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Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed! Ilm 1:18

Ülestõusnud Issand on meiega kõige keerukamatel hetkedel

See on tuntud salm jõuluevangeeliumist ja tavaliselt kuuleb seda jõuluõhtul.
Käesoleval aastal kasutan seda teadlikult ka ülestõusmispühadest rääkides.
Lugesin mõned aastad tagasi just neid
salme jõulupühadel kõikidele kirikusse
tulnud koolilastele. Ka jõuluõhtu jutlus oli
üles ehitatud sellele tekstile. Eriliselt rõhutasin mõtet, et Jeesus on tulnud meid
päästma, just Tema on meie Päästja.
Ühel kooli jumalateenistusel küsisin lastelt, mis neil tuleb esimesena pähe kuuldes sõna päästja. Vastuseid oli mitmeid:
punane auto, sireen, voolikutega mehed,
kiirabiarstid jne. Igal juhul teadsid lapsed,
et päästjat on vaja siis, kui oleme sattunud hätta ja meie elu on ohus.
Nüüd saame taas rääkida päästmisest,
aga mitte päästeametist või kiirabist.
Tõeks saab see, millest ingel kuulutas.
Jeesuse kannatusnädala sündmused ja
ülestõusmispühad toovad selle päästesõnumi vahetult meieni.
Jeesuse kannatuste, surma ja ülestõusmise läbi on Jumal meieni toonud oma
armastuse, et meie ei hukkuks. Jumal
päästab meid oma Poja läbi kõigest patust ja süüst, avab meile taevavärava ja
kingib elu. Jumal päästab meid surmast!
Rõhutan seda täna eriliselt. Et me surmast pääseksime, laseb Jumal oma
pojal kannatada ja surra ning äratab ta
surnuist üles. Miks ma seda rõhutan?
Mitte üksnes sellepärast, et ülestõusmise
sündmus on ristiusu alus, vaid põhjusel,
et sageli inimesed ei taipa selle olulisust.
Mida siis?
Mõni aeg tagasi küsisin umbes kolmekümnelt gümnaasiumi noortelt, et kas
te usute elu pärast surma? Teate, milline oli vastus? Enamus neist tõstis käe!
Meie arutelu läkski sealt edasi. Küsisin,
et millest selline kindel arusaam ja mõte?
Arutelu tulemusena taipasin, et seda
võetaksegi iseenesestmõistetavalt. Elu

Maara Vindi illustratsioon, 2017

Ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis
saab osaks kogu rahvale, et teile on täna
sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on
Issand Kristus. Lk 2:10-11

pärast surma, sõltumata vormist või uskumusest, on inimestele omane ja seda
võetakse loomulikult.
Ometi ei ole üheski religioonis surmajärgne elu maise eluga kaasnev hüve,
vaid see tuleb välja teenida või mingil
muul moel saavutada. Igal juhul tuleb
selleks midagi teha. Elu igavikus ei ole
iseenesestmõistetav. Kristluses pakub
selle võimaluse Jumal oma Poja läbi,
kelle surnuist ülestõusmist me tähistame.
Sellest osa saamiseks ei tule teha muud,
kui sellesse uskuda ja oma elu usaldada
Jumala hoole ja armastuse alla. Jumalast ja Tema armastusest kinni hoides
ning selles püsimine annab meile selle,
mida igavikuks või surmajärgseks eluks
nimetame.
Ülestõusmise sündmus paneb meie usule aluse, kinkides meile lootuse ja juhtides meid armastuse täiuse poole. Jeesuse Kristuse elu, kannatuste ja surma
läbi on meile kingitud pääste ja elu igavikus. See on hea põhjus, et süveneksime
päästesõnumisse ja igaüks meist võiks

mõista, kui suure armastusega Jumal
meid on armastanud. Ta on meile oma
Poja andnud, et meie Tema läbi elada
võiksime.
Armsad kaasteelised! Ka praegusel keerulisel ajal, mil elame erakorralistes tingimustes, on paljude mõtetes segadust,
abitust ja ka meeleheidet. Sageli kaob
just sellistes olukordades lootus ja tekib
lootusetuse tunne.
Meil aga, kes usume Jeesuse ülestõusmisesse, on olemas see teadmine, et ka
kõige keerukamates olukordades ei ole
me kunagi üksi. Ülestõusnud Issand on
meiega kõige keerukamatel hetkedel ja
Temaga koos saame elada siin ajalikus
maailmas ja kord igavikus.
Kandku meid kõiki vanakiriklik tunnistus:
Kristus on surnuist üles tõusnud! Tõesti
ta on üles tõusnud!
Soovin kõikidele õnnistatud pühi ja hoidku ning kandku teid Kõigeväeline Jumal!
Koguduse õpetaja Jaak Aus

SUUR NÄDAL

Palmipuudepüha. Jeesus saabub Jeruusalemma
Jeesus, Sa istud eesli selga ja sõidad Jeruusalemma, otse linnaväravast sisse. Palju inimesi tuleb Sulle vastu ja neil on palmioksad käes. Inimesed hõiskavad ja laulavad Sulle: Hoosianna, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas!
Sa tõstad oma käe üles. Kui paljude haigete peale oled Sa samamoodi oma käe tõstnud, et neid tervendada! Väga paljusid
oled Sa nõnda õnnistanud ja lohutanud! Nüüd õnnistad Sa juubeldavat rahvast.
Jeesus, Sul pole mingit krooni, Sul pole üldse kulda ja Su saatjad on lihtsad inimesed. Sa tuled meie juurde väga vaesena.
Aga me teame, et Sinu armastus on suur. Sa hoolid igast inimesest ja Sa tahad kõigile head.
Suure Nädala esmaspäev. Jeesus õlimäel
Jeesus, Sa oled ühes aias Õlimäel. On öö. Kolm Sinu sõpra
on Sinuga kaasa tulnud. Nad on väsinud ja magavad üksteise
õlale toetudes. Sa oled päris üksi jäänud. Sa tunned, et kohe
algab üks raske tee — Sinu ristitee. Sa tead, et pead varsti
surema. Sa värised ja kukud näoli maha. Siis tõstad Sa oma
käed üles ja palvetad: Isa, ma teen seda, mida Sina tahad. Sinu
tahtmine sündigu.
Sa lähed oma sõprade juurde tagasi ja ajad nad üles. Ja samal
ajal läheneb pimeduses Sinu äraandja Juudas koos suure rahvahulgaga. Nad on tulnud Sind kinni võtma. Eilse päeva rõõm
ja kiituslaulud on muutunud käratsemiseks ja reetmiseks. Sõdurid võtavad Su kinni ja viivad Su endaga kaasa. Sinu jüngrid
põgenevad.
Suure Nädala teisipäev. Jeesus kohtu ees
Mehed, kes Su kinni võtsid, teotavad ja peksavad Sind. Viimaks viivad nad Su kohtu ette. Sa pead aru andma, kas Sina
oled Jumala Poeg. Pilaatus ei leia Sinul süüd, rahvas ei jää aga
rahule. Nad lausa kisendavad, et Sina ässitavat ja õpetavat inimesi kogu Juudamaal, ja et Sinu õpetus on eksiõpetus.
Pilaatus saadab Su enda juurest ära Heroodese juurde. Ta
ei taha oma käsi Sinu verega määrida. Heroodes küsib Sinu

käest palju, aga Sa ei vasta talle midagi. Ka Heroodese sõdurid
halvustavad ja teotavad Sind.
Suure Nädala kolmapäev. Jeesus mõistetakse surma
Pärast rohkeid vintsutusi saad Sa süüdistuse. Sinu süüdistus
on, et Sa ise oled tõstnud ennast Jumala Pojaks ja nimetad
Messiaks. Ja sellepärast oled Sa surma väärt.
Rahvas kisendab: Löö ta risti, löö ta risti! Pilaatus tahab vaid
inimestele meeldida. Et ta ei kaotaks sõprust keisriga, pead
Sina surema teotavat ristisurma.
Taas piitsutatakse Sind ja Sinu mõnitamisel ei paista lõppu tulevat. Sinult võetakse Su riided ja Su ümber pannakse punane
mantel. Pähe saad Sa punutud kibuvitstest pärja ja Su paremasse kätte pannakse pillirookepp. Sinu ette põlvili heites teotavad sõdurid Sind ja ütlevad Sulle: Tervist, juutide kuningas.
Suur Neljapäev. Jeesus pühitseb armulaua
Jeesus, Sa oled oma jüngritega lauas ühes suures saalis. On
õhtu ja pime, kuid Sinu juures on kõik nii helge ja valge. Jüngrid
igatsevad kuulda iga Su sõna, näha iga Su käeviibet, panna
tähele kõike, mida Sa räägid. Nad taipavad, et Sa tahad olla
neile hästi lähedal. Nõnda Sa armastad oma sõpru. Sa tead, et
see on viimane kord nendega koos õhtust süüa.
Sellel tunnil võtad Sa leiva ja siis ka veini enda kätte. Sa tänad Jumalat, oma Isa, nende andide ja oma sõprade eest. Sa
õnnistad leiba, murrad selle tükkideks ja jagad laiali: Võtke ja
sööge sellest — Ma annan teile eluleiva. Võtke ja jooge sellest
— Ma annan teile elu jooki. Mina olen alati teiega.
Suur Reede. Jeesus lüüakse risti
Sõdurid on ristipuu maha laotanud ja nad naelutavad Su käsi ja
jalgu selle külge. Sinu käed on palju head teinud. Sa oled paljusid üles aidanud ja terveks teinud. Sa oled neile leiba jaganud.
Su jalad on käinud pikki teid — teed vaeste, kurbade ja patuste
juurde. Nüüd ei saa Sa enam midagi anda ega kuhugi minna.
Nüüd saad Sa vaid ütelda: Ma annan oma elu teie eest.
Sõdurid tõstavad Su risti kõrgele püsti. Mitte kellelegi ei jää
see märkamatuks. Sa ripud ristil ja oled päris üksi jäänud. Kõik
Su sõbrad on põgenenud. Äkki pimenevad päike ja kuu. Nüüd
saab Sinu ristitee otsa. Sa oled kõik välja kannatanud. Sa ütled
oma viimased sõnad: Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea,
mida nad on teinud. Ja langetades pea, heidad Sa hinge.
Vaikne Laupäev. Jeesus on hauas
Jeesus, Sa puhkad oma viimses rahuasemes. Ülempreestrid
ja variserid on läinud Pilaatuse juurde ja tuletanud talle meelde, et Sa lubasid kolme päeva pärast üles ärgata. Sellepärast
paluvad nad Pilaatusel Sinu hauda kolmanda päevani valve
all hoida. Nad kardavad, et muidu Sinu oma jüngrid tulevad
ja varastavad Su ihu ära, et hiljem saaksid nad öelda, et Sa
oled surnuist üles tõusnud. Sõdurid seatakse valvesse Su haua
juurde ning kindluse mõttes pitseerivad nad Su haua ees oleva
suure kivi.
Ülestõusmispüha. Haud on tühi!
Enne koitu jõuavad naised Su hauale, tuues kaasa lõhnarohte,
mis nad olid valmis pannud. Ent hauakambri ees olev raske kivi
on eest ära veeretatud. Ja kui nad Sinu hauda sisse astuvad, ei
leia nad enam Sinu ihu.
Jeesus, nii nagu Sa ütlesid, on ka sündinud: Sa oled surnuist
üles tõusnud Issand ja Sa elad! Surmal ei ole enam mingit võimu Sinu üle!
Tänu Sulle, et oled meilegi toonud usu ja lootuse, et surmal ei
ole meie üle viimset sõna, vaid et need, kes Sinusse usuvad
ja oma eluteed koos Sinuga käivad, äratad Sa viimsel päeval
üles. Sa kinnitad tänagi meie usku ja ütled: Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab! Jh 11:25

KAARLI KOOL ERIOLUKORRA AJAL
Eriolukorra ajal oli koolide sulgemine kõigile osapooltele ootamatu olukord. Õnneks oleme juba varem õpetajaid ja lapsi koolitanud kasutama digivahendeid nii lisavõimaluse, abivahendi
kui ka õppe mitmekesistajana. Seega päris tundmatu maa see
meile ka ei olnud. Lasteaias oleme sellest hoidunud ja lastele
lisaekraaniaega pakkunud ei olnud, erandiks on robootika tunnid. Samuti ei ole me varem teadlikult kooli esimeses kolmes
klassis arvutimahtu liiga suureks ajanud.
Sel õppeaastal on meil koolis olnud prioriteetideks mitu teemat,
mis praegu eriti aktuaalsed: esiteks õpilaste enesejuhtumise
ja iseseisvate õpioskuste arendamine kasutades erinevaid õppemeetodeid, teiseks digioskuste arendame nii õpetajate kui
õpilaste hulgas. Praeguses olukorras on lapsed ja õpetajad
saanud nö kohustuslikus korras praktika. Keegi ei valmistunud
ju lausdistantsõppeks. See ongi olnud kõige keerulisem, et
kontaktõpe on miinimumini vähenenud.
Kaarli Kool valmistus selles olukorras toimimiseks juba nädal
enne eriolukorra kehtestamist. Praegu võib öelda, et suures
osas on tehtud otsused ennast õigustanud. Esimene nädal koduõppel läks selle peale, et õpetajad ja ka lapsed selgitasid välja oma optimaalse töövajaduse ja -võime. Omajagu aega läks
erinevate töökeskkondadega tutvumiseks ja suhtlusvormide
väljakujundamiseks. Kõik ei tegutsenud kohe ka oma võimete
kohaselt, kohanemine võttis kõigil aega. Kolmanda nädala alguseks oleme leidnud toimiva töörütmi, aga eks pidevalt tuleb
oma tegevust kohendada ja areneda. Lisaks laste iseseisvale
õppimisele toimuvad ka e-tunnid, e-konsultatsioonid, klassijuhataja tunnid ja lastevanemate koosolekud interneti keskkondade vahendusel.
Oleme muidugi palju tagasisidet korjanud. Suurimaks probleemkohaks on see, et õpetajad ja lapsed saaks küll hakkama, aga kodust elukorraldust on olnud raske kokku panna. Eriti
nende laste puhul, kes ei ole ennast ise juhtivad või kellel on
peres mitu last ja töötavad vanemad, kes kõik vajavad „oma
ruumi“ ja arvutiaega ning ühist perelogistikat.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Kas eestpalveid saab edastada ja millal neid palvetatakse?
Jah, eestpalveid saab jätkuvalt meile edastada. Eestpalveid palvetame vaimulikega läbi vastavalt sellele, kuidas need meieni
jõuavad. Praegusel ajahetkel saab eestpalvesoove edasi anda
telefoni teel, e-kirja teel otse vaimulikele või koguduse sekretärile või kasutades selleks Kaarli koguduse kodulehel olevat
võimalust kaarlikogudus.ee/koguduse-liikmele/saada-eestpalve-soov/ . Toome meieni jõudnud eestpalvesoovid koguduse
ette pühapäevastel palvustel Youtube vahendusel.
Kas sellel ajal ristitakse ja konfirmeeritakse?
Neid talitusi eriolukorra ajal ei tehta.
Kas sellel ajal toimuvad leerikooli tunnid?
4. aprillil alustas uus veebipõhine online leerikursus.
Kas ja millistel tingimustel toimetatakse matuseid?
Jah, matuseid toimetatakse. Enne kui hakkate matustega
seonduvat korraldama, palun võtke esmajärjekorras ühendust
koguduse õpetaja Jaak Ausi või abiõpetaja Kaisa Kirikaliga.
Me anname teile edasised juhiseid, kuidas sellel keerulisel ajal
saab matusetalitust toimetada.
Kas mälestamine on võimalik
Me mälestame lahkunuid palvusel, mis kantakse üle Youtube

Anname nädala töö kätte esmaspäeval kell 12ks, algklassid
saavad ülesanded isegi varem. Suuremates klassides on kellaajalised videotunnid, muus osas on tööde tähtajad üldjuhul
reedel (vahel ka nädala sees) ja nii saab laps oma päevi ise
planeerida vastavalt kodustele võimalustele.
Ka tugispetsialistid jätkavad tööd. Nii psühholoog kui eripedagoog töötavad nii vanemate nõustamise kui laste aitamisega.
Oleme ka läbi mõelnud, kuidas väärtuskasvatust selles olukorras edasi anda. Oleme teinud ühisprojekti kooli, lasteaia ja kirikukooliga. Oleme mugandanud põrandapilte, teinud lihtsustatud tekstidega ristitee. Kõik see on kättesaadav kooli youtube’i
kanalil. Kuna ühist munavärvimist ei tule, siis palume lastel
selle kohta pilte saata, mida nad ise kodus on valmis meisterdanud. Kirikukoolile soovime kevadel ka ühise lõpetamise teha.
Kas see tuleb ZOOMis või on võimalus päriselt kokku saada, ei
oska praegu muidugi öelda.
Kooli õpetajatega peame igal nädalal suure koosoleku, lisaks
suhtleme igapäevaselt eraldi ZOOM keskkonnas, kirja ja telefoni teel. Senini on kõik hästi toiminud.
Kõige suurem puudus on lastel inimlikust kontaktist, ZOOM
keskkond ei asenda laste omavahelist suhtlemist. Oleme seetõttu andnud teadlikult ka ülesandeid, mida lapsed teevad rühmatööna või paaristööna. Osa õpilasi õpivadki interneti vahendusel aeg-ajalt koos.
Kas lasteaias oleme eelmisest nädalast käivitanud arenguvestlused ZOOmis ja Skypes. Sellest nädalast oleme alustanud ka erinevate tegevuste ja ülesannete andmist koduseks
toimetamiseks. Lapsed igatsevad küll eelkõige mitte erinevate
tegevuste, vaid isikliku kontakti järele oma rühmakaaslaste ja
õpetajatega.
Kokkuvõttes võib öelda, et nii õpetajad kui õpilased saavad
täitsa kenasti hakkama ja oleme olukorras hästi kohanenud.
Kevadel teeme õpetajatega kokkuvõtte, mida oleme sellest kogemusest õppinud ja milliseid neist tööviisidest saavad edaspidi olema pikema perspektiiviga ka tavapärases koolitöös.
Kaarli Kooli direktor Signe Aus
kanalis pühapäeviti. Oma mälestamissoovi saab meile edastada kas otse vaimulikele, koguduse sekretärile või Kaarli koguduse kodulehe kaudu (“Saada eestpalve soov” kaudu).
Eriolukorra lõppedes korraldatakse kõigle lahkunutele kirikus
mälestusmissa.
Piht, armulaud ja hingehoidlikud vestlused
Eelnavelt tuleb need kokku leppida otse koguduse vaimulikega.
Läbi kantselei seda hetkel teha ei saa.
Kog õpetaja Jaak Aus 5300 7734, jaak.aus @ eelk.ee
Kog abiõpetaja Kaisa Kirikal 5347 8967, kaisa.kirikal @ eelk. ee
Koguduse diakon Saima Sellak-Martinson 5301 5848, saima.
sellak-martinson @ eelk.ee
Kas vaimulike kantseleitunnid toimuvad?
Kantseleitunnid toimuvad virtuaalsete õpetajate kõnetundidega
ZOOM ja youtube keskkonnas. Täpsemat infot aegade kohta
jagame kodulehel ja facebooki lehel.
Kas kirik on avatud?
Jah, pühapäeviti kell 10–11 ja kolmapäeviti kell 17–18.
Kas koguduse kantselei on avatud?
Jah, esmaspäevast kuni neljapäevani kell 10–13.
Sõltumata küsimusest pöörduge julgelt vaimulike poole, kes
püüavad sellel keerulisel ajal abiks ja toeks olla.

TOETAGEM KAARLI KOGUDUST

SUURE NÄDALA PALVUSED

Armsad Kaarli koguduse liikmed ja kooli ning lasteaia lapsevanemad! Hea Kaarli kogukond!
Saan meid nii nimetada, sest selle poole oleme viimastel aastatel liikunud, et Tõnismäel võiks tegutseda kogukond, kes tegutseb erinevates valdkondades, kuid samas
ühise eesmärgi nimel.
Täna oleme selles olukorras, kus kokkuhoidmine ja toetamine on muutunud meie
jaoks väga oluliseks ja on kindlasti ühtsuse jaoks märgilise tähendusega.
Seoses viiruse levikuga ja sellest tingitud eriolukorraga Euroopas oleme kõik tundnud
ja kogenud igapäevaelus muudatusi. On neid, kes on kaotanud töö või kelle sissetulek on märgatavalt vähenenud. Majanduslikud raskused on puudutamas paljusid
inimesi.
Püüame omaltpoolt teha kõik, et kogudus, lasteaed ja kool võimalikult kergelt kehtestatud eriolukorras ka majanduslikud raskused saaks ületatud, mis paratamatult
kaasnevad, kui ei peeta jumalateenistusi, talitusi ning lapsed ei käi lasteaias ja koolis.
Keerulises olukorras on ka meie üürnikud.
Kõiki majanduslike tagasilööke koguduses ja koolis ei ole siiski võimalik ületada ilma
teie abita. Selleks, et ka kriisijärgselt meie tegevused jätkuksid vajame me igaühe
panust.
Siinkohal tahan tänada neid, kes juba on uurinud ja osutanud abi selleks, et Kaarli
Kool ja Kaarli kogudus keerulisel ajal hakkama saaks.
Head inimesed, kes tunnete, et Kaarli kogudus, Kaarli Kool on teie jaoks otseselt või
kaudselt tähendusega, siis kutsun teid toetama sel keerulisel ajal meie tegevust!

E, 6. APRILLIL kell 8.45 palvuse otseülekanne koguduse youtube’i kanalil

Võimalused koguduse ja kooli toetamiseks:

1. Võtan Kaarli koguduse ja kooli oma hommiku- ja õhtupalvesse.
2. Palvetan kõikide haigete ja kannatavate inimeste eest.
3. Teen püsikorralduse pangas koguduse heaks ja kannan iganädalase jumalateenistuse annetuse koguduse arvele.
4. Teen püsikorralduse oma liikmeannetuse tasumiseks igakuuliselt. https://kaarlikogudus.ee/toeta-kogudust/liikmeannetused/ või muudan makse suurust.
5. Toetan ühekordse annetusega kogudust.
6. Jätkan lasteaia õppemaksu tasumist, vaatamata sellele, et laps lasteaias ei käi.
Võimalusel toetan õppemaksule lisaks Kaarli Kooli tegevust ühekordse annetusega
või vormistades püsikorralduse.
7. Toetan Kaarli Kooli, et need lapsed, kellede vanemad on sattunud majandusraskustesse, saaksid jätkata lasteaias ja koolis käimist.
8. Toetan Kaarli Kooli tegevust.

Jumalateenistuse, liikmeannetuse, ühekordsed annetused:
Annetuse saaja: EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus
SEB: EE171010022004706006
Swedbank: EE392200221011214295
Märksõna: “liikmeannetus”, “jumalateenistuse annetus”, “toetus kogudusele”.

Annetused Kaarli Kooli toetuseks:
Toetuse saaja: EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus
Swedbank EE332200221056298548
Märksõna: „annetus kooli heaks“, „õppemaksu toetuseks“ või „annetus kooli heaks“.
Oleme tänulikud, kui leiate võimaluse toetuseks. Koos tegutsemine annab võimaluse,
et leviv viirus ja mure teeb meid tugevamaks ühtse perena.
Hoidku meid Jumal!
Koguduse õpetaja Jaak Aus

T, 7. APRILLIL kell 8.45 palvuse otseülekanne koguduse youtube’i kanalil
K, 8. APRILLIL kell 8.45 palvuse otseülekanne koguduse youtube’i kanalil
N, 9. APRILLIL kell 8.45 palvuse otseülekanne koguduse youtube’i kanalil
N, 9. APRILLIL kell 12.00 Suure Neljapäeva palvuse otseülekanne koguduse
youtube’i kanalil
R, 10. APRILLIL kell 8.45 Suure Reede palvuse otseülekanne koguduse youtube’i
kanalil
R, 10. APRILLIL kell 9.00 Suure Reede ristitee online palvus Kaarli Kooli youtube’i
kanalil
L, 11. APRILLIL kell 10.00 palvuse otseülekanne koguduse youtube’i kanalil
P, 12. APRILLIL kell 9.00 online palvus
Kaarli Kooli youtube’i kanalil
P, 12. APRILLIL kell 10.00 1. Ülestõusmipühal palvuse otseülekanne koguduse
youtube’i kanalil
E, 13. APRILLIL kell 9.00 2. Ülestõusmipüha online palvus Kaarli koguduse
youtube’i kanalil
ETV vahendusel on võimalus vaadata
Suure Reede jumalateenistust Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kogudusest
10. aprillil kell 11.00 ja 1. Ülestõusmispüha jumalateenistust Tallinna Piiskoplikust
Toomkirikust 12. aprillil kell 11.15.

ONLINE LEERIKOOL
4. aprillil 2020 alustas uus veebipõhine
online leerikursus. Vaata lähemalt aadressil: https://kaarlikogudus.ee/kogudus/
leerikool/.
Veebipõhine leeritund toimub otse laupäeviti kell 10.00-12.00 ja kõigil soovijatel on võimalus osaleda. Samaaegselt
loenguga saab esitada onlines Facebookis Kaarli koguduse leerikooli leheküljel
(palun eelnevalt meeldivaks märkida) või
Youtube kanalil oma küsimusi ja kommentaare.
Loodetavasti saab eriolukorra lõppedes
leeritundidel kohtuda ka silmast silma ja
leeriõnnistamise lbi viia juunikuus.

