Teated ja kuulutused

Reede, 06. jaanuar 2023
Info Eestimaa kirikutes toimuva kohta lähipäevil:
algab missa täna kell 17.30.

·

Kaarli kirikus

·
Peeter-Pauli katedraalis on missad täna kell 8 ja 18. Eestikeelne missa algab homme
hommikul kell 8.

·

Tallinna Jaani kirikus on armulauaga palvus täna kell 12 keskpäeval.

·
Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus algab sõnajumalateenistus täna kell 12, orelipooltund
algab homme kell 12.

·

Püha Katariina kloostri kabelis on missa täna kell 12.

·

Oleviste koguduse noorteõhtu algab täna kl 18.30.

·
17.

Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirikus algab koguöine jumalateenistus homme kell

·
10.

Tallinna Kristliku Evangeelse Linnakoguduse jumalateenistus on homme, laupäeval kell

·

Mustamäe Kristliku Vabakoguduse jumalateenistus toimub homme algusega kell 18.30.

·

Lasnamäe Püha Markuse koguduse jumalateenistus vene keeles algab homme kell 18.
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·
Tallinna Prohvet Joeli kogudus korraldab Metodistikiriku ruumides imede teenistuse täna
algusega kell 19. Teenib Allar Känd.

·

Tallinna Adventkirikus algab piiblitund homme kell 10 ja jumalateenistus kell 11.15.

·
Allianssnädala palvused Tartus toimuvad täna hommikul kl 8.30 Maranata koguduses ja
homme algusega kell 17 Peetri kirikus.

·

Tartu Pauluse kirikus on jumalateenistus täna kell 10.

·

Tartu Maarja koguduse jumalateenistus koos saksa kogudusega on täna kell 18.

·
Tartu Maarja kirikus toimub jumalateenistus sel pühapäeval algusega kell 12.
Tähistatakse Maarja kiriku 181. aastapäeva.

·

Tartu Katoliku kirikus on missa täna kell 18.

·

Tartu Adventkoguduse piiblitund on homme kell 9.50 ja jumalateenistus algab kell 11.15.

·

Rakvere Kolmainu kirikus algab missa täna kell 18.
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Laupäev, 07. jaanuar 2023

Info Eestimaa kirikutes toimuva kohta lähipäevil:

·
Alliansspalvenädala raames toimuvad jumalateenistused Tallinnas homme EELK
Mustamäe Maarja Magdaleena koguduses algusega kell 18. Esmaspäeval, 9. jaanuaril
Vennaste koguduse Harku tn palvemajas algusega kell 18.30.

·

Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus algab orelipooltund täna kell 12.

·

Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirikus algab koguöine jumalateenistus täna kell

·

Tallinna Kristliku Evangeelse Linnakoguduse jumalateenistus algab täna kell 10.

·

Tallinna Adventkirikus algab piiblitund täna kell 10 ja jumalateenistus kell 11.15.

·

Allianssnädala palvus Tartus toimub täna Peetri kirikus algusega kell 17.

·

Tartu Adventkoguduse piiblitund on täna kell 9.50 ja jumalateenistus algab kell 11.15.

·

Tartu Salemi Baptistikoguduse sõna ja palve hommik algab täna kell 10.

17.

·
Tartu Maarja kirikus toimub jumalateenistus homme algusega kell 12. Tähistatakse
Maarja kiriku 181. aastapäeva.
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·
Viljandi Palvekliinik on avatud homme Pauluse kiriku ruumides Kiriku tn. 5 kella 16-st
kuni 17.30-ni.

Pühapäev, 08. jaanuar 2023
täna. Kõigepealt Tallinnas ja selle ümbruses:

Info Eestimaa kirikutes toimuva kohta

·

Kaarli kirikus algab missa täna kell 10.

·

Tallinna Jaani koguduse jumalateenistus on algusega kell 10.

·

Piiskoplikus Toomkirikus algab missa kell 11.

·

Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna kirikus on liturgia algus kell 10.

·
Peeter-Pauli katedraalis on missa eesti keeles kell 11.30 ning missa vene keeles algab
kell 18.

·

Oleviste kirikus algavad jumalateenistused kell 10 ja kell 12.

·

Püha Katariina kloostri kabelis on missa täna kell 16.

4 / 10

Teated ja kuulutused

·

Nõmme Rahu kirikus algab jumalateenistus kell 10.30.

·

Peeteli kirikus toimub jumalateenistus kl 11.

·

Tallinna Metodistikoguduse jumalateenistus on kell 10, inglisekeelne osadus algab kell

·

Kalju, Nõmme, Allika ja Mähe Baptistikoguduste jumalateenistused algavad kell 11.

·

Mustamäe Kristliku Vabakoguduse jumalateenistus on kell 11.

17.

·
EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse (Kiili 9) kogu pere jumalateenistus
algab kell 12.

·
Tallinna Eelimi Nelipühakoguduse, Missio koguduse ja Elava Vee koguduse
jumalateenistused algavad kell 11.

·

Valguse Tee Vabakoguduse jumalateenistus toimub kell 11.

·

Saku Toomase koguduse jumalateenistus algab kell 11.

·

Laagri Kristliku Koguduse ja Viimsi Vabakoguduse jumalateenistused algavad kell 12.

·

Saue Kristlikus Vabakoguduses jumalateenistus algab kell 13.
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·
Saue Pauluse koguduse armulauaga jumalateenistus toimub kell.13 Saue
Päevakeskuse saalis aadressil Tule 7.

·

Viimsi Vabakoguduse jumalateenistuse algusaeg on kell 12.

·

Randvere Püha Peetri kirikus on jumalateenistus kell 14.30.

·

Lasnamäe Hea Sõnumi koguduse jumalateenistus on kell 15.

·
Lasnamäe Püha Markuse jumalateenistus vene keeles algab kell 11. Jumalateenistus
eesti keeles algab kell 16.

·
Vennastekoguduse Harku tn palvemajas on Jumala Sõna kuulutustund kell 15 ja Endla
tn palvemajas algusega kl 17
.
KOGUDUSTE TEATEID Tartust ja teistest Eestimaa paikadest:

·

Tartu Pauluse ja Peetri kirikutes algavad jumalateenistused kell 10.

·

Tartu Maarja koguduse jumalateenistuse alguseaeg on kell 12.

·

Tartu Katoliku kirikus algab missa eesti keeles kell 12.
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·

Tartu Annelinna koguduse jumalateenistus algab kell 10.

·
Tartu Salemi- ja Kolgata Baptistikoguduste ning Tartu Ruut koguduse
jumalateenistused algavad kell 11. Kolgata koguduse vene keelne teenistus algab kell 13.

·

Päästearmee Tartu korpuse jumalateenistus algab kell 11.

·

EMK Tartu Püha Luuka koguduse jumalateenistus algab samuti kell 11.

·

Rakvere Metodistikirikus on jumalateenistus kell 10.

·

Rakvere Kolmainu kirikus ja Kadrina Katariina kirikus algavad jumalateenistused kell

·

Rakvere Karmeli koguduse jumalateenistusalgab kell 11, samal ajal ka POP lastekas.

·

Türi Misjonikoguduse jumalateenistus algab kell 11.

·

Võru Baptistikoguduse jumalateenistus algab kell 10.

·

Mustvee Betaania koguduse jumalateenistus on algusega kell 11.

·

Viljandi Palvekliinik on avatud Pauluse kiriku ruumides kella 16-17.30.

11.
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Esmaspäev, 09. jaanuar 2023
toimuva kohta lähipäevil:

Info Eestimaa kirikutes

·
Alliansspalvenädala raames toimuvad jumalateenistused Tallinnas täna Vennaste
koguduse Harku tn palvemajas algusega kell 18.30, homme EKNK Toompea koguduses
algusega kell 18.30.

·

Kaarli koguduse missa algabtäna kell 13. Muusikaõhtu algab homme kell 17.30.

·

Tallinna Jaani kirikus toimub palvus Taizé lauludega täna kell 18.

·

Peeter-Pauli katedraalis on täna missa algusega kell 18 ning homme kell 8 ja 18.

·

Püha Katariina kloostri kabelis on missa täna kell 12.

·

Lasnamäe Püha Markuse koguduse osadusõhtu algab homme kell 18.

·
Tallinna Kesklinna Palvekliinik (Narva mnt 51) on avatud täna kella 18st-20ni.
Eestpalvesoove võetakse vastu ka tel:
57 87 75 22

·
Tartu Pauluse kirikus toimub homme Mississipi
koori The Southern Chorale
kontsert algusega kell 19. Sissepääs vaba.

·

Tartu Palvekliinik (Õpetaja tn 5) on avatud täna kella 18-st -20-ni. Info tel
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510 82 70
.

·

Rakvere Karmeli koguduse palveteenistus algab täna kell 19.

·
Rakvere Palvekliinik on avatud Metodistikiriku ruumides (Laada tn 21) homme kella
19-st -20.30-ni.

Как выбрать онлайн-казино в Украине

Как и во многих других странах Европы, в Украине действуют довольно строгие
законы, касающиеся азартных онлайн-игр, которые запрещают как работу
онлайн-казино, так и игру на таких сайтах. Благодаря этим законам в Украине не
существует легальных онлайн-казино, но это не все плохие новости. Действующие
законы действительно в основном направлены на то, чтобы поймать всех потенциальных
операторов нелегальных казино, которые в случае поимки должны заплатить штраф в
размере 1 000 000 долларов США. Игроки, с другой стороны, заплатят только штраф в
размере $5 в случае, если их поймают за игрой в онлайн-казино, что, по сути, означает,
что правительству все равно, играете вы или нет. Это хорошая новость для украинских
игроков в казино, поскольку сотни международных онлайн-казино принимают
украинских игроков. На самом деле, Украина является одной из самых популярных стран
во многих онлайн-казино, и тысячи заинтересованных игроков регистрируются на
международных сайтах. Мы решили помочь вам найти лучшее среди этих казино,
предоставив вам подробный список лучших украинских онлайн-казино, в которых вы
можете играть, зная, что ваши деньги в безопасности, а шансы на победу справедливы.
Поскольку в Украине нет легальных местных онлайн-казино на https://otzyvy-casino.com/
, а маркетинг в основных СМИ запрещен, игроки онлайн-казино из Украины могут быть
не полностью осведомлены о том, какие возможности у них есть. Именно по этой
причине мы составили этот список, поскольку понимаем, что игроки в казино могут не
знать, какие онлайн-казино предлагают лучшие услуги. Мы составили список лучших
онлайн-казино Украины на основе большого количества факторов. К ним относятся
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регулирование и лицензии, так как мы постарались включить в список сайты с
авторитетными международными лицензиями, такими как лицензии MGA. Кроме того,
мы перечислили сайты с большим количеством игр и универсальностью, широкими
возможностями поддержки клиентов и платежными опциями для украинских игроков, а
также щедрыми бонусами. Критерием номер один, на который мы обращали внимание
при составлении списка казино для этой страницы, было то, что казино принимает
украинских игроков и не допускает дискриминации в плане бонусов. Именно поэтому
каждое казино, представленное в этом списке, предоставит вам ряд бонусов и акций,
которые помогут увеличить ваш банкролл и сделать ваш игровой опыт более приятным.
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