Teated ja kuulutused

TEATED kôlavad Pereraadios kell 7.30, 9.45 ning vahetult pärast kella 12,15 ja 18 ERR-i
uudiseid.

Igal päeval teated ka siin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neljapäev, 9. aprill 2020

KOGUDUSE TEATEID Tallinnast ja Harjumaalt:
• Tallinna Piiskoplik Toomkirik
on täna avatud kella 10st – 16ni. Suure Neljapäeva jumalateenistus täna kell 17 videosilla
vahendusel. Täpsem info aadressil www.toomkirik.ee
• Kaarli kiriku uksed on täna avatud kella 12st – 13ni.
• Peeteli kiriku uksed on täna avatud kella 10st – 12ni.
• Tallinna Peeter – Pauli kirik on palvetajale avatud argipäevadel kell 12 ja kell 17.30.
• Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirik on avatud täna ja homme kella 11st – 17ni.
• Oleviste koguduse Suure Neljapäeva palvekoosolek videosilla vahendusel täna kell 18.30.
Info aadressil www.oleviste.ee. Kantselei on suletud, kuid telefonid töötavad ja lisaks pastoritele
helistamise võimalusele on avatud palvetelefon 5884 6958.
KOGUDUSTE TEATEID Tartust ja Rakverest:
kella 10st – 17ni.

• Tartu Pauluse kirik on täna avatud

• Tartu Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kirik on avatud iga päev kella
17.30st–19ni.
• Tartu Kolgata Baptisti kirik on palveks avatud täna kella 17st – 20ni.
• Rakvere Kolmainu kirik on avatud homme kella 12st – 15ni.
• Rakvere Karmeli kogudus kohtub kogunemiskeelu ajal internetivahendusel www.karmel.ee .
Kasvuneljapäeva jumalateenistus toimub täna kl 19.
Reede, 10. aprill 2020 –

SUUR REEDE

KOGUDUSE TEATEID Tallinnast ja Harjumaalt:

• Tallinna Piiskopliku
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Toomkiriku Suure Reede jumalateenistus toimub üle videosilla täna kell 11. Täpsem info
aadressil www.toomkirik.ee
• Kaarli kirik on täna avatud kella 12st – 13ni.
• EELK Tallinna Mustamäe koguduse Suure Reede jumalateenistus kuulatav Vikerraadiost
algusega kell 11.
• Tallinna Peeter – Pauli kirik on palvetajale avatud argipäevadel kell 12 ja kell 17.30.
• Tallinna Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna koguduse Suure Reede jumalateenistusest on
võimalik Eesti Televisiooni vahendusel täna kell 11 osa saada. Homme vigiilia kell 17. Seoses
eriolukorraga on avalikud jumalateenistused peatatud, neid kantakse üle Facebooki-grupis
„Ortodoksia Eestis“
• Oleviste kiriku jumalateenistus algab kell 12, mida on võimalik kuulata Pereraadio
vahendusel.
• EMK Tallinna koguduse Suure Reede jumalateenistust on võimalik vaadata koguduse
youtube´i kanalilt algusega kell 12. Teenib pastor Joel Aulis.
• Saku Toomase kirik avatud pühapäeval kella 10st- 12ni ja Saku palvemaja kella 14st –
16ni.
KOGUDUSTE TEATEID Tartust ja Rakverest:
kella 10st – 17ni.

• Tartu Pauluse kirik on täna avatud

• Tartu Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kirik on avatud iga päev kella
17.30st–19ni.
• Rakvere Kolmainu kirik on avatud täna kella 12st – 15ni.
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