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KIRIKUKAJA 
21. - 28. märts 2014 

 
 
EESTI UUDISED 
 
Sakku kavandatakse uut luteri kirikut 
21.03.2014 Harju Elu 
 
Harju maakonna noorim, Saku Toomase luterlik kogudus on kakskümmend aastat 
tegutsenud väikeses palvemajas aleviku keskel. Tegus koguduserahvas soovib 
rajada uut kirikuhoonet asula servale Pähklimäele ning selleks loodi mullu ka 
sihtasutus, kirjutas Harju Elu. 
 
Toimekal Saku kogudusel on liikmeid praegu 21, aga ürituste ja tegemiste kalender 
on tihe. Eelmisest aastast tegutseb koguduses oma õpetaja, Magne Mölster Norrast, 
kes teenib kahel korral kuus. 
 
Kogudusejuht Juhan Talpsepa sõnul on uue kirikuhoone hinnaks arvestatud miljon 
eurot. SA plaanib saada vajalik summa kokku annetustega, sõpruskoguduste 
toetusega ning loodetakse ka mitmete fondide abile 
 
http://www.harjuelu.ee/2014/03/1474/sakku-kavandatakse-uut-luteri-kirikut/ 
 

 
Paavst määras Eestisse uue nuntsiuse 
22.03.2014 ERR 
 
Paavst Franciscus määras uueks nuntsiuseks (suursaadikuks) Eestisse peapiiskop 
Pedro López Quintana. 
 
60-aastane peapiiskop on pärit Hispaaniast. Ta on olnud Püha Tooli diplomaatilises 
teenistuses alates 1984. aastast ning olnud nuntsiuse ametis ka Indias ja Nepalis 
ning Kanadas. Enne Eestisse määramist teenis Quintana paavsti suursaadikuna 
Leedus, kirjutas ERR. 
 
López Quintana eelkäija, peapiiskop Luigi Bonazzi andis oma volikirja president 
Ilvesele üle 28. mail 2009. 
 
http://uudised.err.ee/v/eesti/20c03fac-6b50-4ff2-8b9e-af3ec87a7058 
 
 

EKRE taunib uue koalitsiooni plaani homoseaduse menetlemiseks 
22.03.2014 De Civitate 
 
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond leiab, et värske koalitsiooni katse suruda läbi 
homoseadus on vastuolus sama koalitsiooni deklareeritud eesmärkidega toetada 
lapsi ja peresid. 
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„Asuda esimese asjana praeguses olukorras riigikogus läbi suruma homoseadust, 
milles on muu hulgas plaan anda homopaaridele ka lapsendamisõigus näitab, et 
koalitsioonil on prioriteedid totaalselt sassis,“ selgitab Konservatiivse Rahvaerakonna 
juhatuse liige Martin Helme erakonna pressiteates. 
 
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on jätkuvalt seisukohal, et perekonna mõiste 
ümberdefineerimine on lubamatu. Eesti rahva kestmise huvides tuleb riigil igal 
võimalikul moel toetada traditsioonilist peremudelit nii aineliselt kui ideeliselt. 
 
http://www.decivitate.ee/?news_id=2210 
 
 
Kelam: Samasooliste abielude poleemika ei soodusta rahvuslike 
eesmärkide saavutamist 
28.03.2014 ERR 
 
Europarlamendi saadiku Tunne Kelami hinnangul on samasooliste abielude 
propageerimine kunstlikult loodud probleem, millega ei peaks tegelema. 
 
"Minu hinnangul on tegelik probleem Eesti kahanev rahvaarv, see, et luuakse vähe 
perekondi ja ei saada lapsi," lausus Kelam. Tema hinnangul on oluline väärtustada 
eelkõige perekondi ja lapsi, mitte ainult iseenda huvide ja vajaduste rahuldamist, 
vahendas ERR. 
 
Kelam ütles 28. märtsil Jõhvis toimunud kohtumisel endiste mäeinseneridega, et 
keegi ei piira Eestis isikuvabadusi ning mingite täiendavate regulatsioonide 
kehtestamiseks puudub tegelik vajadus. 
 
http://uudised.err.ee/v/eesti/4525d91f-e76b-49bd-a26a-e2de5eb78fc5 
 
 
 
 
VÄLISUUDISED 
 
Mikkeli piiskop: mehe ja naise vaheline abielu ei diskrimineeri kedagi 
26.03.2014 Meie Kirik 
 
Soome luterliku kiriku Mikkeli piiskop Seppo Häkkinen kirjutab, et senikehtiv abielu-
seadus on igati võrdõiguslik, sest igal seaduse tingimustele vastaval mehel ja naisel 
on õigus abielluda. 
 
Piiskop Häkkinen juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa inimõiguste konventsioon ja 
inimõiguste kohus ei pea ühe mehe ja ühe naise vahelist abielu diskrimineerivaks. 
 
Soome parlamendis on arutusel nn sooneutraalse abielu seadustamine. Seni on 
samasoolised paarid saanud oma kooselu vaid registreerida, kirjutas Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3884&Itemid=1 
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Ukraina vaimulik: katoliiklased põgenevad Krimmist  
26.03.2014 Kirik & Teoloogia / Catholic Herald 
 
Väljaande Catholic Heraldi kohaselt ähvardatakse Krimmi katoliiklasi vahistamise ja 
vara konfiskeerimisega. Ukraina vaimulik Mykhailo Milchakovsky sõnul põgenevad 
ukraina katoliiklased Krimmist. 
 
„Olukord on väga tõsine ja me ei tea, mida tulevik toob. Uus valitsus peab meid 
natsionalistlikuks äärmusrühmituseks,“ ütles preester ja sõjaväe kaplan 
Milchakovskyi. 
 
Milchakovskyi võttis kuulda Ukraina peapiiskopi nõuannet ning põgenes koos oma 
pere ja 2/3 kogudusega kodulinnast Kertšist Ukraina aladele. „Kõik minu koguduse 
liikmed on isamaalised ukrainlased, kes armastavad oma isamaad Krimmi. Kuid nüüd 
tahab Venemaa meid siit välja ajada,“ ütles vaimulik. 
 
Preester Milchakovsky sõnul on okupeeritud aladele jäänud vaid üks katoliku 
preester ja diakon. 
 
http://kjt.ee/2014/03/uudiste-ulevaade-kristlaste-olukorrast-krimmist/ 
 
http://www.catholicherald.co.uk/news/2014/03/25/priest-ukrainian-catholics-flee-crimea-to-escape-
threats-of-arrest/ 
 
 

President Barack Obama kohtus paavst Franciscusega 
27.03.2014 Meie Kirik 
 
27. märtsil võttis paavst Franciscus Vatikanis vastu president Barack Obama.  
Vatikani teatel vahetati 54 minutit kestnud südamliku kohtumise käigus mõtteid 
mõningate rahvusvaheliste küsimuste üle ja väljendati lootust, et konfliktipiirkondades 
austatakse humanitaarset ja rahvusvahelist õigust. 
 
USA president ja paavst kõnelesid ka usu- ja südametunnistuse vabaduse ning 
immigratsiooni teemal, kirjutas Meie Kirik. 
 
Paljud kristlased on kriitilised Obama valitsuse loodud tervishoiureformi suhtes, sest 
see paneb tööandjatele kohustuse tasuda töötajate eest ravikindlustus, mis katab ka 
abordi kulud. 
 
Samuti on Obama ametiajal „homoabielud“ seadustatud paljudes osariikides ning 
Ameerika Ühendriikidest on saanud nn homoõiguste kaitsja kogu maailmas. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3888&Itemid=1 
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KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
24.03 - 30.03 Hommikupalvused - TÕNU KUUSEMAA (EMK) 

30.03 kl 19.05 Kirikuelu. Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 

31.03 - 06.04 Hommikupalvused - MARE PALGI (EELK) 

 

Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
30.03 kl 18 Pühakoda, 5. Saatetsükkel kirikuarhitektuurist ja -ruumist.  
 
Eestlase arhetüüpne pühakoda on torni ja kõrgete akendega kivikirik, aga pühakoda 
on ka rehielamu tüüpi vennastekoguduse hoone külaservas ning vabakoguduse 
tornita maja linnapildis.  
 
Saates räägiva kunstiajaloolane Anneli Randla, vennastekoguduse vend Tanel Ots, 
kirikuloolane Riho Saard ja arhitektuuriajaloolane Oliver Orro.  
 
 
 
KONVERENTS "KRISTLIK VÄÄRTUSKASVATUS – TEOORIA JA PRAKTIKA" 
 
Eesti Kirikute Nõukogu ja Tartu Luterlik Peetri kool kutsuvad osalema konverentsil 
"Kristlik väärtuskasvatus - teooria ja praktika" . 
 
Konverents toimub 5. aprillil 2014 Tartus, Veski 40. 
 
Täpne ajakava ja lisainfo: 
 
http://www.ekn.ee/uudis.php?id=135 
 
Registreerimine aadressil: 
  
https://docs.google.com/forms/d/10mXWBDhqsH9pyHUdeAa7ghPIJepa0Hgd3a5dOD1lSEU/
viewform 
 
 


