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KIRIKUKAJA 
21. - 28. juuni 2013 

 
 
 

 

EESTI UUDISED 
 
Žürii süveneb Mustamäe kiriku ideekavanditesse  
27.06.2013 ERR 
 
Mustamäele ehitatava luteri kiriku kevadel väljakuulutatud arhitektuurivõistlusele 
laekus 31 ideekavandit. 27. juunil kogunes Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 
konsistooriumisse žürii töödega tutvuma. 
 
Arhitektuurivõistluse žürii esimehe, Tallinna praosti Jaan Tammsalu sõnul on uue 
luteri kiriku ehitamine erakordne, sest pärast Teist maailmasõda on Eestis ehitatud 
veel vaid Viimsis asuv pühakoda. 
 
Idee ehitada kirik Mustamäele tekkis Tammsalu sõnul sellest, et tegu on suure 
linnaosaga, mis on olnud juba piisavalt kaua ilma pühakojata. Samuti avaldas 
kirikuehituseks soovi ka Mustamäe linnaosavalitsus. Lisaks tavapärasele 
jumalateenistusele ja pühapäevakoolile on kirikusse kavandatud ka muid tegevusi nii 
lastele kui vanematele inimestele, vahendas ERR. 
 
Kiriku ideekavandi võitja kuulutatakse välja 28. augustil. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06282271 
 

 
 
VÄLISUUDISED 
 
 

Venemaa keelab lapsendamise homoabielu seadustanud riikidesse 
21.06.2013 Postimees 
 
Vene seadusandjad kiitsid 21. juunil heaks eelnõu, mis seab karmid piirangud 
lapsendamisele nendesse riikidesse, kus on seadustatud samasooliste abielud. 
 
Duumas kolmanda lugemise läbinud eelnõu keelab lapsendamise enam kui tosina 
riigi kodanikele, isegi kui lapsendada soovivad isikud on vallalised. Eelnõu poolt 
hääletas 444 ja seda ei vastustanud ühtegi saadikut, kirjutas Postimees. 
 

Jõustumiseks vajab seadus ülemkoja heakskiitu ja president Vladimir Putini allkirja. 
 
http://www.postimees.ee/1278204/venemaa-keelab-lapsendamise-homoabielu-seadustanud-riikidesse 
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Kardinal Burke: Katoliku Kirik ei nõustu kunagi homoseksuaalide 
liitudega 
21.06.2013 De Civitate 
 
Apostelliku Signatuuri Kõrgeima Tribunali prefekt kardinal Raymond Burke teatas et, 
Katoliku Kirik ei nõustu kunagi homoseksuaalide liitudega. 
 
 2003. aastal mõistis Usudoktriinikongregatsiooni noot, millele oli alla kirjutanud selle 
tolleaegne prefekt kardinal Joseph Ratzinger, hukka samasooliste liitude 
seadustamise ükskõik millises vormis.   
 
Kardinal Burke julgustas prantslasi edasi protesteerima, vajaduse korral ka tänaval, 
ebaõiglase ja amoraalse seaduse vastu, mis laiendas abielu mõiste ka samasooliste 
liitudele. Samuti kutsus kardinal piiskoppe ja preestreid üles toetama selles võitluses 
oma usklikke, kirjutas portaal De Civitate. 
 
http://www.decivitate.ee/?news_id=1768 
 

 
Valgevene õigeusu kirik tahab surmanuhtluse kaotamist 
24.06.2013 ERR 

 
Valgevene õigeusu kirik tahab surmanuhtluse kaotamist riigis, kuid palub seda 
küsimust mitte politiseerida, vahendas ERR. 
 
"Valgevene õigeusu kirik juhtis surmanuhtluse probleemile avalikkuse tähelepanu 
tungivalt juba 1990. aastatel ning 1996. aastal toimunud referendumil, kus oli ka 
surmanuhtluse teema, kutsusime valgevenelasi loobuma sellisest karistusviisist," 
märkis Minski ja Slutski metropoliit Filaret Minskis toimuval temaatilisel ümarlaual. 
 
Filaret märkis, et kristlastena ei saa surmanuhtlust õigustada, sest see on tapmine 
ehk patt. "Iga inimese elu kuulub tema Loojale, Jumalale," märkis metropoliit.   
 
http://uudised.err.ee/index.php?06281999 
 
 

Euroopa Kirikute Nõukogu tervitab Euroopa Liidu religiooni- või 
usuvabaduse suuniseid 
28.06.2013 Kirik & Teoloogia 
 

24. juunil 2013 võttis Euroopa Liidu Välisasjade Nõukogu vastu EL religiooni- või 
usuvabaduse suunised. 
 
Euroopa Kirikute Nõukogu liikmeskirikud mängisid nende suuniste konsultatsiooni- ja 
kavandamisprotsessis aktiivset rolli. EKN Kiriku ja Ühiskonna Komisjon osales 
Euroopa Välisteenistuse (EEAS) poolt organiseeritud avalikel konsultatsioonidel ning 
panustas suuniste arendamisse kogemuse ja ekspertiisi näol dialoogiseminaril 
„Religioonivabadus: fundamentaalne õigus kiiresti muutuvas maailmas“ (2012). 
 
Vastu võetud suuniste abil võivad kirikud, religioossed kogukonnad ja indiviidid 
väljaspool EL piire teavitada religiooni- või usuvabaduse rikkumistest sealseid 
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Euroopa Liidu esindusi. Selle teabe põhjal võib Euroopa Liit võtta vastu edasisi 
samme, rakendades tema käsutuses olevad mehhanisme, vahendas portaal Kirik & 
Teoloogia. 
 
http://kjt.ee/2013/06/euroopa-kirikute-noukogu-tervitab-euroopa-liidu-religiooni-voi-usuvabaduse-
suuniseid/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
24.06 - 30.06 Hommikupalvused - TIIT SALUMÄE (EELK) 
30.06 kl 19.05 Kirikuelu. Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 
01.07 - 07.07 Hommikupalvused - JANA LAANESER (EMK) 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 


