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KIRIKUKAJA 
1.- 6. september 2013 

 
 
EESTI UUDISED 
 
Tänavu lisandus kolm kristlikku üldhariduskooli 
01.09.2013 ERR 
 
Lisaks kahe aasta eest alustanud Tallinna Toomkoolile alustas 2013. a sügisel 
õppetööga ka Tallinna Kaarli Kool, Tartu Luterlik Peetri Kool ja Püha Johannese kool. 
 
Kaarli koolis on 20 õpilast ja sama palju võetakse aasta pärast esimesse klassi. Kooli 
eesmärk on saada põhikooliks. 
 
"See on suur Jumala ime ja arm, mille eest on põhjust olla tänulik. Tunnustust ja tänu 
väärivad ka need paljud vastutustundlikud ja innukad inimesed, kes on pannud käe 
jumalariigi adra külge hariduspõllul," sõnas EELK-i peapiiskop Andres Põder 
kooliaasta tervituses. 
 
Põderi hinnangul on kristlikku kasvatus- ja haridustööd võimatu ülehinnata, kirjutas 
ERR. 
 
Õigeusu kirikuga seotud Püha Johannese koolis alustas õppimist 33 last. Tahtjaid oli 
palju rohkem, kuid esialgu kooliruumid suuremat õpilaste hulka ei võimalda, ütles 
direktor Liivika Simmul. Tema sõnul on suured munitsipaalkoolid ja väikesed 
erakoolid üksteisele toeks. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06286219 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06286236 
 
 
Peapiiskop Põder kutsub üles laupäeval Süüria eest palvetama 
04.09.2013 Postimees 
 
Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Andres Põder kutsub Eesti inimesi üles 
eeloleval laupäeval palvetama Süüria olukorra parandamiseks. 
 
Põder tõdeb oma avalduses „kaasmaalaste ja kaaskristlaste“ poole pöördudes, et 
traagilised sündmused Süürias teevad paljudele muret. „Luterliku Maailmaliidu 
president kutsub üles palvetama Süüria eest. Paavst Franciscus on kuulutanud 
eeloleva laupäeva, 7. septembri rahu eest Süürias palvetamise päevaks. Ühinedes 
nende üleskutsega palun võtta Süüria laupäeval meie kõikide eestpalvetesse, usus 
ja lootuses, et Süüria rahvas ning maailma suurriigid suudavad olla „rahu tegijad“ 
(Matteuse 5:9),“ teatas peapiiskop. 
 
Põder suhtub taunivalt lääneriikide plaani Süürias toimuvasse sõjaliselt sekkuda, 
kirjutas Postimees. „Kirikujuhtide meelest ei lahenda pommid sotsiaalseid ja poliitilisi 
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probleeme. Pigem võivad sõjalisel aktsioonil olla ettenägematud tagajärjed,“ märgib 
kirikupea. 
 
http://www.postimees.ee/1371828/peapiiskop-poder-kutsub-ules-laupaeval-suuria-eest-palvetama 
 
 

Patriarh Bartolomeus’i Eesti visiit 
04.09.2013 ERR 
 
President Toomas Hendrik Ilvese kutsel tuli 4. septembril Eestisse nädalapikkusele 
visiidile Konstantinoopoli peapiiskop ja oikumeeniline patriarh Bartolomeus. 
 
Patriarh kohtus visiidi käigus presidendi, riigikogu esimehe Ene Ergma, peaminister 
Andrus Ansipi, välisminister Urmas Paeti, Tallinna linnapea Edgar Savisaare ja Eesti 
Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajatega. 
 
Kohtumisel riigikogu esimehe Ene Ergmaga rõhutati inimõiguste kaitsmise ja 
usuvabaduse tagamise tähtsust maailmas. Tõdeti erinevate kirikute omavahelise 
koostöö olulisust, samuti riikide tihedat dialoogi usuorganisatsioonidega, et luua 
rahulikum maailm ja vältida erinevate arusaamade vaheliste konfliktide laienemist 
ning nende muutumist pingekolleteks, vahendas Delfi. 
 
Patriarh külastab ka Eesti õigeusu kogudusi Tallinnas, Pärnus, Pootsi-Kõpus, Kihnus, 
Kuressaares ja Haapsalus ning Reomäe abikloostrit Saaremaal.  
Ta kohtub ka Pärnu-, Saare- ja Läänemaal kohaliku omavalitsuse esindajatega. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ergma-ja-patriarh-bartolomeus-suurias-tuleb-kaitsta-
inimelusid.d?id=66691255 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06286438 
 
 

Patriarh Bartolomeus kohtus Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse ja 
liikmeskirikute esindajatega 
06.09.2013 EKN 
 

6. septembril kohtus Tema Pühadus oikumeeniline patriarh Bartolomeus Tallinna 
Metodisti kirikus Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse ja liikmeskirikute esindajatega.  
 
Eesti Kirikute Nõukogu president peapiiskop Andres Põder tervitas külalisi ja kõiki 
kohaletulnuid. Asepresident piiskop Philippe Jourdani juhtimisel andsid liikmeskirikute 
esindajad patriarhile lühiülevaate oma konfessioonist ja selle tegevusest. 
Superintendent Taavi Hollman tutvustas seejärel Eesti Kirikute Nõukogu erinevaid 
töövaldkondi ja tegevusi.  
 
Kohtumise teises pooles tervitas patriarh Bartolomeus kohalolnuid vennaliku 
armastuse ja austusega. Ta avaldas lootust, et ka Eestimaa kristlikud kirikud 
kannavad üksteise kirikute liikmete vahelise leppimise ja vastastikuse lähenemise 
vaimu. Patriarh Bartolomeus andis lühiülevaate kristlikest kirikutest ning 
oikumeenilisest olukorrast Istanbulis ja Türgis laiemalt. Kohtumine lõppes ühise 
palveosaduse ja patriarh Bartolomeuse õnnistussõnadega. 
 
http://www.ekn.ee/uudis.php?id=113 



 3 

VÄLISUUDISED 

 
Paavst hoiatas Süüriast alata võiva maailmasõja eest 
03.09.2013 Postimees 
 
Vatikani juht mõistis 2. septembril peetud kõnes karmilt hukka keemiarelva 
kasutamise ja lisas, et teda teevad arengud Süürias ja lääneriikides murelikuks. 
 
„Rahu ei saavutata vägivallaga. Sõda sünnitab sõda, vägivald viib uue vägivallani,“ 
tõdes paavst.  
 
Paavst kuulutas selle nädala laupäeva Süüria eest palvetamise ja paastumise 
päevaks. 7. septembri õhtul toimub Vatikanis Püha Peetruse väljakul suur palvus 
Süüria eest, vahendas Postimees. 
 
http://www.postimees.ee/1370320/paavst-hoiatas-suuriast-alata-voiva-maailmasoja-eest 
 

 

Metropoliit soovitas Euroopal astuda homoperede vastu 
04.09.2013 Postimees 
 
Vene õigeusu kiriku metropoliit Illarioni sõnul peaksid Euroopa riigid järgima 
Venemaa eeskuju ja kehtestama homoseksuaalse propaganda seaduse, vahendas 
Postimees. 
 
Juuni lõpus allkirjastas Vene president Vladimir Putini seaduse, mille kohaselt 
alaealistele homoseksuaalsuse kohta informatsiooni jagajatele on võimalik määrata 
kuni 115 euro suurune rahatrahv. 
 
„Paljudes Euroopa riikides on ilmalike ideoloogiate, reklaami ja tarbimisele ajendatud 
elustiili mõjul tõsine demograafiline kriis,“ lisas Illarion. „Nad peaksid Venemaast 
eeskuju võtma... Me tahame tugevate perekondade virgumist Venemaal, et meie 
peredes oleks palju lapsi.“ 
 
http://www.postimees.ee/1371070/metropoliit-soovitas-euroopal-astuda-homoperede-vastu 
 
 
 
 

 
KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
02.09 - 08.09 Hommikupalvused - MARE PALGI (EELK) 
08.09 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 
09.09 - 15.09 Hommikupalvused - LEHO PALDRE (EEKBKL) 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
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EESTI TELEVISIOON 
 
08.09 kl 18.00 Ajalik ja ajatu. „Tagasi Hellases“ 1.  
 
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Räpina preester Tihhon ja teoloog Tauri Tölpt viivad 
vaatajad Kreekasse. Uues saatetsüklis käivad nad Põhja-Kreekas, iidse Makedoonia 
ja Traakia aladel, liiguvad apostel Pauluse jälgedes Kavalas, Filippis, Verias ning 
Thessalonikis. Külastavad kirikuid ja kloostreid, Meteorat ning Athose mungariiki, aga 
ka islamistlikku Xanthit, vestlevad kohalike vaimulike ja ilmalike inimestega ning 
püüavad lähemale tuua selle maa ajalugu ja vaimsust. 
 
 
 
OIKUMEENILINE PALVUS OIKUMEENILISE PATRIARHI BARTOLOMEUSE 
OSAVÕTUL 
 
Laupäeval, 7. septembril, toimub kl 17.30 Tallinna toomkirikus oikumeeniline palvus, 
kus teenivad Konstantinoopoli peapiiskop ja oikumeeniline patriarh Bartolomeus, 
EELK peapiiskop Andres Põder ning Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute 
vaimulikud. 
 
EELK teatel on kõigil erakordne võimalus osaleda palvusel, kus patriarh teeb ka 
eestikeelse pöördumise.  
 
 
 
KONVERENTS "TRADITSIOON JA ELU" 
 
Eesti Kirikute Nõukogu korraldab 27. septembril 2013 Tallinnas, Eesti Metodisti 
Kirikus (Narva mnt 51) konverentsi teemal “Traditsioon ja elu”.  
 
Konverentsi peaettekanne:  
„Kristlikust (rahva)pärandist kultuuripärandi aasta kontekstis“. Marju Kõivupuu 
Kaasettekanded:  
„Kirikuaasta ja jumalateenistus kristliku elurütmi traditsioonis“. Einar Soone 
„Traditsioon, noored ja kool“. Toomas Jürgenstein 
 
Lisaks huvitavad töötoad, filmid „Ühendav usk“ ja „Eesti Piibliselts 200“. 
 
Rohkem  infot: http://www.ekn.ee/uudis.php?id=112 
 


