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KIRIKUKAJA 
10. - 17. mai 2013  

 
 

EESTI UUDISED 
 
Kampaania 'Kaitskem üheskoos perekonda!' raames kogutud 38 046 
inimese allkirjad anti Riigikogule üle 
14.05.2013 De Civitate 
 
14. mail kohtusid Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks esindajad Riigikogu 
esimehe pr Ene Ergmaga ning andsid üle kampaania "Kaitskem üheskoos 
perekonda!" raames kogutud 38 046 inimese allkirjad.  
 
Kampaania keskmes oli petitsioon, millega väljendati rahvalikku vastuseisu 
püüdlustele perekonna institutsioon seadustega ümberdefineerida, kaasates sellesse 
ka homoseksuaalsed suhted. 
 
Sihtasutuse esimehe Varro Vooglaidi kõne allkirjade üleandmisel Riigikogus saab 
täismahus lugeda siit: 
 
http://www.decivitate.ee/?news_id=1678 
 
 

Narva oodatakse patriarh Kirilli visiidi ajaks tuhandeid palverändureid 
15.05.2013 ERR 
 
Juuni keskel on Narva oodata tuhandeid palverändureid nii Eestist kui ka 
naaberriikidest, sest 15. juunil külastab piirilinna Eesti-visiidi käigus Moskva ja kogu 
Venemaa patriarh Kirill. 
 
Moskva ja kogu Venemaa patriarh pole varem Narvat kui lääne- ja idakiriku 
kokkupuutepunkti külastanud. Patriarh Kirill peab jumalateenistuse Narva 
Ülestõusmise peakirikus ja külastab ka teist Narva õigeusukirikut - Jumalaema Ikooni 
kirikut ning Kuremäe kloostrit, vahendas ERR. 
 
Patriarhid juhtisid Vene õigeusu kirikut aastail 1589 kuni 1721 ja alates 1917. 
aastast. Vahepeal oli kiriku pea Vene tsaar. Vene imperaatorid on Narvat külastanud. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06279281 
 
 
Eesti inimarengu aruanne: keskmisest kõrgem meediavabadus ja vilets 
tervis 
15.05.2013 Postimees/ERR 
 
15. mail esitleti Tallinnas uut Eesti inimarengu aruannet, alapealkirjaga „Eesti 
maailmas“. 
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President Toomas Hendrik Ilvese märkis oma kõnes, et Eesti jaoks on probleem 
number üks Eesti elanike halb tervis, veel tundis ta muret korruptsiooni ja eestlaste 
madala sallivuse üle, vahendas Postimees. 
 
„Erinevalt Põhjamaadest on meil väga madal sallivuse tase,» ütles Ilves ja tõi esile, et 
meil ei ole siiani partnerlusseadust. «Pigem näeme vabakonna tegevusena 
sallimatust propageerivaid postitusi – see tekitab piinlikkust. Selline jõuline 
kampaania vahet tegemise jätkamise nimel - ma ei usu, et see kuulub 21. sajandisse, 
isegi 20. sajandi teise poolde mitte,“ sõnas Ilves. 
 
Aruandest selgub, et statistiliselt paistab Eesti välja parem, kui Eesti elanike endi 
hinnangul. Kuigi Eesti on arenenud väga kiiresti, ei ole ta jõudnud veel kõrgelt 
arenenud riikide hulka.  
 
200leheküljeline Eesti inimarengu aruanne on pea aasta jooksul koostatud 
uurimistöö ja selle autoriteks on ligi 30 teadlast. 
 
http://www.postimees.ee/1236228/ilves-eesti-probleem-number-uks-on-tervis/ 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06279266 
 
http://www.postimees.ee/1236284/lauristin-eesti-euroliidu-turvalisimate-riikide-hulka/ 

 
 
Euroopa rahvuslike kiriklike nõukogude peasekretäride kohtumine 
17.05.2013 EKN 
 
14.-16. mai 2013 toimus esmakordselt kahes riigis, Helsingis ja Tallinnas, Euroopa 
rahvuslike kiriklike nõukogude peasekretäride kohtumine. 
 
Esindatud olid 15 riigi oikumeenilised nõukogud ja lisaks veel Euroopa Kirikute 
Konverentsi peasekretär dr Guy Liagre ning Kirikute Maailmanõukogust 
programmijuht dr Daniel Buda. 
 
Kohtumisel esitati riikide kaupa 2012. aastal toimunud olulisemate sündmuste 
ülevaade ning toimusid plenaaristungid.  
 
15. mail Tallinnas toimunud plenaaristungite teemadeks olid: „Religioon Eestis: 
õiguslikus ja poliitilises perspektiivis“, „Kristlus Eesti ühiskonnas: oikumeenilises 
perspektiivis“ ja „Religioon Eesti ühiskonnas: sotsioloogilises perspektiivis“. 
 
Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretäri Ruudi Leinuse sõnul tundsid osavõtjad suurt 
huvi kiriku olukorra, riigi ja kiriku suhete, eestimaalaste religioossuse ning 
oikumeeniliste suhete osas Eestis ning esitati hulgaliselt küsimusi. 
 
http://www.ekn.ee/ 
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Riigikogu liikmed arutlesid homofoobiavastase päeva raames 
samasooliste perede teemal 
17.05.2013 Delfi 
 
17. mail arutasid riigikogu liikmed ja geiaktivistid Tallinnas Rahvusraamatukogus 
samasooliste perede ja kooseluseaduse teemadel.  
 
Paneeldiskussiooni eesmärk on avatud mõttevahetus samasooliste paaride ja 
peredega seotud teemadel, osutamaks reaalse elu kitsaskohtadele, millega Eestis 
samasoolised paarid täna kokku puutuvad, teatas Eesti LGBT ühing Delfile. 
 
Panelistidena osalesid riigikogu liikmed Imre Sooäär, Andres Anvelt ja Olga Sõtnik 
ning inimesed, kes jagavad oma isiklikke kogemusi olukorras, kus Eesti ühiskonnas 
levivad negatiivsed hoiakud samasooliste perede kohta. Paneeldiskussioooni avas 
tervitussõnadega Ameerika Ühendriikide suursaadik Jeffrey D. Levine. 
 
17. mai on rahvusvaheline homofoobiavastane päev. Sel päeval 1990. aastal 
eemaldas Maailma Terviseorganisatsioon homoseksuaalsuse psüühikahäirete 
nimekirjast.  
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riigikogu-liikmed-arutlevad-homofoobiavastase-paeva-
raames-samasooliste-perede-teemal.d?id=66140856 
 

 
 
VÄLISUUDISED 
 
Paavst Franciscus kuulutas välja oma ametiaja esimesed pühakud 
12.05.2013 ERR 
 
Paavst Franciscus kuulutas pühakuks ligi 800 itaallast, kes 15. sajandil Ottomani 
impeeriumi päevil keeldusid islamiusku pöördumast ja seetõttu tapeti. 
 
Pühakuks said ka 20. sajandil surnud kaks Kolumbia ja Mehhiko naist, kes tegid 
misjonitööd ja pühendasid oma elu vaeste ja haigete aitamisele, vahendas ERR. 
 
Otsuse pühakuks kuulutamise kohta kiitis oma ametiaja lõpul heaks eelmine paavst 
Benedictus XVI. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06279018 
 
 

Leedu piiskopid: Euroopa Nõukogu konventsiooniga surutakse peale 
homoideoloogiat 
13.05.2013 Meie Kirik 
 
Leedu katoliku piiskopid kutsuvad valitsust mitte ühinema Euroopa Nõukogu 
naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga, kuna 
selles sisalduvad problemaatilised ideoloogilised seisukohad. 
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Leedu piiskopid leiavad, et konventsiooni 12. artikli valguses võidakse hakata teatud 
usulisi ja kultuurilisi traditsioone käsitlema ohuna naistele. Samuti näevad piiskopid 
probleemi selles, et artiklis 14 mainitakse „mittestereotüüpsete soorollide“ kohta 
käivate materjalide lülitamist koolide õppekavadesse, kirjutas portaal Meie Kirik. 
 
2012. aastal tegid sarnase avalduse Poola katoliku kiriku piiskopid. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3317&Itemid=1 
 
 

Soome peapiiskop soovib kirikus arutelu uue abielukäsitluse üle 
14.05.2013 Meie Kirik 
 
Soome luterliku kiriku peapiiskop Kari Mäkinen kutsus kirikut „uuel viisil“ keskenduma 
abielukäsitlusele ja abieluteoloogia alustele. Mäkinen andis mõista, et Soome 
luterlikus kirikus võiks hakata arutlema abielu laiendamise üle homopaaridele.  
 
„Sõltumata sellest, milliste seadusandlike lahendusteni edaspidi jõutakse, annab 
kogu kultuurikonteksti puudutav muutus kirikule ülesande uuel viisil pühenduda 
abielukäsitlusele ja abieluteoloogia alustele,“ ütles Mäkinen. 
 
21. sajandil on abielu mõiste laiendatud homoseksuaalsele paarisuhtele 14 riigis. 
Mäkinen andis mõista, et tal ei oleks midagi selle vastu, kui taolise muutuse üle 
arutletaks ka Soome luterlikus kirikus, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3318&Itemid=1 
 
 

Katoliiklaste arv maailmas kasvab, eriti Aafrikas ja Aasias 
14.05.2013 Meie Kirik 
 
Vatikani ametliku aastaraamatu andmetel kasvas 2011. aastal katoliiklaste arv 
maailmas 1,5 protsendi võrra ja ulatub nüüd üle 1,2 miljardi. 17,5 protsenti kogu 
maailma elanikkonnast kuulub katoliku kirikusse. Kõige enam kasvas nii ilmikute kui 
preestrite arv Aafrikas ja Aasias, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
48,5 protsenti katoliiklastest elab Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Euroopa katoliiklased 
moodustavad 23,5%, Aafrika katoliiklased 16%, Aasia katoliiklased 10,9% ja 
Okeaania katoliiklased 0,8% katoliiklaste koguarvust. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3319&Itemid=1 
 

 
Loodi Prantsusmaa Ühendatud Protestantlik Kirik 
17.05.2013 Kirik & Teoloogia 
 
9.–12. maini aset leidnud esimese ühise kirikukogu raames toimus 11. mail 
Prantsusmaal Lyonis Prantsusmaa Ühendatud Protestantliku Kiriku – Prantsusmaa 
Evangeelse Luterliku Kiriku ja Prantsusmaa Reformeeritud Kiriku – inauguratsioon. 
 
Kahe kiriku ühinemisprotsess algas 2007. a. Mõlema kiriku ajalugu Prantsusmaal 
ulatub tagasi 16. sajandisse.  
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Inauguratsioonitseremoonial valiti ka 20-liikmeline nõukogu, mille eesistujaks on 
pastor Laurent Schlumberger, endine Prantsuse Reformeeritud Kiriku president. 
Asepresidentideks valiti luteri pastor Jean-Frédéric Paztrynski ja pr Patricia 
Hildebrand.  
 
Prantsusmaal elab praegu ligikaudu 1,5 miljonit protestantlikku kristlast, kes 
moodustavad ühtekokku ca 3% elanikkonnast. Prantsusmaa Ühendatud Protestantlik 
Kirik ühendab umbes 400 000 kristlast. Kirikut teenib 450 vaimulikku, kirjutas portaal 
Kirik & Teoloogia. 
 
http://kjt.ee/2013/05/loodi-prantsusmaa-uhendatud-protestantlik-kirik/ 
 
http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/churches-from-lutheran-and-reformed-traditions-unite 
 

 
 
 
KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
13.05 - 19.05 Hommikupalvused - HERMANN KALMUS (EELK) 
19.05 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 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
19.05 kl 16.30 Nelipüha oikumeeniline jumalateenistus EELK konsistooriumi 
kabelis 
19.05 kl 18.00 Ajalik ja ajatu. Sünd ja surm, surm ja sünd. „Elage! Ma tulen varsti!“ 
lasi Virgilius Surmal ütelda. Tänapäeval on aukartus surma ees kadunud, aga mis 
leevendaks kartust ja kaotust? 
 
Saatesarja Ajalik ja ajatu saadete arhiiv siit:  
 
http://etv.err.ee/arhiiv.php?otsing=ajalik+ja+ajatu 


