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KIRIKUKAJA 
11. - 18. oktoober 2013 

 
 
 
EESTI UUDISED 
 
Valga Jaani kirikus pühitseti ainulaadne vaip 
13.10.2013 ERR 
 
Valga Jaani kirikus pühitsetud villavaipa on kootud kiriku kantsli motiivid, EELK 
peapiiskop Andres Põderi sõnul on vaibal kui sümbolil oluline tähendus nii religioonis 
kui ka elus üldisemalt. 
 
Vaip on valmistatud Vändras ning on üle 20 meetri pikk ja 1,2 meetrit lai. Ühe 
ruutmeetri vaiba valmistamiseks kulus 4 kilogrammi villast lõnga. Et rasket vaipa 
saaks hõlpsamalt kiriku põrandale panna ja sealt ära võtta, on see kootud kolmes 
tükis, vahendas ERR. 
 
Et Valga Jaani kirikus on ainsana Baltimaades säilinud Friedrich Ladegasti orel, 
kutsub selle kõla nautima paljusid  ja kuigi kirik ise vajaks renoveerimist, võib vaiba 
annetamist pühakojale valgalastest idee algatajate sõnul võtta ka kui märki, et 
väärika ajalooga kiriku traditsioone jätkatakse. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06289101 
 
 
 

VÄLISUUDISED 
 
Kristlased nõuavad Moldova parlamendilt homovastase seaduse 
säilimist 
11.10.2013 RIA Novosti 
 
11. oktoobril blokeeris grupp õigeusklikke Moldova parlamendi sissepääsu 
protestimaks muudatusettepanekute vastu, mis pehmendaks riigi homovastaseid 
seadusi. 
 
„Me ei lase kellelgi mõnitada meie inimesi või meie usku. Me oleme kõik kristlased 
siin,“ ütles kommunistliku partei juht Vladimir Voronin. 
 
Mais tutvustas Moldova parlament seadust, millega keelustatakse avalik gei-
propaganda alaealistele, peegeldades sellega hiljuti Venemaal vastuvõetud 
samasisulist seadust. Pahameeletorm on seetõttu tõusnud homoõiguste 
kogukondades Moldovas ja Euroopas. 
 
Euroopa Liit süvendab hetkel koostööd endiste Ida-Euroopa bloki maadega ja see 
protsess on ülesehitatud nn „ühistele väärtustele“. 
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http://en.ria.ru/world/20131011/184070406/Christians-Demand-Moldovas-Parliament-Keep-Anti-Gay-
Law.html 
 
 

Leedu plaanib vabaabielu seadustamist 
14.10.2013 Postimees 
 
Leedu justiitsministeeriumis valmis veel üks seaduseelnõu, mis näeb ette mehe ja 
naise vahelise partnerluse seadustamist ilma abielu registreerimiseta. 
 
Justiitsministeerium soovitab määratleda tsiviilkoodeksis partnerlust tegeliku 
kooseluna, mille käigus luuakse peresuhted. Eelnõu ei näe ette sellise kooseluvormi 
registreerimise nõuet. 
 
Partnerlus ehk vabaabielu oleks Leedus aktsepteeritud siiski vaid eri soost inimeste 
vahel. Homoseksuaalset partnerlust ei hakka seadus endiselt tunnistama, kirjutas 
Postimees. 
 
http://www.postimees.ee/2441272/leedu-plaanib-vabaabielu-seadustamist 
 
 

Rootsi kiriku peapiiskopiks valiti esimest korda naine 
15.10.2013 Meie Kirik 
 
Rootsi luterliku kiriku Uppsala peapiiskopiks valiti esimest korda naine. Piiskop Antje 
Jackelén kogus juba esimeses hääletusvoorus 55,9 protsenti häältest. 
 
Temast sai Rootsi kiriku preester 1980. aastal. Enne valimist Lundi piiskopiks 2006. 
aastal õpetas ta süstemaatilist teoloogiat nii Lundis kui Chicagos.  
 
Uppsala peapiiskopi valimiste eel tekitas vastukaja proua Antje Jackeléni seisukoht, 
et apostlikus usutunnistuses sisalduvat väidet Kristuse sündimise kohta neitsi 
Maarjast tuleb pidada „mütoloogiliseks väljenduseks“, põrgut aga maapealseks 
olukorraks. 
 
Antje Jackelén võtab peapiiskopi ameti üle Anders Wejrydilt, kes jääb pensionile 
järgmise aasta suvel, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3585&Itemid=1 
 
 

Enamik Soome luteri pastoreid ei toeta "sooneutraalset abielu" 
17.10.2013 Meie Kirik 
 
Soome väljaande Kotimaa korraldatud küsitlusest selgus, et 54 protsenti Soome 
luterliku kiriku vaimulikest, kes nõustusid vastama, ei toeta „sooneutraalse“ abielu-
seaduse vastuvõtmist.  
 
Siiski toetab taolist seadust 34 protsenti vaimulikest, 12 protsenti ei osanud oma 
seisukohta väljendada, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3589&Itemid=1 
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Prantsusmaa linnapäid kohustati homoabielusid registreerima  
18.10.2013 ERR 
 
Prantsuse põhiseaduskohus otsustas 18. oktoobril, et linnapeadel ei ole õigust 
keelduda homopaaride abielude registreerimisest, kuigi mõned neist on seda teinud. 
 
Kohus ei pidanud usulisi ja moraalseid vastuväiteid maikuus Prantsusmaal 
seadustatud homoabieludele põhjendatuks. 
Juunis jõustunud seadusemuudatusega sätestati õiguslikud meetmed nende 
ametnike suhtes, kes paaride soolise orientatsiooni alusel abielu registreerimisest 
keelduvad.  
Seaduse kohaselt on nad sel juhul süüdi diskrimineerimises ning neid võidakse 
karistada kuni kolmeaastase vangistuse ja 45 000 euro suuruse trahviga.  
 
Kohtuotsus on hoop Prantsusmaa homoabielude vastasele liikumisele, mis pärast 
maikuus jõustunud seadust on nõrgenenud ja killustunud, kirjutas ERR. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06289452 
 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
14.10 - 20.10 Hommikupalvused - MERVI KALMUS (SPAKEL) 
20.10 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 
21.10 - 27.10 Hommikupalvused - MARI VAHERMÄGI (EEKBKL) 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
20.10 kl 18.00 Ajalik ja ajatu. „Tagasi Hellases“, 7. 
 
Meteora kaljud on oletatavasti 60 miljonit aastat vanad ja selle kummalise ilu tekke 
kohta on teadlastel erinevaid seisukohti. Kaljukoobastes on läbi aegade varju leidnud 
askeedid, 15. sajandil oli Meteoral juba 11 kloostrit ja järgnevad sajandid tõid neid 
juurde.  
Täna on 400-meetriste siledate sammaste tippudel kuus kloostrit. Ottomanide ajast 
elab Lääne-Traakia aladel Kreeka islami vähemus, kellel on ainsana Euroopas õigus 
rakendada islami seadust ehk šariaati.  
Saatejuhid preester Tihhon Tammes ja teoloog Tauri Tölpt. 


