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KIRIKUKAJA 
1. - 8. november 2013 

 
 
 

EESTI UUDISED 
 
Eesti esindaja valiti Kirikute Maailmanõukogu keskkomiteesse 
06.11.2013 Delfi 
 

6. novembril Lõuna-Koreas Busanis toimunud Kirikute Maailmanõukogu X 
assamblee istungil valiti 220 kandidaadi hulgast uus 150-liikmeline keskkomitee.  

Ainsana Eestist ja Balti riikidest assambleel osalenud EELK konsistooriumi kantsler 
ja Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma osutus valituks 
keskkomiteesse, kirjutas Delfi. Varem on Kirikute Maailmanõukogu juhtorganis Eestit 
esindanud EELK peapiiskop Kuno Pajula (aastatel 1983 – 1991) ja EELK 
konsistooriumi kantselei juhataja Ülle Keel (aastatel 1996-1998). 

1948. aastal asutatud nõukogusse kuulub suur osa maailma õigeusu ja 
protestantlikest kirikutest. Kokku ühendab KMN 345 kirikut ligi 110 maailma riigist. 
Katoliku kirik osaleb KMN töös vaatlejana. EELK kuulub KMN asutajaliikmete hulka. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eesti-esindaja-valiti-kirikute-maailmanoukogu-
keskkomiteesse.d?id=67044754 
 
 

Mihkli kiriku renoveerimine sai peapiiskopliku pühitsuse 
06.11.2013 Põhjarannik 
 
3. novembril pühitses EELK peapiiskop Andres Põder Jõhvi Mihkli kiriku pärast 
renoveerimistöid, mille käigus kullati pühakoja rist ja ristimuna, puhastati, krunditi ja 
värviti punakaspruuniks tornikiiver ning moodsa  lubikattega kaeti kogu hoone 
välisseinad. 
 
Tööd, mille tulemust peapiiskop pühitses, läksid maksma 100 000 eurot, millest Jõhvi 
vald maksis 15 000 ja ülejäänu oli koguduse juhatuse esimehe Aivo Raua panus. 
 
Peapiiskop Andres Põder ütles oma pühitsuskõnes, et kirik osutub taevasse ning 
peabki seetõttu ilus ja korras välja nägema. 
 
Teet Korsten, Põhjarannik, 06.11.2013, lk.6. 
 
 

Kolgata baptistikogudus ostis Tartus uusapostliku koguduse kiriku 
07.11.2013 ERR 
 
Tartus ostis laienemisvõimalusi otsiv Kolgata baptistikogudus uusapostlikult kirikult 
kasutusvalmis kirikuhoone, sest uusapostliku koguduse jaoks oli hoone liiga suur. 
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Siiani tegutses Kolgata baptistikogudus Tähe 66 asuvas puidust palvehoones. 
Kogudus on pastor Leho Paldre kinnitusel otsinud võimalusi avaramate ruumide 
järele juba üle kümne aasta, sest palvehoone jäi neile liialt kitsaks, kirjutas ERR. 
 
Paldre sõnutsi on Veski tänava uues kirikuhoones olemas võimalused, millest 
senises hoones puudust tunti: viis klassiruumi laste- ja noortetegevuseks või 
seminarideks, avar fuajee hajumisruumi ning kohvikualana ja bürooruumid. 
 
Avajumalateenistus uues kogudusehoones toimub 10. novembril koos Kolgata 
baptistikoguduse 112. aastapäeva tähistamisega. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06290798 
 
 

Tallinna Toomkooli SA võitis kohtus maksuametit 
07.11.2013 ERR 
 
Tallinna halduskohus rahuldas 7. novembril Tallinna Toomkooli SA kaebuse maksu- 
ja tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse vastu ning kohustas viimast kandma 
sihtasutuse tulumaksusoodustust saavate ühingute nimekirja, vahendas ERR. 
 
Tallinna Toomkooli Sihtasutus esitas mullu 16. jaanuaril maksu- ja tolliameti Põhja 
maksu- ja tollikeskusele taotluse kanda sihtasutus tulumaksusoodustusega 
mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja alates sama 
aasta 1. juulist.  
 
Ühtlasi tunnistas kohus õigusvastaseks MTA mullu 16. jaanuari toimingud 
sihtasutuse taotluse menetlemisel ning mõistis MTA-lt sihtasutuse kasuks välja 
viimase poolt kantud menetluskulud 1341 eurot. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06290833 
 
 

VÄLISUUDISED 
 
Norra telekanal keelas diktoril eetris risti kaelas kandmise 
04.11.2013 ERR 

 
Norra rahvusringhäälingu NRK uudistediktoril keelati eetris risti kaelas kandmine, 
kuna vaatajad saatsid selle kohta kaebusi. 
 
Siv Kristin Sællmann, kes loeb Lõuna-Norra piirkondlikke uudiseid kandis kaelas 1,4 
sentimeetri pikkust tagasihoidlikku kullast risti, mida kaunistasid mustad teemandid. 
See tõi aga kaasa vaatajate telefonikõnede tulva, kirjutas ERR-i uudisteportaal. 
 
Telekanali piirkondlik toimetaja Anders Sårheim põhjendas Sællmanni risti kandmise 
keeldu sellega, et nii näeb ette telekanali rõivastumiseeskiri, mille kohaselt peavad 
uudistediktorid kandma neutraalset riietust ja vältima religioosse või poliitilise 
tähendusega ehteid. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06290613 
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KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
04.11 - 10.11 Hommikupalvused - JANNO PEENSALU (EKNK) 
10.11 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 
11.11 - 17.11 Hommikupalvused - JUSTINUS KIVILOO (EAÕK) 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
 10.11 kl 18 Ajalik ja ajatu. Märtrid, 1.  
 
Sõna "märter" tähendus Kreeka keeles on "tunnistaja" ja iga kristlane peakski olema 
valmis tunnistama ehk märtriks saama. Kas iga usu pärast kannatanu on märter? 
Kes on veretunnistaja? Kes võis olla esimene eestlasest märter?  
 
Märtrite kohast Kiriku ajaloos, teoloogias ja liturgias räägivad EAÕK 
metropoliit Stefanus, Pirita kloostri vaimulik Vello Salo ja EELK Häädemeeste 
koguduse õpetaja Tauno Teder. 
 
 
 

EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU OIKUMEENILINE AASTAPREEMIA 

 
Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2013 antakse silmapaistvate 
saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades.  
Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma 
isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle 
mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises 
eluvaldkonnas. 
 
Ettepanekud oikumeenilise aastapreemia kandidaatide osas esitada kirjalikult 11. 
novembriks 2013 Eesti Kirikute Nõukogule. 
 

Täiendav info: 

Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaat 
646 1028 
e-post: ekn@ekn.ee 
www.ekn.ee 
 


