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EESTI UUDISED 
 
Sündimata laste eluõiguse kaitseks koguti üle 5000 allkirja 
13.11.2013 De Civitate 
 
Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks kogus üle-Euroopalise kampaania 
“Üks meie seast” raames sündimata inimeste eluõiguse kaitseks rohkem kui 5000 
allkirja. 
 
Kampaaniat “Üks meie seast” viidi üheaegselt läbi 27-s Euroopa Liidu liikmesriigis, 
kus koguti ühtekokku enam kui 1,8 miljonit allkirja. Kõik kogutud allkirjad esitatakse 
Euroopa Komisjonile. Eestis toetas kampaaniat ka Eesti Kirikute Nõukogu, mistõttu 
koguti allkirju kõigi Eesti kristlike usuühenduste kogudustes üle Eesti. 
 
Koos allkirjadega üleantud kaaskirjas avaldas SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks 
lootust, et Vabariigi Valitsusel on põhimõttekindlust ja otsustusjõudu langetada 
otsuseid, mis teenivad mitte rahvusvahelisi survegruppe ja moodsaid inimvaenulikke 
ideoloogiaid, vaid õigluse ideaali. 
 
SAPTK juhataja Varro Vooglaidi kiri Vabariigi Valitsusele, mis anti üle koos petitsioonile 
kogutud allkirjadega siit: 
 
http://www.decivitate.ee/?news_id=2005 

 
Eesti Kirikute Nõukogu esindajad kohtusid Eesti Vabariigi peaministriga 
19.11.2013 EKN 

 
19. novembril 2013 toimus Eesti Kirikute Nõukogu esindajate kohtumine Eesti 
Vabariigi peaminister Andrus Ansipiga. 
 
Kohtumisel käsitleti järgmisi teemasid: kaplanaat sh haiglakaplanaat, Tallinna 
Sadama Muuga Meremeeste kodu meremeeste teenindamisega seonduv, 
pühakodade programmi jätkamine aastatel 2014–2018 ning noorsootöö.  
Kõne all olid ka  lähenevad tähtpäevad: Eesti Vabariik 100, Maarjamaa 800, 
Reformatsioon 500 ning lisaks riigi alkoholipoliitika, LEADER programmi vahendite 
kasutamine ja rahvuskaaslaste programm.  
 
Samuti vesteldi usuvabadusest ja veendumuste vabaduse tagamise tähtsustamisest 
rahvusvahelises suhtlemises. 
 
Kohtumisel peaminister Andrus Ansipiga osalesid Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse 
liikmed president peapiiskop Andres Põder, asepresident piiskop Philippe Jourdan, 
asepresident pastor Meego Remmel ja täitevsekretär Ruudi Leinus. 
 
www.ekn.ee 
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VÄLISUUDISED 
 
Paavst Franciscuse ja patriarh Kirilli kohtumine võib aset leida järgmisel 
aastal 
18.11.2013 Meie Kirik 

 
12. novembril kohtusid Moskvas patriarh Kirill ja Milano peapiiskop kardinal Angelo 
Scola. Samal päeval võttis paavst Franciscus Vatikanis vastu Moskva patriarhaadi 
välissuhete osakonna juhataja metropoliit Illarioni.  
 
Nii Vatikan kui Vene Õigeusu Kirik on väljendanud huvi töötada käsikäes küsimustes 
nagu Lähis-Ida kristlaste olukord, vastuseis sekularismile Läänes ja oikumeeniline 
dialoog, kirjutas portaal Meie Kirik. 
 
Moskva kirikuringkondade andmeil võiks paavst Franciscuse ja patriarh Kirilli 
kohtumine toimuda 2014. aastal ning tähistada paavst Paulus VI ja Konstantinoopoli 
patriarh Athenagorase ajaloolist kohtumist 50 aastat tagasi, mis viis aasta hiljem 11. 
sajandil jõustunud ekskommunikatsiooni vastastikkuse tühistamiseni. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3635&Itemid=1 
 
 

Udmurdid saavad kuuenda soome-ugri rahvana omakeelse Piibli 
20.11.2013 Delfi  
 
21. novembril avaldati Venemaal täismahus udmurdikeelne Piibel.  
 
Piibli tõlkimine udmurdi keelde on kestnud kaks aastakümmet. Uus Testament 
avaldati 1997. aastal ja psalmid 1999. aastal. Nüüd avaldatud Piiblist puuduvad 
apokrüüfid, mis antakse välja hiljem. 
 
Varem on Piibel tõlgitud vaid viide soome-ugri keelde: ungari (1590), soome (1642), 
eesti (1739), põhjasaami (1895) ja komi keelde (1990). 
 
Udmurdid elavad peamiselt Udmurdi vabariigis Venemaal. Neid on umbes 550 000 ja 
üle 300 000 neist räägib udmurdi keelt. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/udmurdid-saavad-kuuenda-soome-ugri-rahvana-
omakeelse-piibli.d?id=67125586 
 
 

USA-s Illinoisis on samasooliste abielu juunist lubatud 
21.11.2013 ERR 
 
USA Illinoisi osariigi kuberner Pat Quinn allkirjastas samasooliste abielu lubava 
seaduse, mis jõustub 2014. aasta juunist. 
 
President Barack Obama koduosariik on nüüd juba 16. osariik, kus homoabielud 
lubatud on. Aasta tagasi olid samasooliste abielud USA-s lubatud vaid kuues 
osariigis, kirjutas ERR. 
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Enam kui paarikümnes USA osariigis on aga vastu võetud põhiseaduslikud sätted, 
mis defineerivad abielu kui liitu, mis sõlmitakse üksnes naise ja mehe vahel. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06291689 
 
 

Paavsti ja Putini kohtumisel võetakse jutuks kristlaste kaitsmise küsimus 
21.11.2013 Meie Kirik 
 
Venemaa president Vladimir Putin kohtub 25. novembril Vatikanis 
paavst Franciscusega. Kohtumisel käsitletakse muuhulgas Süüria rahuprotsessi ning 
Lähis-Ida kristlaste kaitsmise küsimust. 
 
President Putin kohtus paavst Johannes Paulus II-ga 2000. ja 2003. aastal ning 
paavst Benedictus XVI-ga 2007. aastal. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3650&Itemid=1 
 
 

Paavst: kristlasteta ei ole Lähis-Ida 
21.11.2013 Postimees 
 
Paavst Fransiscus väljendas 21. novembril toimunud kohtumisel muret kristlaste 
pärast, kes paljudes Lähis-Ida piirkondades pingete ja konfliktide tõttu tõsiselt 
kannatavad. 
„Süüria, Iraak, Egiptus ja teised Püha Maa alad on sageli pisaratest üle ujutatud,“ 
sõnas ta. 
 
Paavst kinnitas, et katoliku kirik ei aktsepteeri Lähis-Ida kristlasteta, meenutades, 
kuidas nad on ebakindlates oludes sageli konfliktide eest põgenema sunnitud. 
 
Araabia kevadele järgnenud konfliktides on kasvanud ka kristlaste ja moslemite 
vahelised pinged. Nähes võimule tõusnud islamistlikke jõude, elavad paljud kristlaste 
vähemuskogukonnad pidevas tagakiusamise hirmus. 
 
http://www.postimees.ee/2605046/paavst-kristlasteta-ei-ole-lahis-ida 
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KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
18.11 - 24.11 Hommikupalvused - TOOMAS PAUL (EELK) 
24.11 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 
25.11 - 01.12 Hommikupalvused - VIKTOR NÕMMIK (SPAKEL) 
 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
 24.11 kl 18 Ajalik ja ajatu. Juudas.  
 
Evangeeliumide teated Juudast on napid ja kohati erinevad, aga tema nimest on 
saanud üldnimi ning tema tegu on läbi aegade andnud ainest mõtlejatele, kunstnikele 
ja kirjanikele.  
 
Mis oli Juuda teo motiiv, kui palju oli selles ettemääratust, jumalikku visiooni, kui palju 
vaba tahet? Ehk on igal meist põhjust mõelda sõnade "ja ära saada meid kiusatusse" 
tähenduse üle?  
 
Saates kõnelevad Helena Risthein, Toomas Paul, Tunne Kelam ja Janek Mäggi.  
 


