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KIRIKUKAJA 
07. - 11. oktoober 2013 

 
 
EESTI UUDISED 
 
Niguliste kirikus otsiti kirikutele uusi kasutusvõimalusi  
07.10.2013 ERR 
 
7. oktoobril toimus Tallinnas rahvusvaheline seminar "Extended use of church" ehk 
"Kirikute laiendatud kasutusvõimalused", kus otsiti hädasti remonti vajavatele 
kirikutele uusi kasutusvõimalusi. 
 
Ühiskonna sekulariseerumise tõttu tühjaks jäänud kirikute kui vanade 
kultuurimälestiste säilitamiseks otsitakse Euroopas kirikute kasutamiseks 
lisavõimalusi.  
 
"Palju kirikuid suletakse. 2018. aastaks peaks suletama 12 000 kirikut, mis tähendab, 
et Hollandis sulgeb oma uksed kaks kirikut nädalas ja üks klooster kuus,“ rääkis 
kultuuripärandi asjatundja Hollandis Lilian Grootswagers. 
 
Selle aasta lõpus saab Eestis läbi riiklik pühakodade programm, mille toel taastati ja 
renoveeriti lagunevaid ja kehvas seisus kirikuid. 
Kuigi programmi kavatsetakse edaspidigi pikendada, ei pruugi selle toetustest piisata 
kõikide remonti vajavate kirikute renoveerimiseks. Praegu on ligi 190 mälestiste 
nimekirja kantud kirikust 21 protsenti avariilised või väga kehvas seisukorras, kirjutas 
ERR. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06288709 
 
 

Tallinn kinkis pühakoja kinnistu Moskva patriarhaadi kogudusele 
08.10.2013 Postimees 
 
Tallinna linnapea Edgar Savisaar ning Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius 
allkirjastasid Sitsi 15a kinnistu kogudusele võõrandamise lepingu. 
 
Tallinna linnavolikogu otsustas Sitsi tn 15a kinnisasja võõrandada sellel asuvat 
sakraalhoonet kasutavale kogudusele. Pühakoja kinnistu võõrandati tasuta 
mittetulundusühingule Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna Jumalaema 
Kõikide Kurbade Rõõmu Ikooni Kogudus, kirjutas Postimees. 
 
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikuga tehtud tõhusa koostöö raames on 
Tallinna linn tasuta üle andnud Aleksander Nevski Stavropigiaalsele kogudusele Pikk 
tn 34a kabeli, eelmise aasta lõpus anti Treiali tn 6 kiriku hoone ja Kaevuri tn 3 elamu 
Kopli Püha Nikolause Kogudusele ning Herne tn 26a kabeli Aleksander Nevski 
Stavropigiaalsele kogudusele. Kiriku ehitamiseks Lasnamäele pakkus Tallinn kirikule 
abi maa eraldamisega. 
 
http://www.tallinncity.ee/2329966/tallinn-kinkis-puhakoja-kinnistu-moskva-patriarhaadi-kogudusele 
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Lasnamäe uus kirik - hingerahu teenindusmaja 
11.10.2013 Eesti Ekspress 
 
28. septembril avati piduliku tseremooniaga Tallinnas Lasnamäe nõlvale rajatud 
Jumalaema Kiirestikuulja ikooni kirik. 
Ajakirjanik Karin Paulus kirjutab oma artiklis põhjalikult kiriku ehitamisest, valmimisest 
ning kiriku rollist meie ühiskonnas. 
 
Loopealse kiriku pühitses 2013. aasta suvel Eestit külastanud patriarh Kirill. Uus kirik 
on hea koht liturgiate korraldamiseks, sest seal on kiiresti kasvavale kogudusele 
piisavalt hingamisruumi ning interjöör on valge ja valgusküllane.  
 
Paulus tõdeb, et hoolimata sellest, et paljud kaasaja inimesed küsivad, kas 
tänapäeva Eestis on kultushoonetele üldse kohta, peaks ühiskond siiski hindama 
kiriku kui kasvatus- ja heategevusasutuse ning väärtuste kujundaja rolli.  
 
http://www.ekspress.ee/news/areen/uudised/areeni-kaanelugu-lasnamae-uus-kirik-hingerahu-
teenindusmaja.d?id=66874847 
 
 
 
 

VÄLISUUDISED 
 
Tuntud Vatikani-vaatleja: kristlaste vastu käib praegu ehtne üleilmne 
sõda 
07.10.2013 Meie Kirik 
 
Vatikani-vaatleja John L. Alleni sõnul on 21. sajandil tapetud juba sada tuhat kristlast 
– see teeb 11 märtrit tunnis –, mistõttu võib öelda, et tegemist on „ehtsa sõjaga 
kristlaste vastu üleilmses ulatuses“. Tervelt 80 protsenti usuvabaduse rikkumistest on 
suunatud kristlaste vastu. 
 
Kristlaste tagakiusamisest tänapäeval kõneleb Allen lähemalt oma äsja ilmunud 
raamatus „Global War on Christians“, millega ta soovib lõpetada vaikimise sel teemal 
ning panna inimesed, eriti kristlased, midagi ette võtma. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3570&Itemid=1 

 
 
Luterliku Maailmaliidu noorteprogramm – 10000 noort reformaatorit 2017. 
aastaks 
11.10.2013 Kirik & Teoloogia 
 
Reformatsiooni 500. aastapäeva puhul on Luterlik Maailmaliit (LML) algatanud 
noortele suunatud programmi „Noorte reformaatorite võrgustik“.  
Järgneva nelja aasta jooksul soovitakse käivitada rida projekte, mis on seotud 
reformatsiooni teemaga ja mille sihtrühmaks on 10000 noort LML-i liikmeskirikutest. 
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Programmi keskseks ideeks on ülemaailmse võrgustiku loomine, mille raames 
toimub 2014. a esimene virtuaalne konverents ja 2015. a kohtumine Wittenbergis, 
kus on kutsutud osalema 175 noort täiskasvanut. 
 
„Me tahame tuua uut elu ja energiat meie kirikutesse,“ kinnitas Monica Villareal USA-
st. See ei tähenda, et kirikud peaks kartma kõige senise äramuutmist. Programmi 
juhtgrupi eesmärk on muutuvat maailma seada vastamisi luterliku identiteedi ja 
pärandiga. 
 
http://kjt.ee/2013/10/luterliku-maailmaliidu-noorteprogramm-10000-noort-reformaatorit-2017-aastaks/ 
 
 
 
 

KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
07.10 - 13.10 Hommikupalvused - MART SALUMÄE (EELK) 
13.10 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 
14.10 - 20.10 Hommikupalvused - MERVI KALMUS (SPAKEL) 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
13.10 kl 18.00 Ajalik ja ajatu. „Tagasi Hellases“, 6. 
 
16. sajandi teisel poolel rajas Püha Damianos metsiku looduse keskele, 1100 meetri 
kõrgusele, kloostri. Tänane Püha Eelkäija klooster elab palves ja töös, loodusest ning 
loodusele, lugupidamises Looja ja tema loomingu vastu. Kloostri uksed on avatud 
päikese tõusust loojanguni ja nunnad on alati tulijaid vastu võtmas ning ära 
kuulamas. Tullakse üksi ja peredega, enamasti iseennast otsima.  
Saatejuhid Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Räpina preester Tihhon Tammes ja teoloog 
Tauri Tölpt.  
 
 


