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KIRIKUKAJA 
13. - 20. juuni 2014 

 
 
 
EESTI UUDISED 
 
Konservatiivne Rahvaerakond: kooseluseadus on vastuolus eesti rahva 
huvidega 
15.06.2014 ERR 
 
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) volikogu on seisukohal, et riigikogul 
pole demokraatlikku mandaati võtta vastu sooneutraalne kooseluseadus. 
 
Konservatiivne Rahvaerakond väljendas pressiteates veendumust, et Eesti riik ja 
parlament peavad töötama selliste seaduste rakendamise nimel, mis soodustaks 
eesti rahva iivet ning tugevdaks laste saamiseks ja kasvatamiseks ühiskondlikke 
hoiakuid ning struktuure, vahendas ERR. 
 
Rahvaerakond ei toeta sooneutraalset lähenemist, vaid peab vastupidi vajalikuks 
teineteist toetavate ja täiustavate soorollide tugevdamist ning soodustamist 
perekonna näol. 
 
Erakond lubas, et kui kooseluseadus "jõhkrate ja alatute jõuvõtetega" läbi surutakse, 
asub erakond tööle seaduse tühistamise nimel eesmärgiga saavutada tulemus, mis 
"arvestab meie riigi põhiseadust ja tugineb ühiskonna enamuse poolt aktsepteeritud 
väärtustele".  
 
http://uudised.err.ee/v/eesti/7b88fde5-ae2c-45c8-9b64-7f22fee78113 
 
 

Metropoliit Stefanus kohtus peaministriga 
17.06.2014 Meie Kirik 
 
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) metropoliit Stefanus kohtus 17. juunil 
Stenbocki majas peaminister Taavi Rõivasega. 
 
Kohtumisel arutati EAÕK rolli Eesti ühiskonnas ning Beresje mungakloostri asutamist 
Setumaal. Ühel meelel oldi selles, et edaspidi peaksid toimuma regulaarsed 
kohtumised EAÕK ja riigi esindajate vahel, kirjutas Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=4055&Itemid=1 
 
 

Kooseluseadus läbis riigikogus esimese lugemise 
19.06.2014 ERR 
 
Riigikogus läbis 19. juuni varahommikul esimese lugemise kooseluseadus, mille 
juurde tullakse ühes muudatusettepanekutega tagasi sügisel. 
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Kuigi eelnõu kogus riigikogus vastuseisu, pooldas kell 5.35 toimunud hääletuse 
eelnõu tagasilükkamist 32 saadikut, selle vastu oli 45 riigikogulast, vahendas ERR. 
 
40 riigikogu liikme poolt algatatud kooseluseaduse eelnõu (650 SE) annab 
mitteabielulises kooselus elavate isikutele võimaluse oma kooselu registreerida ja 
seeläbi reguleerida omavahelisi õigussuhteid. 
 
Eelnõu teiseks lugemiseks saab teha muudatusettepanekuid kuni 12. septembrini. 
 
 
Riigikogu 18. juuni istungjärgu stenogrammi ja hääletustulemustega saab tutvuda siit: 
 
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1403092770 
 
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=haaletus&hid=5f173eb1-307e-4c41-891d-
cb50c7885dfc 
 
 
http://uudised.err.ee/v/eesti/de877986-b994-46ee-a931-6fd0e3e73bf6 
 

 
Metropoliit Kornelius tähistas 90. sünnipäeva 
19.06.2014 ERR /EKN /Meie Kirik 
 
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius tähistas 19. juunil oma 90. sünnipäeva. 
Eesti õigeusukiriku eestseisja, ilmaliku nimega Vjatšeslav Vassiljevitš Jakobsi 
sünnipäeva puhul peeti Tallinnas Aleksander Nevski katedraalis ka pidulik 
jumalateenistus. 
 
Metropoliit Kornelius pühitseti Tallinna piiskopiks ja patriarhlikuks vikaariks 1990. 
aastal. 1995. aastal ülendati ta peapiiskopi seisusesse ning alates  6. novembrist 
2000 on Kornelius Tallinna ja kogu Eesti metropoliit.  
 
Väärikas eas metropoliit tunneb suurt rõõmu selle üle, et Eesti rahvas käib 
regulaarselt kirikus. "Meie inimesed käivad väga hästi kirikus. Meil ei olnud enne nii 
palju rahvast kirikus. Pühapäeviti on katedraalid peaaegu täis, aga suurtel pühadel 
enam kui täis," sõnas Kornelius ERR-ile. 
 
Metropoliit Korneliuse juubeli tähistamiseks esitleti 18. juunil Vene Kultuurikeskuses 
Tallinnas filmi “Terve elu pikkune tee Jumala juurde”. Samas tuli esitlusele ka raamat 
“Metropoliit Korneliuse läkitused ja jutlused”.  
 
http://uudised.err.ee/v/eesti/b43b16b3-5d42-49e2-bcf5-7db21e4ee496 
 
http://www.ekn.ee/uudis.php?id=142 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=4056&Itemid=1 
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VÄLISUUDISED 
 
Rootsis pühitseti ametisse esimene naissoost peapiiskop 
16.06.2014 Meie Kirik 
 
 
15. juunil seati Uppsala toomkirikus ametisse Rootsi luterliku kiriku esimene 
naispeapiiskop Antje Jackelén. 
 
Antje Jackelén valiti peapiiskopiks 2013. aasta oktoobris. Ta kogus juba esimeses 
hääletusvoorus ligi 56 protsenti häältest, kirjutas Meie Kirik. 
Proua Jackelén on teine luterlik peapiiskop, kelle on ametisse valinud Rootsi Kirik. 
Kuni aastani 2000, mil kirik lahutati riigist, nimetas piiskopid ametisse Rootsi valitsus. 
 
Saksamaal Herdeckes sündinud Antje Jackelén (59) pühitseti Rootsi Kiriku preestriks 
1980. aastal. Enne valimist Lundi piiskopiks 2006. aastal õpetas ta süstemaatilist 
teoloogiat nii Lundis kui Chicagos.  
 
Lisaks proua Jackelénile on Põhjamaades veel teisigi naiskirikujuhte. 2012. aasta 
juunis seati Islandi luterliku kiriku piiskopiks Agnes M. Sigurðardóttir, 2011. aastal sai 
Norra luterliku kiriku juhtivaks piiskopiks Helga Haugland Byfuglien. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=4051&Itemid=1 
 
 

Paavst Franciscus anglikaanide juhile: meie sihiks peab olema täielik 
ühtsus 
16.06.2014 Catholic Culture / Meie Kirik 
 
Oma teistkordsel kohtumisel Canterbury peapiiskop Justin Welbyga tuletas paavst 
Franciscus meelde Jeesuse küsimust jüngritele: „Mille üle te tee peal arutlesite?“ (Mk 
9:33) ning rõhutas, et anglikaanid ja katoliiklased peavad jätkuvalt taotlema täielikku 
ühtsust. 
 
„Täieliku ühtsuse eesmärk võib tõepoolest kaugena paista, kuid see peaks jääma 
sihiks, mille suunas me astume igat sammu sel teel,“ sõnas Franciscus 16. juunil 
asetleidnud kohtumisel. 
 
Paavst märkis, et ametlikud dialoogid kirikute vahel on eriliselt tähenduslikud 
uurimaks vanu ja uusi väljakutseid oikumeenilises tegevuses, vahendas Catholic 
Culture. 
 
Oma kõne lõpetuses palus paavst Franciscus peapiiskop Welbyl mitte unustada 
kolme sõna: palve, rahu ja vaesus. 
 
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=21717 
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Patriarh Kirill kutsub järjepidevalt palvetama rahu eest Ukrainas 
17.06.2014 Interfax 
 
Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill kutsus ukrainlasi kõikides kirikutes palvetama 
jätkuvalt rahu eest. 
 
„Ma pöördun kõigi poole, kes on volitatud vastu võtma otsuseid: peatage koheselt 
verevalamine, alustage tõeliste läbirääkimistega, et luua rahu ja õiglust. Kodusõjas ei 
saa olla võitjaid ega poliitilisi võite, mis on inimeludest kallimad,“ rõhutas patriarh 17. 
juunil Moskva patriarhaadi kodulehel avaldatud sõnavõtus.  
 
Patriarh kutsus Kirikut üles oma palveid intensiivistama „nii nagu meie eelkäijad 
palvetasid kohutava häda ajal“ ning lugema kõikides kirikutes erilist palvet kodusõja 
lõppemise ja rahu eest. 
 
http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=11329 
 
 
 
 
 

 
 
 
KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
16.06 - 22.06 Hommikupalvused - MARI VAHERMÄGI (EEKBKL) 

22.06 kl 19.05 Kirikuelu. Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 

23.06 - 29.06 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 
 


