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KIRIKUKAJA 
11. - 17. aprill 2014 

 
 
 

EESTI UUDISED 
 
Riigikogule anti üle kooseluseaduse eelnõu 
17.04.2014 ERR 
 
Nelikümmend riigikogu liiget kolmest fraktsioonist andsid 17. aprillil parlamendi 
menetlusse kooseluseaduse eelnõu, et reguleerida soost sõltumata koos elavate 
paaride varasuhteid, pärimisõigust, ülalpidamiskohustust ning suhtlus- ja 
hooldusõigust. 
 
"Küpse ja tolerantse demokraatliku ühiskonnana tuleb meil leppida sellega, et 
kaasaegne perekonnaelu mõiste on laiem kui abielu ning sellele perekonnaelule on 
õigus igaühel meist, ka neil, kes võivad mõnes oma valikus olla teistsugused. 
Erinevad kooseluvormid vajavad asjakohast õiguslikku regulatsiooni," rõhutas 
põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste. 
 
Eesti Kirikute Nõukogu seisukoha kooseluseaduse eelnõu kontseptsiooni kohta leiab 
siit: 
 
http://www.ekn.ee/lakitus.php?id=21 
 
http://uudised.err.ee/v/eesti/ce6f4928-a009-41d4-9fc4-d9f446387ce6 
 
 
Ilmar Kiviloo - mees metropoliidi kõrval 
17.04. 2014 Lääne Elu 
 
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanust saadab kõikjal peaaegu alati 
preester Justinus Kiviloo. 
 
Ajaleht Lääne Elu kirjutab artiklis preester Kiviloo juurtest, teest usu juurde ning 
ametiga seonduvast.  
Ilmar Kiviloo kodanikunime kandev preester Justinuse usutee sai alguse Haapsalu 
Jaani kirikus, kuhu ta läks otsima sisemist rahu. 2000. aastal sai Kiviloost õigeusklik 
ja neli aastat hiljem pühitseti ta õigeusu kiriku diakoniks. 
 
Selleks, et Justinus Kiviloo võiks pühade ajal Kihnu kogudust teenida, pühitseti ta 
2013. aasta detsembris preestriks. 
 
Preestriameti üheks erakordsemaks vaimseks elamuseks peab ta pärast pihti 
andeksandmispalve palumist. 
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Ristiteerännak Suurel Reedel 
17.04.2014 Oleviste kogudus  
 
Tallinna Praostkond kutsub ka sel aastal, Suurel Reedel, 18. aprillil 
Ristiteerännakule. 
 
Teekond saab alguse kell 13 Jaani kirikus, peatused toimuvad Vabaduse risti juures, 
Kaarli kirikus, Toomkirikus ja Oleviste kirikus.  
Oleviste kirikus on peale Ristiteerännakut võimalus hetkeks koos muusikaga 
mõtiskleda ja soovijatel minna kirikutorni. 
 
Ristiteerännakuga kutsutakse süüvima Jeesuse teekonda sellel päeval ning andma 
tunnistust kaasaskäimise ja palvetega oma Päästjast. Üheskoos Ristiteel käimine 
annab nähtava märgi ühiskonnale kirikute ühtsusest ja usust ning kuulutusest. 
 
http://www.oleviste.ee/2014/04/ristitee-rannak-suurel-reedel-2/ 
 
 
 
 
VÄLISUUDISED 
 
Oikumeeniline patriarh julgustas ukrainlasi 
15.04.2014 Meie Kirik 
 
 
Konstantinoopoli patriarh Bartholomeos avaldas Palmipuudepühal kirja Ukraina 
õigeusklikele, milles ta julgustas neid sooviga, et nende maad haaranud raskustes 
võidaks lõpuks ukrainlaste hea tahe. 
 
Patriarh meenutas oma kirjas ka holodomori, 20. sajandi maailmasõdade ning 
totalitaarsete režiimide põhjustatud sügavaid arme ja praeguseni lahtiseid haavu, 
ning avaldas lootust, et praegused konfliktid leiavad lahenduse enne 2016. aastal 
toimuvat üleilmset sinodit. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3918&Itemid=1 
 
 

Ülestõusmispühad 2014: võimalus kristlikuks ühtsuseks ja ühiseks 
tunnistamiseks 
15.04.2014 World Council of Churches 
 
Käesoleval aastal tähistavad nii ida- kui läänekirik ülestõusmispühi samal ajal. 
Kirikute Maailmanõukogu peasekretär Olav Fykse Tveit nimetas seetõttu oma 
ülestõusmispühade läkituses võimalust seekord koos jagada ühist tunnistust 
ülestõusmisest. 
 
Tveit’i sõnul võiks kristliku usu ühtsuse ja ühise tunnistuse märgiks maailmas selline 
ülestõusmispühade kattumine toimuda igal aastal. Ta kutsus kirikuid üles 
otsustavamalt otsima viisi, kuidas leida ühine aeg ülestõusmispühadeks. 
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KMN-i peasekretär märkis oma eestpalves eriliselt ära Süüria ja Lähis-Ida ning 
palved vägivalla lõppemise pärast Ukrainas, Lõuna-Sudaanis, Nigeerias ja Kesk-
Aafrika Vabariigis. 
 
http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/easter-2014-opportunity-for-christian-unity-and-
common-witness 
 
 

Katoliiklik Malta seadustas homopartnerluse 
16.04.2014 Meie Kirik /DW 
 
Malta parlament seadustas vaatamata katoliku kiriku vastuseisule14. aprillil häältega 
37-0 samasooliste partnerluse ja andis homopaaridele ka õiguse lapsendada.  
 
Opositsioonis olev Rahvuslik Partei hääletusel ei osalenud, öeldes, et nad küll 
toetavad tsiviilpartnerlust, kuid seavad kahtluse alla samasooliste paaride 
lapsendamisõiguse. 
 
Kuigi katoliiklus on endiselt Malta riigiusk, on riik viimastel aastatel muutunud 
liberaalsemaks. Saareriigis seadustati 2011. aastal referendumi tulemusel 
abielulahutus. 
 
http://www.dw.de/catholic-malta-legalizes-same-sex-civil-unions/a-17567045 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3923&Itemid=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
14.04 - 20.04 Hommikupalvused - JUSTINUS KIVILOO (EAÕK) 

18.04 kl 17 Suure Reede jumalateenistus. Ülekanne Tallinna Kalju kirikust 
(Vikerraadio) 
 
20.04 kl 11.05 Ülestõusmispühade jumalateenistus. Ülekanne Helsingi Alppila 
kirikust (Vikerraadio) 
 
20.04 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 
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EESTI TELEVISIOON 
 
18.04 kl 8.20 Ajalik ja ajatu. Jeesuse ristisurm.  
 
Teemal arutlevad teoloog Tauno Teder, TÜ usuteaduskonna lektor Ain Riistan ja 
teoloogiaprofessor Vello Salo. Saatejuht Meelis Holsting. 
 
 
18.04 kl 14 Suure Reede jumalateenistus. Ülekanne Tallinna Neeva Aleksandri 
katedraalist 
 
19.04 kl 23.30 Ülestõusmispühade jumalateenistus. Ülekanne EAÕK Püha 
Siimeoni ja Naisprohvet Hanna piiskoplikus kirikus. (ETV2) 
 
Teenivad Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus, 
preestrid Afrat Laas ja Margus Kooviste, ülemdiakon Marius Raudsepp ning 
altariteenija-lugeja Jako Kull.  
 
20.04 kl 18 Ajalik ja ajatu. Jumalaga ja ilma, 2. Fundamentalism. 
 
Saade fundamentalismist ja sellest, millal selle sõna kasutamine usulise 
veendumuskindluse märkimiseks on õigustatud ning millal mitte. Räägivad 
politoloog Alar Kilp, etnoloog Laur Vallikivi ja religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar. 
Autor ja saatejuht on Ain Riistan. 


