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KIRIKUKAJA 
18. - 25. oktoober 2013 

 
 
EESTI UUDISED 
 
Türil avati uus õigeusu kirik 
19.10.2013 ERR 

 
Pärast kuue aasta pikkust ehitustööd avati 19. oktoobril Türil Moskva patriarhaadi 
Eesti õigeusu kirikule alluv uus pühakoda. 
 
Uue kiriku pühitses Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius, keda assisteerisid 
Türi koguduse eestseisja ülempreester Boriss Merlin ja teised vaimulikud. 
 
Järvamaa ainus õigeusukirik Türil kerkis kuus aastat tagasi lammutatud vana 
puukiriku asemele, kus kogudus on tegutsenud 1910. aastast saati. Uue pühakoja 
rajamist toetasid õigeusklikud üle Eesti, vahendas ERR. 
 
Kord kuus toimuvale jumalateenistusele sõidetakse üle Järvamaa. Türi 
õigeusukogudusel on 60 liiget. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06289535 
 
 

Usk ja poliitika 
24.10.2013 Eesti Ekspress 
 
Tartu Ülikooli Riigiteaduste Instituudi võrdleva poliitika õppejõud Alar Kilp kirjutab 
oma artiklis usu ja poliitika seostest, tuues sellekohaseid näiteid maailma eri paigust. 
 
Ta leiab, et seosed usu ja poliitika vahel on olemas kõikjal, ent nad ei moodusta 
tervikut, vaid hulga üksteisega ristuvaid süsteeme. 
 
Kilp kirjutab: “Teadmiste koguhulk religioonist maailma poliitikas on kasvanud 
suureks. Ent siia kuulub ka palju sellist, mis on vaidlustatud ja vastuoluline või tõene, 
vaid ühe osapoole või vaatenurga jaoks.“  
„Üks aga on siiski kindel - religiooni või religioonivastasuseta ei saada poliitika 
tegemisel tänases maailmas hakkama,“ lisab Kilp. 
 
http://www.ekspress.ee/archive/article.php?id=66920118 
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VÄLISUUDISED 
 

Paavstile anti üle dokument luterlaste ja katoliiklaste suhetest 
21.10.2013 Meie Kirik 
 
Luterlaste ja katoliiklaste ühiskomisjoni ja Luterliku Maailmaliidu esindajad andsid 21. 
oktoobril, Vatikanis paavst Franciscusele üle dokumendi „Konfliktist osaduseni“, 
milles käsitletakse mõlema poole õpetuslikke seisukohti reformatsiooni ajastul ning 
dialoogi tänast seisu. 
 
Paavst Franciscus väljendas tänulikkust 50 aastat kestnud luterlaste ja katoliiklaste 
kõneluste edusammude üle ja rõhutas, kui tähtis on arutleda vastastikkuses dialoogi 
vormis reformatsiooni ajaloolise tegelikkuse ja selle järelmite üle. 
 
„Ma olen kindel, et me jätkame ühise dialoogi ja osaduse teekonda, arutades nii 
fundamentaalseid küsimusi kui erinevusi inimesekäsituse ja eetika valdkonnas,“ ütles 
paavst. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3598&Itemid=1 
 
 

Ungari peaminister kutsub järgima traditsioonilisi väärtusi 
24.10.2013 De Civitate 
 
Ungari peaministri Viktor Orbáni hinnangul on Euroopa Liit, mis oli kunagi tugev, 
enesekindel ja optimistlik riikide kogukond, mandunud vastupidiseks ning täna 
paistab sellest üksnes ebakindlust ja tulevikuvisiooni puudumist, vahendab portaal 
De Civitate. 
 
Orban rõhutas, et kuigi väärtused, nagu rahvus, perekond ja religioon on Euroopas 
pidevalt "punaste" ja "roheliste" poolse rünnaku all, on Euroopa demokraatlik 
traditsioon ise ehitatud kristlusele ning et perekonna institutsiooni uuesti au sisse 
tõstmine on peamiseks lahenduseks kõiki euroopa rahvaid rusuvale 
rahvastikukriisile. 
 
http://www.decivitate.ee/?news_id=1979 
 
 
 
 

KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
21.10 - 27.10 Hommikupalvused - MARI VAHERMÄGI (EEKBKL) 
27.10 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 
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EESTI TELEVISIOON 
 
27.10 kl 18.00 Ajalik ja ajatu. „Tagasi Hellases“, 8. 
 
Viimases saates räägivad preester Tihhon Tammes ja teoloog Tauri Tölpt tänapäeva 
Kreekast ja kreeklasest ning uurivad, kas väitel, et rikas kirik ei aita raskel ajal vaest 
riiki, on tõepõhi all?  
 
 
 

EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU OIKUMEENILINE AASTAPREEMIA 

 
Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2013 antakse silmapaistvate 
saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades.  
Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma 
isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle 
mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises 
eluvaldkonnas. 
 
Ettepanekud oikumeenilise aastapreemia kandidaatide osas esitada kirjalikult 11. 
novembriks 2013 Eesti Kirikute Nõukogule. 
 
 

Täiendav info: 

Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaat 
646 1028 
e-post: ekn@ekn.ee 
www.ekn.ee 
 

 

VIIMANE VÕIMALUS ANDA OMA HÄÄL SÜNDIMATA LASTE ELU KAITSEKS 

 
Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks poolt alustatud kampaania „Üks meie 
seast“ raames kogutakse abordi avaliku rahastamise lõpetamiseks võimalikult palju 
allkirju, et esitada need Euroopa Komisjonile ja liikmesriikide valitsustele. 
 
Oma toetust saab avaldada kuni 30. oktoobrini kodulehel: http://yksmeieseast.ee/ 
 
 


