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KIRIKUKAJA 
17. - 24. mai 2013 

 
 
EESTI UUDISED 
 
EELK piiskoplik nõukogu ei soovita vaimulikel vabamüürlusega liituda 
21.05.2013 Meie Kirik 
 
EELK piiskoplik nõukogu võttis 21. mai koosolekul vastu otsuse, mille sisuks on, et 
vaimulikel ei soovitata liituda vabamüürlike või sarnaste organisatsioonidega, mille 
reeglites leidub ühtaegu mitmetimõistetavaid religioosseid tunnuseid ja esitatakse 
vaikimisnõudeid. 
 
Piiskopliku nõukogu õpetuskomisjon oli ette valmistanud rangemalt sõnastatud 
otsuse eelnõu, milles sätestati, et „EELK vaimulikud ei või liituda vabamüürlike või 
teiste sarnaste organisatsioonidega“, ning lisati, et sellistesse organisatsioonidesse 
mittekuulumine on ordinatsiooni eelduseks, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
Samuti soovis õpetuskomisjon kohustada nimetatud organisatsioonidesse kuuluvaid 
vaimulikke sellest peapiiskoppi teavitama. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3333&Itemid=1 
 

 
Püha Peetruse basiilikas peeti eestikeelne missa 
21.05.2013 Postimees 
 
20. mai hommikul toimus Roomas kuulsas Püha Peetruse basiilikas eestikeelne 
katoliku missa, seda pühitses Eesti katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan, vahendas 
Postimees. 
 
„Oleme Roomas, Püha Peetruse Kirikus. Siin, kus me praegu seisame, algas 
Eestimaa kui Maarjamaa ajalugu. Mitte selles kirikus – mis sai ehitatud sajandeid 
hiljem vanema basiilika asemel – vaid tõenäoliselt Peetruse kuju ees – mida me veel 
näeme Basiilika keskel – Rooma Paavst, Innocentius III pühendas Eestimaa Jumala 
Emale,“ rääkis piiskop Jourdan missa jutluses. 
 
„Siin saame tagasi tulla Eesti ühiskonna kristlike juurte juurde ja paluda, et me 
oskaksime neid uuesti elavdada oma elus ja ühiskonnas,“ sõnas piiskop. 
 
Missa oli tipphetkeks Eesti katoliiklaste palverännakule Rooma. Selle käigus andis 
piiskop kinnitamise sakramendi 19 inimesele.  
 
http://www.postimees.ee/1243344/eile-peeti-puha-peetruse-basiilikas-eestikeelne-missa 
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Laurentiuse kirik sai soojaks 
22.05.2013 Saarte Hääl 
 
Kuressaare Laurentiuse kiriku õpetaja Anti Toplaane sõnul on maakonna 
enimkasutatav sakraalehitis pärast remonti ja küttesüsteemi väljavahetamist 
Saaremaa kõige soojem kirik. 
 
Toplaane sõnul asendati seni poolt kirikusaali katnud puitpõrand kiviplaatidega ning 
kogu saalipõranda alla paigaldati kaugküttetorud. 
 
Lähiajal alustab orelimeister oreliprospekti monteerimistöödega.  
19. oktoobril 2013 toimub oreli pidulik õnnistamine, kirjutas Saarte Hääl. 
 
Tulevikuplaanideks on pärast pinkide taastamist korrastada käärkambrid. Seejärel 
fassad ja õueala. 
 
http://www.saartehaal.ee/2013/05/22/laurentiuse-kirik-sai-soojaks/ 

 
 
Ansip ja Paet kavatsevad patriarh Kirilliga kohtuda 
23.05.2013 Delfi 
 
Peaminister Andrus Ansip ja välisminister Urmas Paet kavatsevad kohtuda juuni 
keskel Eestisse visiidile tuleva Venemaa patriarh Kirilliga. 
 
Patriarh Kirill saabub kava järgi Eestisse 14. juuni ennelõunal ja osaleb 
jumalateenistusel Vene kirikus Toompeal. Seejärel asetab patriarh pärja Linda kuju 
juure ja kesklinna kalmistul asuva pronkssõduri monumendi juurde. 
Sama päeva õhtul annab Tallinna linnapea Edgar Savisaar Venemaa patriarhi auks 
raekojas vastuvõtu, seejärel suundub patriarh Kirill Ida-Virumaale Pühtitsa 
kloostrisse. 
 
15. juuni hommikul viib patriarh Pühtitsa kloostris läbi liturgilise jumalateenistuse ja 
tutvub kloostriga. Pärastlõunal on patriarh Narvas, kus tutvub uue kiriku ehitamisega 
ja käib Narva õigeusu peakirikus. 
 
16. juunil on patriarh Kirill Tallinnas, kus osaleb Lasnamäel valminud vene õigeusu 
kiriku liturgial. Samal päeval kohtub patriarh ka Eesti Evangeelse Luterliku kiriku 
peapiiskopi Andres Põderiga. 
 
Venemaa patriarh Kirill lahkub Eestist 16. juuni pärastlõunal. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ansip-ja-paet-kavatsevad-patriarh-kirilliga-
kohtuda.d?id=66175664 
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VÄLISUUDISED 
 
Prantsusmaast sai 14. homoabielusid lubav riik 
18.05.2013 ERR 
 
Prantsusmaa president Francois Hollande kuulutas 18. mail välja seaduse, mis lubab 
samasoolistel paaridel abielluda ja lapsi adopteerida. 
 
Tegu on suurima sotsiaalreformiga Prantsusmaal pärast seda, kui Hollande'i eelkäija 
Francois Mitterrand kaotas 1981. aastal surmanuhtluse, kirjutas ERR Reutersi 
vahendusel. 
 
Prantsusmaast sai 14. maailmas ja 9. riik Euroopas, kus samasooliste abielud on 
lubatud. 
 
Päev varem avaldas umbes 45 000 inimest Pariisis seaduseelnõu vastu meelt. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06279470 
 
 

Euroopa Liit kutsus Venemaad üles mitte kehtestama gei propaganda 
vastast seadust  
19.05.2013 RIA Novosti  
 
Euroopa Liit kutsus 19. mail Venemaad mitte kehtestama nn gei propagandat 
keelustavat seadust. 
 
Venemaa parlamendi alamkoda, riigiduuma, plaanib juuli keskel legaliseerida 
seaduse, mis keelustab homoseksuaalsust edendava teabelevi alaealiste hulgas.  
26. - 27. maini tehakse parandusettepanekud ning seejärel koostab ühiskonna ja gei 
õiguste aktivistide esindajatest koosnev töögrupp seaduseelnõu.  
 
Euroopa Liit kutsus Venemaad üles hoiduma nn homopropaganda föderaalse 
õigusakti seadustamisest, mis usutavasti võiks tõsta homo-, bi- ja transseksuaalide 
diskrimineerimist ja nendevastast vägivalda. 
 
http://en.rian.ru/russia/20130519/181237441/EU-Appeals-to-Russia-Not-to-Introduce-Gay-
Propaganda-Law.html 
 
 

Raport: Venemaa seadusandlus ja poliitika piirab usuvabadust 
20.05.2013 RIA Novosti 
 
Ameerika Ühendriikide Välisministeeriumi raporti kohaselt on Venemaa koos Saudi 
Araabia, Põhja Korea, Kuuba, Iraani ja Hiinaga, riik, kus piiratakse usuvabadust. 
 
2012. aasta rahvusvahelise usuvabaduse raporti kohaselt on Venemaa valitsus 
võtnud sihikule usuvähemuste grupid keelustades nende usulisi materjale ja piirates 
liikmete õigust koguneda. Samuti on ametivõimud piiranud usuvähemuste õigusi 
vangistamiste, haarangute, justiitsministeeriumis ametlikust registreerimisest 
keeldumisega ja vaimulikele töötegijatele viisade mitte andmisega. 
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Raport leidis nii antimoslemlikke kui antisemiitlikke ilminguid Venemaal, viidates 
kahele juhtumile, kui 2012. aasta mais ja juulis joonistasid vandaalid Peterburi ja 
Irkutski sünagoogide aiale ning seinale haakristi. 
 
Iga-aastane raport täpsustab usuvabaduse olukorda 195 riigis üle maailma. 
 
http://en.rian.ru/world/20130521/181259579/Russian-Laws-Policies-Restrict-Religious-Freedom---US-
Report.html 
 

 
Paavst Franciscus kui teistsugune revolutsionäär 
22.05.2013 Meie Kirik 
 
Vatikani-eksperdi Sandro Magisteri väitel on Ladina-Ameerikast pärit paavst 
Francisscus revolutsionäär, kes peab suurimaks ohuks kirikule ja ühiskonnale 
nähtust, mida ta nimetab „puberteetlikuks progressivismiks.“ 
 
Paavst mõistab selle all entusiastlikku eduvaimustust, mis tegelikult osutub 
purustavaks rahvastele ja kristlikule identiteedile. See areng käib käsikäes võitleva 
sekularismiga, mis püüab imperialistlikult peale sundida homoabielu ja abordi 
legaliseerimist. 
 
Paavsti jutlustes esinevaid sagedasi viiteid kuradile ei peaks pidama ainult 
reotooriliseks stiilivõtteks, kirjutas portaal Meie Kirik. Franciscusele on kurat läbinisti 
reaalne – Jeesuse sõnul on kurat  „selle maailma vürst“. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3335&Itemid=1 
 
 

Prantsusmaal tõstab pead tsiviilvastupanu - mitu linnapead on teatanud, 
et keelduvad nn homoabielude sõlmimisest 
22.05.2013 De Civitate 
 
Prantsusmaal on mitmed linnapead teatanud, et nad keelduvad nn homoabielude 
sõlmimisest. 
 
Angers'i lähedal asuva linna Thorigné d'Anjou linnapea Michel Villedy ütles raadiole 
France Inter antud intervjuus, et see seadus haavab ühiskonda ja väga suurt osa 
Prantsusmaast. „Mina ütlen sellele "ei". See on seadusevastane, nad panevad mind 
vangi, aga ma ei karda selle pärast, mida nad minu käitumisest arvavad,“ sõnas 
Villedy. 
 
Ka suuruselt teise parlamendierakonda kuuluv Vienne'i linnapea Jacque 
Remiller ütles oma intervjuus Le Figaro'le, et samasooliste abielude sõlmimine on 
tema südametunnistusega vastuolus. "Minu jaoks tähendab abielu meest ja naist. Ei 
ole midagi ilusamat kui perekond. Ma ei ole tuulelipp!,“ ütles Remiller. 
 
18. mail kuulutas Prantsusmaa president Francois Hollande välja seaduse, mis lubab 
samasoolistel paaridel abielluda ja lapsi adopteerida. 
 
http://www.decivitate.ee/?news_id=1698 
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Patriarh Kirill mõistis kohtumisel Euroopa Nõukogu peasekretäriga patu 
seadustamise hukka 
23.05.2013 Meie Kirik 
 
Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill kritiseeris kohtumisel Euroopa Nõukogu 
peasekretär Thorbjorn Jaglandiga „homoabielude“ legaliseerimist. „Kui inimesed 
valivad sellise elustiili, siis on see nende õigus, kuid Kiriku kohus on öelda, et see on 
Jumala silmis patt,“ ütles Kirill. 
 
Patriarhi sõnul liigutas Vene Õigeusu Kirikut asjaolu, et Prantsusmaal protestisid 
„homoabielude“ vastu miljonid inimesed, kuid samas šokeeris kirikut see, et „mitte 
keegi ei võtnud miljonite arvamust kuulda“. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3336&Itemid=1 
 
 

 
 
 
KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
20.05 - 26.05 Hommikupalvused - HANNES HERMAKÜLA 
26.05 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 
 
26.05 kl 18.00 Ajalik ja ajatu. Sünd ja surm, surm ja sünd. 5. Matuse sisu ja vorm: 
kellele on matusetalitus mõeldud, kas minejale või jääjale. 
 
Saatesarja Ajalik ja ajatu saadete arhiiv siit:  
 
http://etv.err.ee/arhiiv.php?otsing=ajalik+ja+ajatu 
 
 


