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1. - 8. märts 2013 

 
 
 
EESTI UUDISED 
 
Kirikust leiti keskaegse sadulsepa hauaplaat 
06.03.2013 Meie Maa 
 
Kuressaare Laurentiuse kiriku põranda alt tuli nähtavale hauaplaat, mis kuulus 
tõenäoliselt 17. sajandil linnas elanud ja surnud sadulsepale või tema isale. 
Lisaks muule tekstile on plaadil nimi Andreas Pölcke, aastaarv 1695 ja all suurelt 
tähed T.(J.).H.W. 
 
„Kuna varem avastati põranda alt aadlike hauaplaadid ja nüüdse puhul on tegemist 
käsitöölise omaga, tähendab see, et linna kirikus maeti nii aadlikke kui käsitöölisi,“ 
rääkis Laurentiuse kiriku õpetaja Anti Toplaan. 
 
Kirjega plaat eksponeeritakse analoogselt mullu leitud hauaplaatidega, seejärel aga 
peab Muinsuskaitseamet otsustama, mida leitud hauaplaadiga edasi teha. 
 
Ahto Jakson, Meie Maa, 06.03.2013, lk.1. 
 
 

Kuressaare vaimulikud: kõrtsid veel varem kinni! 
08.03.2013 Meie Maa 
 
7. märtsil avaldatud Kuressaare kristlike koguduste vaimulike üleskutses tehakse 
ettepanek sulgeda linna ööklubid ja baarid hiljemalt kell kolm öösel ja lõpetada 
alkoholi müük asutustes tund aega enne sulgemist, vahendas ajaleht Meie Maa. 
 
“Tunneme muret noorsoo hea käekäigu pärast ning soovime noori kaitsta kahjulike 
sõltuvuste eest, samuti peame vajalikuks tagada linnaelanike turvalisus ja öörahu 
ning ööklubide töötajate inimlik töörütm ja meie linna hea maine,” öeldakse 
pöördumises.  
 
Üleskutse edastanud Kuressaare adventistide koguduse pastor Rein Käsk kinnitas, 
et üleskutse on kooskõlastatud kõigi linna kristlike koguduste vaimulikega.  
 
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=52264 
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VÄLISUUDISED 
 
Patriarh Kirill tänas ametist lahkunud paavsti ustavuse ja julguse eest 
04.03.2013 Meie Kirik 
 
Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill tänas ametist lahkunud paavst Benedictus 
XVI-ndat ustavuse eest evangeelsetele ja kristlikele väärtustele ning julguse eest 
kutsuda inimesi üles vabanema patust, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
„Teie kompromissitu ja kindel positsioon usulistes küsimustes ning Teie ustavus 
Kiriku elavale pärimusele on alati meile lähedane olnud. Ajal, kui kõikelubatavuse ja 
moraalse relativismi ideoloogia püüab inimesi panna loobuma moraalsetest 
väärtustest, võtsite Te julgelt sõna, et kaitsta evangeelseid ideaale ja kõrgemat 
inimväärikust, kutsudes inimesi vabanema patust,“ kirjutas patriarh Kirill oma 
sõnumis ametist lahkunud paavstile. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3156&Itemid=1 
 
 

Rootsi kirikust lahkus mullu üle 54 000 inimese 
05.03.2013 Postimees 
 
Rootsi kirikust lahkus 2012. aastal üle 54 000 inimese. Kiriku liikmeks olevate 
inimeste hulk väheneb pidevalt. 2011. aastal lahkus samuti üle 50 000 inimese, 
kirjutas Postimees. 
 
Rootsi kirik prognoosis 2012. aastal, et kümne aasta jooksul võib lahkujaid olla üks 
miljon. 
 
2010. aastal oli Rootsi kirikul liikmeid 6,6 miljonit. 
 
http://www.postimees.ee/1159832/rootsi-kirikust-lahkus-mullu-ule-54-000-inimese/ 
 
 

Etioopia uus patriarh astus ametisse 
05.03.2013 Meie Kirik 
 
3. märtsil seati ametisse Etioopia ortodoksi kiriku patriarh-katoolikos Abune Mathias, 
vahendas portaal Meie Kirik. Patriarhi tiitel omistati Etioopia kirikupeale alles 1959. 
aastal, Abune Mathias on kuues patriarh. Tema eelkäija Abune Paulos suri 
möödunud aastal. 
 
Orientaalsete kirikute rühma kuuluv Etioopia kirik on osaduses Egiptuse kopti, 
Süüria, Armeenia ja India kirikutega, mida on varasemalt nimetatud monofüsiitlikeks 
– määratlus, millega nad ise ei nõustu.  
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3158&Itemid=1 
 
 
 

 



 3 

Kanada ülemkohus: Piiblil põhinev homoseksuaalsele käitumisele 
vastandumine on vihakuritegu 
08.03.2013 The Zimbabwe Mail 
 
Kanada ülemkohus mõistis 6. märtsil süüdi aktivist William Whatcotti, kes levitas 
2001. ja 2002. aastal homoseksuaalsuse vastaseid piiblisalme Saskatooni ja Regina 
ümbruskondades, kirjutas The Zimbabwe Mail. 
 
Selleks, et tõsta teadlikkust murettekitavatest geiparaadidest Kanadas ning laste 
haavatavusest homoseksuaalsust propageerivas kultuuris, levitas Whatcott 
kümmekond aastat tagasi vastavasisulisi flaiereid. Peale seda, kui Kanada 
inimõiguste komisjon avastas Whatcotti teo, toodi ta kohtu ette viidates vihakuriteo 
sooritamisele. 
 
Whatcottil tuleb maksta 7500 dollarit kahele homoseksuaalile, kes tundsid end tema 
flaieritest solvatuna. Samuti peab ta maksma Inimõiguste komisjoni notariaalsed 
tasud, mis omakorda võib talle maksma minna sadu tuhandeid dollareid. 
 
http://www.thezimbabwemail.com/world/16234-canadian-supreme-court-rules-biblical-speech-
opposing-homosexual.html 
 
 
 
 

 
 
KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
04.03 - 10.03 Hommikupalvused - PHILIPPE JOURDAN (RKK) 
10.03 kl 19.05 Kirikuelu. Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 
11.03 - 17.03 Hommikupalvused - PIA RUOTSALA (EELK) 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning 
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
10.03 kl 15.15 Ajalik ja ajatu. Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit 
Kornelius. (2007) 
 
 
 
  
 


