Teated ja kuulutused

Esmaspäev, 23. mai 2022
Info Eestimaa kirikutes toimuva kohta lähipäevil:
·
Kaarli kirikus on missa täna kell 13. Muusikaõhtu algab homme kell 17.30.Toimub Kaarli
kammerkoori Canorus kevadkontsert, kaastegev Toomas Bubert viiulil. Sissepääs vaba.

·

Tallinna Jaani kirikus algab palvus Taizé lauludega täna kell 18.

·

Peeter-Pauli katedraalis on missad täna kell 8 ja 18 ning homme samuti kell 8 ja 18.

·

Püha Katariina kloostri kabelis algab missa täna kell 12.

·
Tallinna Metodistikoguduse piiblitund ja palveosadus on homme kell 18.30 Zoomi
keskkonnas.

·

Mähe Baptistikoguduse piibli-ja palvetund toimub täna kell 18.

·

Tallinna Kristiine Palvekliinik on avatud homme kella 18st-20ni.

·

Tartu Palvekliinik on avatud täna kella 18st-20ni.

·
Viljandi Palvekliinikus teenitakse inimesi telefoni teel homme kella 19st-20.30ni.
Telefoni number:
54 82 05 21

·

Rakvere Palvekliinik on avatud homme kella 18.30st-20.30ni.
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Teisipäev, 24. mai 2022
Info Eestimaa kirikutes toimuva kohta lähipäevil:
Kaarli kirikus on täna muusikaõhtu kell 17.30, toimub Kaarli kammerkoori Canorus
kevadkontsert, kaastegev Toomas Bubert viiulil. Sissepääs vaba.

·

Missa algab homme kell 17.30.
·
Kaarli kirikus on homme Ukraina heaks heategevuskontsert „Muinaslugu muusikas“
kell 19. Osalevad käsikellade ansambel Campanelli ja Ukraina ooperilaulja Liliia Palinkash.
Piletid:
www.fienta.com
ja tund enne kontserdi algust.

·

Tallinna Jaani kirikus on kontsertmõtisklus homme kell 13.30.

·

Peeter-Pauli katedraalis on missad täna kell 8 ja 18 ning homme samuti kell 8 ja 18.

·
Tallinna Metodistikoguduse piiblitund ja palveosadus on täna kell 18.30 Zoomi
keskkonnas.

·

Mähe Baptistikoguduse piibli-ja palvetund toimub täna kell 18.

·

Mustamäe Kristliku Vabakoguduse piibli- ja palveõhtu algab täna kell 18.30.
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·

Kalju Baptistikoguduse laulu- ja palveõhtu algab homme kell 18.30.

·

Tallinna Eelimi Nelipühakoguduse palvekoosolek on homme kell 18.

·

Tallinna Kristiine Palvekliinik on avatud täna kella 18st-20ni.

·

Rakvere Palvekliinik on avatud täna kella 18.30st-20.30ni.

·
Viljandi Palvekliinikus teenitakse inimesi telefoni teel täna kella 19st-20.30ni. Telefoni
number:
54 82 05 21
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