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KIRIKUKAJA 
1. - 7. juuni 2013  

 
 
 
EESTI UUDISED 
 
Kaarli kirikus restaureeritakse Köleri freskot 
03.06.2013 Delfi 
 
Tallinna Kaarli kirikus restaureeritakse väärtuslikku ehet - Johann Köleri 
freskotehnikas altarimaali „Kutsuv Õnnistegija“ .  
 
Kahel viimasel aastal on Kaarli kiriku siseremont koguduse toel jõudsalt edenenud – 
tänu tehtud tööle on kiriku interjöör saanud avara ja valgusküllase välimuse. Maikuus 
alanud altarimaali restaureerimine lisab suve keskpaigaks kirikule veelgi helgust ning 
värskust. Töödega loodetakse lõpule jõuda juunikuuga, kirjutas Delfi. 
 
Kaarli kirikus on võimalik vaadata ka näitust, mis avab nii ainulaadse teose loomise 
kui ka ennistamise tausta. Näituse kulminatsioonina tuuakse Eesti Kunstimuuseumist 
vaatajate ette ka Köleri altarimaali makett. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koleri-freskot-kaarli-kirikus-hakati-
restaureerima.d?id=66227252 
 

 
Maakirikute tulevik luubi all 
03.06.2013 Meie Maa 
 
Kultuuriministeeriumi allasutus Ennistuskoda Kanut viib koostöös Tallinna 
Tehnikaülikooli ja Gotlandi Ülikooliga läbi projekti „Läänemere piirkonna ajalooliste 
maakirikute jätkusuutlik haldamine“. 
 
Projekti kommunikatsioonijuht Anu Vainlo sõnul on uuringu eesmärk koguda 
arvamusi, kuidas hoida kirikuhoonet ka järgmistele põlvkondadele. Uuringus osaleb 
Eestist 10 kirikut ning näidis -või esinduskirikuks Saaremaa poolt on 13. sajandist 
pärinev Pöide Maarja kindluskirik. 
 
Projekti tulemusi tutvustatakse sügisel peetaval seminaril kõigile Pöide kiriku ja 
laiemalt kogu Eesti maakirikute tulevikust huvitatutele. 
 
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=53554&term=maakirikute%20tulevi
k 
 

 
Hoolida või hooldada? 
04.06.2013 Eesti Päevaleht 
 
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president Meego Remmel 
arutleb Eesti Päevalehe artiklis eutanaasia teemal. 
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Eetika õppejõuna ning hooldustöö praktikuna on Remmel juhendanud mitu tööd 
eutanaasia teemal. Ta tõdeb, et nn. halastussurma pooldavad inimesed, kes ei tunne 
haigete ja surijate eest hoolitsemis keerukus- ja raskusastet. Professionaalid aga ei 
kiirusta eutanaasia pakkumisega. Pigem toetavad nad pühendumist inimese eest 
hoolitsemisele. 
 
Eesti Kirikute Nõukogu bioeetiline seisukoht on, et elu on Jumala and ning tapmine ei 
saa kunagi olla halastust osutavaks vahendiks. Seepärast peavad kõik EKNi 
liikmeskirikud eutanaasiat oma aktiivsetes vormides lubamatuks. 
 
http://www.epl.ee/news/arvamus/hoolida-voi-hooldada.d?id=66231346 
 
 
 

 
VÄLISUUDISED 
 
VÕK esindaja taunis teravalt antikristlike normide pealesurumist Euroopa 
Liidus 
31.05.2013 Meie Kirik 
 
Vene Õigeusu Kiriku välissuhete osakonna juht metropoliit Illarion avaldas kahetsust, 
et Euroopa Liidu juhtkond on mõnedes küsimustes võtnud kirikuvastase ja 
antikristliku positsiooni. Metropoliit viitas „homoabielude“ läbisurumisele vaatamata 
rahva protestidele. 
 
Niisamuti teatas ülempreester Vsevolod Tšaplin, kes juhib Moskva patriarhaadi kiriku 
ja ühiskonna suhete osakonda, et inimestel on õigus nimetada homoseksuaalsust 
patuks ja pidada selle propageerimist ebamoraalseks. Vaimulik lisas, et iga patt 
tapab hinge ja hävitab inimeste elu. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3356&Itemid=1 
 
 

Briti lordide koda nurjas katse samasooliste abielu seadust blokeerida 
04.06.2013 Postimees 
 
Suurbritannia parlamendi lordide koda hääletas 4. juunil ülekaalukalt maha arutusel 
oleva samasooliste abielu seaduse tõkestamist ette näinud eelnõu, näidates, et 
ülemkojas eksisteerib toetus samasooliste abielule. 
 
Parlamendi ülemkoda avaldas seeläbi samasooliste abielu lubavale seaduseelnõule 
toetust häältega 390-148. 
Seaduse jõustudes saavad samasoolised paarid loa sõlmida Inglismaal ja Walesis 
abielusid nii kirikliku kui ka tsiviiltseremoonia teel. 
 
Seaduseelnõu peab parlamendis läbima veel paar lugemist ning selle peab heaks 
kiitma kuninganna Elizabeth II, vahendas Postimees. 
 
http://www.postimees.ee/1259152/briti-lordide-koda-nurjas-katse-samasooliste-abielu-seadust-
blokeerida 
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Putin toetab homodele lapsendamise keeldu  
04.06.2013 Postimees 
 
Vene president Vladimir Putin teates, et toetab seadusmuudatust, mis keelab Vene 
laste lapsendamise välisriikide samasoolistele paaridele, kuid eitas homoseksuaalide 
diskrimineerimist Venemaal. 
 
Vene asepeaminister Olga Golodets ütles, et homoabielu ei vasta Vene 
traditsioonidele ning et seadusesse tehakse muudatus, mille kohaselt Vene lapsi 
võivad välismaale lapsendada vaid heteroseksuaalsed paarid, kirjutas Postimees. 
 
„Minu arvates on meie seadused selles mõttes väga liberaalsed, mingit 
diskrimineerimist ei ole,“ ütles president. „Igasuguste sättumustega inimesed 
töötavad ja teevad karjääri ning me tunnustame neid riiklikult. Minu arvates siin 
probleeme ei ole.“ 
 
http://www.postimees.ee/1258936/putin-toetab-homodele-lapsendamise-keeldu 
 
 
 

 
 
KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
03.06 - 09.06 Hommikupalvused - ANNA-LIISA VAHER (EELK) 
09.06 kl 19.05 Kirikuelu. Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 

 
 
 
 
 
 
 
 


