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Sõbralikud sõnad on nagu kärjemesi, magusad hingele ja kosutuseks kontidele. Õp 16:24
Ühe Rooma linnast välja viiva tee ääres on kirik, mis kannab pikka nime “Kuhu lähed, Peetrus?” See kirik on legendi järgi
ehitatud paika, kus apostel Peetrus langetas oma elus olulise otsuse.
Legend räägib, et kui Peetrus sai teada, et teda tahetakse Roomas vangistada ja ilmselt hukata, siis otsustas ta põgeneda. Nii
jäi ta linna servalr väljale ööbima. Öösel nägi ta unes Jeesust, kes temast möödus ja Rooma siirdus. Peetrus küsis: “Issand,
miks Sa Rooma lähed? Seal kiusatakse kristlasi taga!“ Jeesus pöördunud seepeale Peetruse poole ja öelnud: „Pean minema
tegema seda, mis sina pooleli jätsid!“
Nii taipas Peetrus, et ta ei saa ega tohi põgeneda selle eest, mis teda ees ootab ja mida Jumal temalt ootab.
See on legend, kuid sellesse kirikusse minnes ja selle loo peale mõeldes, kohtume sarnase küsimusega oma elus. Kas
taipame ja teame, mida Jumal meilt ootab ja tahab? Kas ehk isegi püüame põgeneda või sellest tahtest mitte välja teha?
Loodetavasti mitte. Aegajalt aga tasub neid küsimusi kindlasti küsida, sest siis püsime Issandas ja Tema püsib meis.
Suve hakul tahtsin teha väikese manitsuse, et me suviste tegemiste ja kohtumiste juures ei unustaks kohtumisi Jeesusega
sõnas, palves ja armulauas. Leidke aega lugemiseks ja Looja loome märkamiseks nii looduses olles kui ka inimestega
kohtudes. Olgu suvi kasvuajaks ja jõu kogumiseks mitte ainult loodusele, vaid igale inimesele, et me kasvaksime Kristuse
poole ja oleksime täidetud armastusega Jumala ja kaasinimese vastu.
Soovin õnnistatud suve ja rõõmsaid kohtumisi!
										
Koguduse õpetaja Jaak Aus

15. mail andsid Tallinna volikogu esimees
Tiit Terik ja linnapea Mihhail Kõlvart raekojas üle Tallinna vapi- ja teenetemärgid.
Teenetemärgi sai ka koguduse õpetaja
Jaak Aus. “Eriline tunne on autasustada
inimesi, kelle teod ilmestavad praegu
Tallinna ja kellest sõltub ka pealinna tulevik,” ütles Kõlvart. “Olulised märksõnad
tänapäeva maailmas on koostöö, sõprus ja toetus, ning heameel on tõdeda,
et autasustatud neid märksõnu ka järgivad. Meie suuremad otsused ja tegevus
peavad olema suunatud tulevikku, silmas
pidades mitte homset ja ülehomset, vaid
20-50 aasta perspektiivi.”
“Jäin korraks mõtlema, et millega ma
siis selle olen ära teeninud. Tuli meelde päris palju asju, mis võivad ka linna
jaoks olla tähelepanuväärsed, et mind on
märgatud. Tallinna ja koguduste koostöö
on viimasel ajal muutunud väga heaks.
Võtame kas või selle, kui palju on linn
kaasa aidanud kirikute remontimisel ja
korrastamisel. Ka igapäevane suhtlus on
muutunud hästi avatuks ja see on igati
positiivne”, ütles õpetaja Jaak Aus ajalehele Pealinn antud intervjuus
Õpetaja Ausi sõnul tunneb Kaarli kogudus rõõmu, et linna abiga sai remonditud
kiriku väärtuslik orel. Samas ootab ees
veel mitmeid uusi töid ja kokkulepped
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Koguduse õpetaja Jaak Aus sai Tallinna teenetemärgi

Tallinna linnapea Mihhail Kõvart, koguduse õpetaja Jaak Aus, Tallinna volikogu esimees Tiit Terik
linnaga on meil nende tegemiseks juba
olemas. Küllap saab siis korda ka käärkambripoolne trepp, mis on osaliselt
sisse varisenud ja terve hulk väiksemaid
töid, mis koos linnaga tänavu plaanis on.
Lisaks kirikuhoone korrastamisele võiks
pöörata rohkem tähelepanu ka inimestele. “Inimeste murede lahendamisel saab
kirik ja kogudus palju abiks olla. Näiteks

moodsa sõnaga nõustamisel, mis on
meie mõistes hingehoiutöö, eakate abistamisel, mida kutsutakse sotsiaaltööks.
Me näeme võimalusi pakkuda eakatele
mitmesugust tegevust kuni huviringideni
välja. Aga saame koos pakkuda tegevust
ka lastele.”
Palju õnne koguduse õpetajale!

Suurvormide kontsert on tänavu
täis kiitust ja tänu
Neljandat aastat järjest rõõmustab Kaarli kiriku kontsertkoor
kuulajaid suurvormide kontserdiga. Tänavune kontsert, mille
pealkiri „Sulle olgu kiitus ja tänu“, on laenatud vanast liturgiast,
on senisest kahtlemata kõige rõõmsam. Kontserdil kõlavad
Johann Christian Bachi „Magnificat“, John Rutteri „Gloria“, Roman Toi „Te Deum“ ning ka paar lühemat teost – Maris Lendi „Ave Maria“ ja läti helilooja Lūcija Garūta „Meie Isa palve“.
Esinevad Kaarli kiriku kontsertkoor, sopran Kristiina Under,
viiuldaja Toomas Bubert ja organist Piret Aidulo. Juhatab Pärtel
Toompere. Kontserti said muusikasõbrad maikuus kuulata juba
nii Kose kui ka Keila kirikus. Kolmas ja viimane kontsert toimub
11. juunil Kaarli kirikus.
Johann Christian Bach oli Johann Sebastian Bachi üheteistkümnes ja noorim poeg. Ta elas suure osa oma elust Itaalias
ja Inglismaal, töötas organistina ning pöördus katoliiklusesse.
„Magnificat“ on näide tolle aja uudsest helikeelest, mis eristub
nii tema vendade kui ka isa loomingust ja mis vaimustas väga
noort Mozarti. Teoses on tähtsal kohal dünaamilised kontrastid,
kuid üldmuljelt on see siiski pigem jäädavalt rõõmus ja uhke
teos, mis annab selgelt edasi loo sõnumit: „Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu päästja pärast“. Teose esitas kontsertkoor ka 2016. aastal.
John Rutter on peamiselt koorimuusikat kirjutav inglise helilooja ja dirigent. „Gloria“ põhineb ühel sama tekstiga gregooriuse
koraalil ja on loodud 1974. aastal ühe Nebraska osariigi koori
tellimusel. Kuigi selle ladinakeelne tekst kattub jumalateenistustel kasutatava tekstiga, on teos mõeldud siiski vaid kontserdil esitamiseks. Teos koosneb kolmest osast, millest sel kontserdil kõlab kaks esimest. Helilooja sõnul saadab esimene osa
(„Au olgu Jumalale kõrges“) Issanda poole „rõõmurikka lärmi“,
samal ajal kui teises osas („Issand Jumal, taevane Kuningas“)
on seda võimsat esituskoosseisu kasutatud väga pehmelt ja
sissepoole vaatavalt.

TOETAGEM KIRIKU TREPI REMONTI
2017. aasta märtsis vajus kiriku käärkambri pool olev trepp
kirikuhoone müürist lahti ja trepi üks külg varises sisse.
Vesi oli aegade jooksul trepi ja kirikuseina vahele läinud ja
täidise ära uhtunud.
Vältimaks edasisi varinguid toestati sissevajunud trepi osa.
Vabaduse väljakupoolse külje korrastamiseks telliti projekt.
Tänu Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse
osakonna toetusele summas 49 565 € saame selle suve teisel
poolel alustada trepi remonti.
See summa katab treppide ja tugimüüride ehituse.
Koguduse kanda jääb sõiduteeni viiva jalgtee ja
trepiastmete ehitus. Kokku läheb see maksma 19 518 €

Annetusi kiriku trepi remondi heaks saab teha:

Annetuse saaja: EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus
EE902200221040614950, Swedbank
Märksõna TREPP

Kontsertkoor suurvormide kontserdil Kose kirikus 11. mail
1949. aastast Kanadas elanud ning 2018. aasta mais 101-aastaselt meie seast lahkunud Roman Toi oli väliseesti muusikaelu
juhtiv tegelane, Kanada eestlaste lauluisa. Ta oli Toronto Peetri
koguduse organist ning Toronto Eesti Meeskoori ja segakoor
Estonia dirigent. Heliloojana kirjutas ta peamiselt koorimuusikat. Üks sagedamini esitatud eesti helilooja vokaalsuurvorme,
kantaat „Te Deum“ on kirjutatud 1987. aastal koorile ja orelile.
Mullu esitas Kaarli kontsertkoor seda koos eesti tippkooridega
Hirvo Surva dirigeerimisel Roman Toi mälestuskontserdil Kaarli
kirikus, mille kandis üle ka Klassikaraadio.
Kaarli kiriku kontsertkoori suurvormide kontsert „Sulle olgu kiitus
ja tänu“ toimub Kaarli kirikus teisipäeval, 11. juunil kell 17.30.
Sissepääsu tagab vaba annetus Teile sobivas suuruses, et
Kaarli kirikus toimuksid igateisipäevased muusikaõhtud ka tulevikus. Kose ja Keila kirikus toimunud kontserti toetasid kirikumuusika liit, kultuurkapital ja kultuuriministeerium. Kaarli kirikus
toimunud kontserti kultuurkapital ja Kaarli kogudus.
Pärtel Toompere

Kaarli koolimaja ehitusest
Aprilli lõpus algasid kauaoodatud koolimaja ehituse ettevalmistustööd. Esimeseks tööks oli ventilatsioonišahti vundamendi
valamine. Tänaseks on ventilatsioonišahti tööd jõudunud 2.
korruse laeni.

XVII üldlaulupidu „Minu arm“

SAADA EESTPALVESOOV

Eeloleval suvel toimub 27. üldlaulupidu „Minu arm“, millega tähistatakse 150 aasta möödumist esimesest laulupeost.
Suure rõõmuga võib tõdeda, et kõik Kaarli koguduse ja Kaarli
Kooli koorid, kes laulupeole kandideerisid, sinna ka said.
Nii võib rongkäigus ja laulukaare all kohata nii Kaarli kiriku kontsertkoori, kammerkoori Canorus, naiskoori, noorteansambli,
Kaarli kooli mudilaskoori kui ka Kaarli kooli lastekoori lauljaid.
Koore treenisid laulupeoks Piret Aidulo, Kersti Petermann, Pärtel Toompere, Maarian Lend, Karina Kivikas ja Marika Kahar.
Laulupeo rongkäik ja 1. kontsert toimub 6. juulil, 2. kontsert
7. juulil.
Pärtel Toompere

Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest –
sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
1Ts 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.

JUUNI KIRIKUS...
PÜHA VAIMU OOTUS – Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma
tõmban kõik enese juurde! Jh 12:32
P 02. juuni kell 10.00 Missa
kell 12.30 Missa
E 03. juuni kell 13.00 Missa
T 04. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu
Kristel Kiik – viiul, Olga Gams – orel. Sissepääs vaba.
K 05. juuni kell 17.30 Missa
N 06. juuni kell 17.30 Pühalaulu Kooli VII õppeaasta lõpetamise pidulik vesper
PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE – See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu
läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6. Missal antakse üle koguduse õpetaja Jaak Ausile
kuldrist.
P 09. juuni kell 10.00 Missa, 1. nelipüha
E 10. juuni kell 13.00 Missa, 2. nelipüha
T 11. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu
Suurvormide kontsert. Kaarli kiriku kontsertkoor. Dirigent Pärtel Toompere. Orelil Piret
Aidulo. Kaastegevad Toomas Bubert – viiul, Kristiina Under – sopran. Sissepääs vaba.
K 12. juuni kell 17:30 Missa
VARJATUD JUMAL – Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema
au! Js 6:3
P 16. juuni kell 10.00 Missa, Kolmainupüha
E 17. juuni kell 13.00 Missa
T 18. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu
Ivan Tatarinov – orel (Venemaa). Sissepääs vaba.
K 19. juuni kell 17.30 Missa
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 23. juuni kell 10.00 Missa
E 24. juuni kell 13.00 Missa, Ristija Johannese sündimise püha ehk jaanipäev
T 25. juuni kell 17.30 Muusikaõhtu
Liina Rahuoja – orel. Sissepääs vaba.
K 26. juuni kell 17.30 Missa
KUTSE JUMALA RIIKI – Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja
koormatud, ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28
P 30. juuni kell 10.00 Missa

Kaarli koguduse kevadine väljasõit
toimub 8. juunil.
Sõidame kiriku juurest välja kell 9 hommikul.
Seekord külastame Loksa, Kuusalu, Jõelähtme kirikuid ja

teele jäävaid vaatamisväärsusi.
Osavõtutasu 25€ eest tasume nii sõiduraha kui lõunasöögi.
Palun anna oma osavõtusoovist teada
Saima Sellak-Martinsonile
tel 53015848, e-post ssellak@eelk.ee

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval
kell 11 koguduse majas
Seenioride klubi 19. juuni kell 14
Koraalikoor 6. juuni kell 13

LEERIKOOL
14. september – 08. detsember 2019
www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

KODUNE ARMULAUD
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.
Diakon Saima Sellak-Martinson
5301 5848
Koguduse kantselei 6199 100

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
Diakon Tiit Zeiger
Diakon Meelis Holsting
Diakon Kevin Kirs
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

