
Armsad sõbrad!
 

Olete oodatud Haapsallu  20. – 21. augustil 2017 
 III KORAALIMARATONILE.

1. advendil 2016 täitus EELK laulu- ja palveraamatul veerandsada aastat. Alanud on uue 
lauluraamatu ettevalmistusprotsess. Koraalimaraton on reformatsiooni juubeliaasta  
peasündmus meie katedraalilinnas.  Tegemist on kolmanda sellelaadne ettevõtmisega Eestis. 
2002. aastal lauldi lauluraamat kaanest kaaneni Viljandi Kultuuriakadeemia ja Viljandi 
Pauluse koguduse eestvedamisel. Teist korda laulsime lauluraamatu läbi Missio Läänemaa 
2011 ajal Haapsalu toomkirikus. 

Kolmanda koraalimaratoni Haapsalus avab eeloleval pühapäeval kell 8:00 Eesti 
Kirikute Nõukogu president, piiskop emer. Andres Põder. 
Laulmine jätkub Jaani kirikus kuni õhtuni, kell 20 läheme protsessioonis toomkirikusse ning 
jätkame laulmist toomkirikus läbi öö. Maraton lõpeb esmaspäeva õhtul. Lauluraamat on siis
lauldud läbi kaanest kaaneni, 484 laulu.  Missa algab kell 20:00, kus teenivad peapiiskop 
Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe, praost Leevi Reinaru, Teno Ilvese ja organist  Lia 
Salumäe.
 
Jaani kirikus on väljas lauluraamatunäitus EELK keskarhiivist ja Tiit Salumäe erakogust  ning
Eesti Piibliseltsilt näitus „Käsikirjast trükitud Pühakirjani”.

Koraalimaraton on palveosadus, mille ühel teljel on kiriku lauluvara ja teisel teljel lauljaid-
palvetajaid. Haapsallu on kutsutud lauljad erinevatest kogudustest ja Maarjamaa igast nurgast.
Kavas on liita interneti abil nii Eestimaa kui meie kaasmaalased üle maailma.  
Vaata: http://www.pereraadio.com/pildiraadio/ Infot saab: www.reformatsioon500.ee   ja 
http://haapsalu.eelk.ee/

Koraalimaratonil osalevad esmakordselt kõik Eesti praostkonnad. Tulemas on organistid, 
mitmed laulurühmad, solistid, laulu- ja pillikoorid.  Igale praostkonnale on antud aega 3 tundi 
ja selle aja jooksul lauldakse umbes 40 koraali. Vastavalt soovile ja võimalustele võivad  
osaled kõik inimesed, et palvetada, laulda või kuulata. Selleks, et saada koraalimaratoni pass, 
tuleb laulda vähemalt üks tund.  Kiriku uksed on kõigile ööpäev läbi avatud ja öösel on ka 
piiskopilinnuse peavärav avatud.
Meie praostkonna muusikud ja laulukoorid tulevad laulma pühapäeva hommikul kella 8-11. 
Kui Sulle see aeg ei sobi, siis on võimalus tulla muul ajal maratonile. Samuti oleks vaja veel 
abilisi ka toitlustustoimkonda või osavõtjate registreerimisel, teretulnud on annetused nende 
päevade toetuseks. 
Kui Sul on võimalik abiks olla, siis palun anna sellest teada koraalimaratoni sekretärile. 
Lia  Salumäele – 53039835. 

Tere tulemast Haapsallu! Tule ise ja võta  kaasa oma pereliikmed ja sõbrad. 
Meid kõiki ootab ainulaadne ja suurejooneline lauluosadus!

Piiskop Tiit Salumäe Praost Leevi Reinaru
 

http://haapsalu.eelk.ee/
http://www.reformatsioon500.ee/
http://www.pereraadio.com/pildiraadio/

