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KIRIKUKAJA 
8. - 15. märts 2013 

 
 
EESTI UUDISED 
 
Narvas pandi nurgakivi uuele õigeusu kirikule 
10.03.2013 ERR 

 
Narvas pandi 10. märtsil nurgakivi Kirilluse ja Metodiuse õigeusu kirikule. Narva ja 
Peipsiveere piiskop Laatsarus ütles tseremoonial, et loodetavasti on eesti arhitekti 
Nikolai Volkovi projekti järgi rajatav kirik valmis aasta pärast, vahendas ERR. 
 
Piiskop Laatsarus avaldas lootust, et Narva saab oma kunagise vaimsuse tagasi. 
Narva asukoht on sümboolne - linn on lääne- ja idakiriku mõjuala piiril. 
 
Enne Narva purukspommitamist 1944. aasta 6. märtsil oli linnas 17 kirikut, neist 
seitse õigeusu pühamud.  
 
http://uudised.err.ee/index.php?06274432 
 
 

Kristlik organisatsioon kogub allkirju samasooliste kooselu seadustamise 
vastu 
12.03.2013 Postimees 
 
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks algatas petitsiooni samasooliste paaride 
kooselu seadustamise vastu. 12. maiks loodetakse koguda vähemalt 10 000 allkirja 
ja anda need riigikogule. 
 
Petitsioonis kirjutatakse, et üha jõulisemalt püütakse abielu ja perekonna 
institutsioone seadustega ümber määratleda, kaasates neisse ka homoseksuaalsed 
suhted ning justiitsministeeriumis valmistatakse ette kooseluseaduse eelnõud, mis 
seadustaks ka samasooliste paaride kooselu, vahendas Postimees. 
 
Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks lähtub eesmärgist seista kristlikule 
õpetusele tuginedes perekonda, moraaliseadust, inimväärikust ja -õigusi ning 
omandit austava traditsioonilise ühiskonnakorralduse ja Euroopa kultuuripärandi 
kaitsmise eest kõigis ühiskonnaelu valdkondades. 
 
http://www.postimees.ee/1166784/kristlik-organisatsioon-kogub-allkirju-samasooliste-kooselu-
seadustamise-vastu/#comments 
 
Arvamusartiklid samal teemal: 
 
http://arvamus.postimees.ee/1169058/kari-kasper-homovastane-kampaania-solvab-ja-ohutab-vaenu 
 
http://arvamus.postimees.ee/1169504/iivi-anna-masso-homovastane-kampaania-naitab-vaga-suurt-
sallimatust 
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President Ilves õnnitles uut paavsti Franciscus I ja kutsus ta külla 
14.03.2013 Delfi 
 
President Toomas Hendrik Ilves saatis Franciscus I õnnitluse tema paavstiks 
valimise puhul ja edastas talle ka küllakutse, vahendas portaal Delfi. 
 
„Soovin Teile jõudu ja edu Püha Peetruse ametijärglasena, mis tähendab suurt 
vastutust. See stabiilsus ja kindlus, nagu ka rõõm, mida Rooma piiskop annab 
üleilmselt nii katoliiklastele kui ka mittekatoliiklastele, on väga vajalik praeguses 
heitlikus ja kiirelt muutuvas maailmas,“ kirjutas Eesti riigipea. 
 
President Ilves edastas ka tänu emeriit-paavst Benedictus XVI tema pontifikaadi eest 
ning kutsus vastvalitud paavst Franciscus I Eestisse visiidile. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/president-ilves-onnitles-uut-paavsti-franciscus-i-ja-
kutsus-ta-kulla.d?id=65820414 
 
 

Kirikute juhid kohtusid Ameerika Ühendriikide suursaadikuga 
14.03.2013 Eesti Kirikute Nõukogu 
 

14. märtsil toimus Tema Ekstsellents Jeffrey D. Levine, Ameerika Ühendriikide 
suursaadiku viisakusvisiit Eesti Kirikute Nõukogusse. Suursaadikut saatis saatkonna 
poliitikanõunik härra Nathan Doyel. 

Eesti Kirikute Nõukogu poolt osalesid kohtumisel: EKN president piiskop Einar 
Soone, EKN asepresident, Rooma Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan, Eesti 
Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Andres Põder, Eesti Evangeeliumi Kristlaste 
ja Baptistide Koguduste Liidu peasekretär pastor Erki Tamm, Eesti Metodisti Kiriku 
superintendent Taavi Hollman, Eesti Kristlik Nelipühi Kiriku piiskop Ago 
Lilleorg, Seitsmenda Päeva Adventistide Eesti Koguduste Liidu president pastor 
David Nõmmik, Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse Koguduse esindaja 
härra Artem Davidjants, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit 
Kornelius ja preester Dimitri Hüvanen, Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku  preester 
Thomas Eriste, EKN täitevsekretär pastor Ruudi Leinus. 

Kohtumisel osalejate tutvustamise järel andis piiskop Einar Soone lühikese ülevaate 
Eesti Kirikute Nõukogu ajaloost ja töövaldkondade tegemistest. Härra Suursaadikule 
kingiti Eesti oikumeenilist liikumist tutvustav raamat „History of  Estonian 
ecumenism“.  

Suursaadik tundis huvi, kuidas kirik elas üle okupatsiooniaja, kas kirik on kaasaegne 
IT valdkonnas. Kohtumisel puudutati inimõiguste küsimust. 

Tema Ekstsellents Jeffrey D. Levine, Ameerika Ühendriikide suursaadiku 
viisakusvisiit Eesti Kirikute Nõukogusse möödus avatud ja sõbralikus õhkkonnas ning 
lõppes ühispildistamisega.  

http://www.ekn.ee/uudis.php?id=105 
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VÄLISUUDISED 
 

Õigeusu kiriku preestrid hakkavad aitama Venemaa hädaolukordade 
ministeeriumi 
10.03.2013 RIA Novosti 
 
Moskva patriarhaadi teatel liituvad õigeusu kiriku preestrid hädaolukordade 
ministeeriumi psühholoogide brigaadiga, et osutada abi õnnetuspaikadel ja 
looduskatastroofides. 
 
Uue lepingu kohaselt teatab ministeerium katastroofidest meeskonnale, kelle hulka 
kuuluvad spetsiaalselt koolitatud vaimulik, halastajaõed ja kiriku vabatahtlikud. Neid 
aitab erilennuk, mis viib nad reageerimiskeskusesse, kirjutas RIA Novosti. 
 
Venemaa Õigeusu Kirik ja hädaolukordademinister Vladimir Puschkov jõudsid antud 
kokkuleppeni 7. märtsil, kui piiskop Pantaleon pühitses ministeeriumi psühholoogilise 
abi keskuse uue hoone.  
 
http://en.rian.ru/russia/20130310/179926210/Orthodox-Priests-to-Help-Russias-Emergencies-
Ministry.html 
 
 

Vene Õigeusu Kirik mõistab hukka homoabielude seadusandluse 
Suurbritannias ja Prantsusmaal 
11.03.2013 Life Site News 
 
Vene Õigeusu Kirik väljastas avalduse, milles öeldakse, et samasooliste abielu 
seadusandlus Prantsusmaal ja Suurbritannias on abielu puudutav revolutsioon 
Euroopa ühiskondades, mis viib nende ühiskondade võimaliku kokkuvarisemiseni. 
 
Dokumendis märgitakse, et Vene Õigeusu Kirik säilitab ja kaitseb esialgset kristlikku 
arusaama abielust ja perekonnast; pühitseb abielu kiriku sakramendina ning kinnitab 
abielu olulisust ühiskonna heaolus ja arengus tervikuna, vahendas portaal Life Site 
News. 
 
Vene Õigeusu Kirik on eriti mures samasooliste paaride võimaluse pärast lapsi 
adopteerida, nimetades sellist lubavat seadusandlust ohtlikuks. 
 
http://www.lifesitenews.com/news/russian-orthodox-church-condemns-gay-marriage-legislation-in-uk-
france 
 
 

Uueks paavstiks sai Argentiina peapiiskop 
13.03.2013 ERR/Meie Kirik 
 
13. märtsi õhtul kuulutati Püha Peetruse Basiilika rõdult välja uus paavst. Uueks 
Katoliku kiriku peaks valiti argentiinlane Jorge Mario Bergoglio. 76-aastane paavst 
valis Assisi Franciscuse järgi endale nimeks Franciscus I. 
 
Oma esimeses kõnes paavstina palus Franciscus I maailmal palvetada, et aidata tal 
katoliku kirikut juhtida. Paavst andis Vatikani kogunenud inimestele oma õnnistuse, 
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kuid naljatas enne seda: "Nagu te teate on konklaavi kohustus valida Rooma piiskop. 
Tundub, et mu vennaskardinalid läksid peaaegu maailma lõppu." 
 
New Yorgi kardinali Timothy Dolani sõnul on uus paavst oma siiruse, lihtsuse ja 
alandlikkusega võitnud kardinalide südamed ning kirik on heades kätes. 
 
Paavsti ametissepühitsemise missa toimub 19. märtsil, vahendas ERR. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06274710 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3180&Itemid=1 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
11.03 - 17.03 Hommikupalvused - PIA RUOTSALA (EELK) 
17.03 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 
18.03 - 24.03 Hommikupalvused - REIN 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 
 
17.03 kl 14.30 Ajalik ja ajatu. Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse 
koguduse preester Garnik. (2007)  
 
 
 
 
SEMINAR PÜHAPÄEVAKOOLI SUVISED TEGEMISED 
Eesti Kirikute Nõukogu korraldab 20. aprillil pühapäevakooli õpetajate seminari 
teemal "Pühapäevakooli suvised tegemised". 
Seminar toimub Tallinnas, Metodisti kirikus aadressil Narva mnt 51. 

Eelregistreerimine toimub kuni 16. aprillini e-posti aadressil einike(ät)ekn.ee 

Seminar on registreeritud osavõtjatele tasuta. 

Info: http://www.ekn.ee/uudis.php?id=103 

 


