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KIRIKUKAJA 
15. - 22. märts 2013 

 
 
 
EESTI UUDISED 
 
Mustamäele kiriku rajamiseks korraldatakse arhitektuurivõistlus 
19.03.2013 Delfi 
 
Mustamäele - Kiili tn 9 kinnistule, on plaanis rajada Maarja Magdaleena kiriku 
hoonetekompleks, krundi hoonestamiseks korraldab Eesti Evangeelse Luterliku 
Kiriku Konsistoorium koos Mustamäe Maarja Magdaleena kogudusega ning Eesti 
Arhitektide Liiduga avaliku üheetapilise arhitektuurikonkursi kiriku hoonetele parima 
arhitektuurse eskiisi saamiseks.  
Pärast võistlust tellib peakorraldaja arhitektuurikonkursi võitjalt võidutöö alusel 
ehitusprojekti hilisemad staadiumid, kirjutas Delfi. 
 
Planeeritavasse kompleksi on kavandatud kirikusaal, ruumid lastehoiu ja tugikeskuse 
jaoks, erinevad ringiruumid, mida saab kasutada hingehoidlike vestluste ja 
diakooniatöö tarvis, kiriku köök ja kiriku kantselei koos abiruumidega. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mustamaele-kiriku-rajamiseks-korraldatakse-
arhitektuurivoistlus.d?id=65842690 
 
 

Vabamüürluse küsimus tõukab EELK eetikakoodeksit koostama 
19.03.2013 ERR 
 
19. märtsil toimunud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskoplik nõukogu otsustas 
seoses küsimusega vaimulike õigusest kuuluda vabamüürlaste hulka alustada 
vaimuliku eetikakoodeksi ettevalmistamist, vahendas ERR. 
 
Nõukogu tõdes, et vabamüürlusesse kuulumine on tõsine küsimus, mida tuleb 
põhjalikuma vastuse saamiseks analüüsida laiemalt ning see on ühtlasi ka 
pastoraalse nõustamise teema.  
 
Hiljuti tuli ilmsiks, et Tallinna praost ja Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu 
kuulub vabamüürlaste hulka. Seepeale saatis 30 vaimulikku EELK konsistooriumile 
kirja, milles palus keelustada vaimulike kuulumine vabamüürlaste ridadesse. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06275116 
 
EELK piiskoplikus nõukogus teiste arutluse all olevate teemadega saab tutvuda siit: 
 
http://www.eelk.ee/eelk_uudised/uudis.php?id=615 
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Peapiiskop Andres Põder osales Canterbury peapiiskopi 
ametissepühitsemisel 
20.03.2013 Delfi 
 
21. märtsil 2013 astus ametisse uus anglikaani kiriku pea, kogu Inglismaa 
priimas, Cantenbury peapiiskop Justin Welby. Senine Durhami piiskop Justin Welby 
(57) on Rowan Williamsi järel 105. Canterbury peapiiskop. Pidulikul jumalateenistusel 
Canterbury katedraalis osales ka peapiiskop Andres Põder, teda saatis assessor 
Gustav Piir, vahendas Delfi. 
 
Palmipuudepühal, 24. märtsil kell 15 toimub Eesti suursaatkonna kaasabil Londonis 
Norra kirikus eestikeelne armulauaga jumalateenistus, kus jutlustab peapiiskop 
Andres Põder ning kaasa teenib assessor Gustav Piir. Eesti kogukond Inglismaal on 
järjest kasvanud ning suurtel kirikupühadel ja rahvuslikel tähtpäevadel on EELK 
läkitanud vaimulikke Inglismaale seal elavaid eestlasi emakeeles teenima. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/poder-osaleb-canterbury-peapiiskopi-
ametissepuhitsemisel.d?id=65848984 
 
 

 
Toimus 5. usundiõpetuse olümpiaad 
22.03.2013 Kirik & Teoloogia 
 
15.-16. märtsil 2013 toimus Tartus usundiõpetuse olümpiaad. Olümpiaad koosnes 
kahest voorust. Esimeses voorus tuli osalejatel kirjutada religiooniteemaline essee. 
Teises voorus toimus esimese vooru esseede kaitsmine, kus autorid esitasid oma 
essee põhiseisukohad ja vastasid žürii poolt esitatud küsimustele; sellele järgnes 
maailmausundeid käsitlev test ning ühe religioosse probleemi analüüs, vahendas 
portaal Kirik & Teoloogia. 
 
Olümpiaadi 1. ja 2. kohta jagasid Beatrice Rahlin Tallinna Inglise Kolledžist ja Mari-
Anne Leškina Hugo Treffneri Gümnaasiumist. Kolmandale kohale tuli Linda Eensaar 
Hugo Treffneri Gümnaasiumist. Parim põhikooli õpilane oli Eeva Liisa Bender Tartu 
Katoliku Koolist. 
 
Olümpiaad on välja kasvanud Tartu Ülikooli Teaduse ja religiooni kolleegiumi 
korraldatud esseevõistlusest gümnasistidele. Esimest korda toimus olümpiaad 2009. 
aastal. 
 
http://kjt.ee/2013/03/toimus-5-usundiopetuse-olumpiaad/ 
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VÄLISUUDISED 
 
Rooma Peetri kirikus peetakse esmakordselt missat eesti keeles 
17.03.2013 Delfi 
 
Tänavu mais peetakse Vatikani Püha Peetruse basiilikas esmakordselt missat eesti 
keeles. 
 
Eesti katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan ütles, et tänavu mais suundub grupp 
Eesti katoliiklasi palverännakule Rooma ning 20. mail peetakse Vatikanis Püha 
Peetruse basiilikas missat eesti keeles, vahendas Delfi. 
 
Pühakojas, mida peetakse „katoliikluse südameks“, teenib piiskop Jourdan ning 
eeldatavasti võtab missast, kus viiakse läbi kinnitamise sakrament, osa 30-50 
inimest. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/rooma-peetri-kirikus-peetakse-esmakordselt-missat-
eesti-keeles.d?id=65831874 
 
 

Paavst Franciscus pühitseti ametisse 
19.03.2013 ERR 
 
Roomas Püha Peetruse väljakul peeti teisipäeval 19. märtsil paavst Franciscuse 
ametisse pühitsemise missa, millel osalesid kümned tuhanded palverändurid, 
vahendas ERR. 
 
Paavsti üks esimestest kohustustest oli minna Püha Peetruse haua juurde, et seda 
austada. Seejärel anti Franciscusele lambavillast tehtud pallium, mis tähistab tema 
rolli karjasena. Talle anti ka nn kalamehesõrmus, millel on kujutatud Püha Peetrust 
kahte võtit hoidmas. Pärast palliumi ja sõrmuse saamist algas ametlikult Franciscuse 
ametiaeg 266. paavstina. 
 
Oma jutluses riigijuhtidele ja inimestele kogu maailmas kutsus paavst üles kaitsma 
nõrku ja vaeseid. 
 
Videolõiku paavsti pühitsemist saab vaadata siit:  
 
http://uudised.err.ee/index.php?06275074 
 
 

Kirikute Maailmanõukogu misjoni ja evangelismi komisjon valmistub 
assambleeks 
19.03.2013 World Council of Churhes 
 
2012. aastal uuendatud KMN-i misjonidokumendis seisab, et kristliku misjoni ja 
tunnistuse tugevdamiseks on kirikute elus vajalik arendada loovaid meetodeid. 
 
Uuendatud misjonidokument, mis kannab nimetust „Üheskoos elu nimel: misjon ja 
evangelisatsioon muutuval maastikul“, oli põhjalikult kõne all märtsi alguses KMN-i 
Maailma misjoni ja evangelisatsiooni komisjoni kohtumisel Rarotongas. 
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Kohtumisel töötati välja misjonidokumendi uurimis- ja tegevussuunised ning 
koolitused. Komisjon oli ühel meelel muuta misjonidokument relevantseks 
kogudustele ülemaailmselt.  
 
Maailma misjoni ja evangelisatsiooni komisjoni kohtumine oli ettevalmistus Kirikute 
Maailmanõukogu X assambleele, mis toimub 30. oktoobrist 8. novembrini Busanis, 
Lõuna-Koreas. 
 
http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/commission-on-mission-
and.html 
 
 

Kirikud seisavad üheskoos inimõiguste eest 
22.03.2013 Kirik & Teoloogia 
 
7. - 8. märtsil toimus Helsingis konverents „Kirikud üheskoos inimõiguste eest“. 
Kuuekümne Euroopa Kirikute Konverentsi esindajad kohtusid, et arutada nii 
teoloogilisest kui õiguslikust vaatenurgast inimõigustega seotud väljakutseid, 
vahendas portaal Kirik & Teoloogia. 
 
Konverentsi vältel tõstatatud oluliste küsimuste hulka kuulusid aktuaalsed väljakutsed 
seoses religioonivabadusega ja selle vahekord teiste fundamentaalsete õigustega, 
aga ka vähemuse-enamuse probleemid, sooline võrdõiguslikkus ja seksuaalne 
orientatsioon, mustlaste, migrantide, põgenike, dokumentideta isikute ning teiste 
haavatavate ja marginaliseeritud gruppide õigused. 
 
Konverentsil osalejad olid teadlikud inimõiguste vaimsetest juurtest ja asjaolust, et 
kirikud ei ole suutnud rakendada inimõigusi iseenda struktuurides ega seista 
inimõiguste eest ühiskonnas. Osalejad kinnitasid oma pühendumist jätkata tööd 
inimõiguste probleemidega lokaalsel, regionaalsel, rahvuslikul ja Euroopa tasandil. 
 
http://kjt.ee/2013/03/kirikud-seisavad-uheskoos-inimoiguste-eest/ 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
18.03 - 24.03 Hommikupalvused - REIN KALMUS (SPAKEL) 
24.03 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 
 
24.03 kl 14.30 Ajalik ja ajatu. Eesti Kirikute Nõukogu president Einar Soone. (2007)  
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PREP-PAARISUHTEKOOLITUSED KOGUDUSTE LIIKMETELE 
 
PREP aitab erinevatel sihtgruppidel mõtestada paarisuhte tähendust abielus 
 

Koolitused toimuvad Tallinnas:  
1. Grupp: 12., 13. ja 20. aprillil 
2. Grupp 26. aprillil, 3., 4., ja 5. mail 

 
Koolitajad: Kaia Kapsta (PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja, pere- ja paarinõustaja, 
rasedus- kriisi nõustaja) ja Hannes Hermaküla (PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja). 
 
PREP-paarisuhtekoolitus koguduste noortele toimub Tallinnas: 
 11. ja 25. mail  
 
Koolitajad:Karmen Maikalu (PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja, psühholoog, pere- ja paari- 
nõustaja) ja Meelis Maikalu (PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja, vaimulik). 
 

Lisainfo: http://www.ekn.ee/uudis.php?id=106 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 


