänuüritusel “Üliõpilane 
tunnustab” tunnustati Kaarli Kooli lasteaia 
õpetajat Eva Maksimovat kui head prakti-
ka juhendajat. 

REKOLLEKTSIOONI ÕHTUD
Rekollektsioon, teisiti öeldes 

enesekogumine või enesekaemus,  
annab võimaluse vaadata endasse ja 
paremini maailma mõista. Aitab leida 
vastuseid küsimusele, mida peaks 

eneses muutma, et Kristusele ja Tema 
õpetusele lähemal olla ning kasvada 
Kristuse poole. See on hea võimalus 

vaimulikult kasvada ja areneda.  

Nende teemade üle arutleb koguduse 
õpetaja Jaak 

Kohtume 14. jaanuaril kell 18 
Kaarli kiriku keldris.
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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 hoolduse heaks: 
Swedbank EE452200221057033689

KOGUDUSE KANTSELEI 

Toolivõimlemine igal neljapäeval 
kell 11 koguduse majas 

Seenioride klubi 16. jaanuaril kell 14
koguduse majas. 

Koraalikoor 3. jaanuaril kell 13

Diakooniatöö

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

MINUTID PÜHAKIRJAGA
Kohtume pärast kolmapäevast 

missat kiriku keldris, 
et koos mõtiskleda jooksva nädala 

pühakirja tekstide üle. 

PIIBLITUNNID
Kohtume veebruaris kogudusemajas.

Lisateave: õp Kaisa Kirikal 
(kaisa @ ekn.ee,  5347 8967)

JAANUAR KIRIKUS...
T 01. jaanuar kell 12:00 Missa, uusaasta
K 02. jaanuar kell 17:30 Missa
JEESUS, MAAILMA VALGUS – Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. 1Jh 2:8
P 06. jaanuar kell 10:00 Missa

kell 12:30 Missa
kell 15:00 Kontsert Muusikateater “Un Canto”.  Sissepääs vaba.

E 07. jaanuar kell 13:00 Missa
T 08. jaanuar kell 17:30 Muusikaõhtu

Maire Martinson – sopran, Kadri Ploompuu – orel, Piret Aidulo – orel. Kavas: Martini, 
Fasolo, Giordani, Hill, Cohen jt. Sissepääs vaba.

K 09. jaanuar kell 17:30 Missa
N 10. jaanuar kell 19:00 Kontsert

Maria Veretenina (sopran, Eesti), Marina Vaisa (orel, Peterburi Maria teater),  Merle 
Prangel-Silmato (mezzo sopran, eesti-soome), Tallinna Laste loomingu maja Kullo laste koor 
“Raduga”. Kontsert on heategevuslik vaba sissepääsuga.

RISTIMISE  AND – Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14
P 13.01 kell 10:00 Missa

kell 12:30 Missa
E 14. jaanuar kell 13:00 Missa 

kell 17:30 Missa
T 15. jaanuar kell 17:30 Muusikaõhtu

Marika Kahar – orel, kaastegevad Merje Parts – sopran ja Ervin Aigro – tromboon. Kavas 
Sullivan, Mendelssohn, Bach, Händel. Sissepääs vaba.

K 16. jaanuar kell 17:30 Missa
JEESUS ILMUTAB OMA JUMALIKKU VÄGE – Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja 
tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17
P 20. jaanuar kell 10:00 Missa

kell 12:30 Missa
E 21. jaanuar kell 13:00 Missa
T 22. jaanuar kell 17:30 Muusikaõhtu

Peterburi Maria teatri solist Irina Vasilieva – sopran, Alexander Tsvetkov – organist-
astronoomiaprofessor. Kavas Pachelbel, Buxtehude, Händel, Bach. Sissepääs vaba,

K 23. jaanuar kell 17:30 Missa
JEESUS ÄRATAB USULE – Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad 
istuvad lauas Jumala riigis. Lk 13:29
P 27. jaanuar kell 10:00 Missa

kell 12:30 Missa
E 28. jaanuar kell 13:00 Missa 
T 29. jaanuar kell 17:30 Muusikaõhtu

Andrei Markelov – orel. Kavas Bach ja B-A-C-H. Sissepääs vaba.
K 30. jaanuar kell 17:30 Missa

LEERIKOOL 
12. jaanuar – 14. aprill 2019

20. märts – 16. juuni 2019

L 12. jaanuar Leerikooli algus. Isa ja Poja ja 
Püha Vaimu nimel. Patt. Eetika
L 26. jaanuar Usutunnistus, sakramendid
L 16. veebruar Pühitsemised, õnnistamised, 
Piibel, Kirikulugu
L 09. märts Palve, õnnistet elu kristlasena
L 30. märts Kokkuvõte
P 14. aprill Leeriõnnistamine

www.kaarlikogudus.ee/
kogudus/leerikool/

KAARLIKESE TALVELAAGER 
VODJA MÕISAS 

01.–03. VEEBRUARIL 2019

Laagripäevadesse mahub palju män-
ge nii õues kui ka toas, erinevaid rüh-
matöid, isetegevust, maastikumänge,

aga ka vaiksemaid hetki.

Täpsem info jaanuari alguses: 
www.kaarlikool.ee

Registreerimine ja küsimused e-posti 
aadressil kaarlike@eelk.ee või tele-

foninumbril 6199 111.


