
 1 

KIRIKUKAJA 
22. veebruar - 1. märts 2013 

 
 
EESTI UUDISED 
 
Põder: me ei tohi unustada inimlikkust 
24.02.2013 ERR 
 

Eesti Vabariigi 95. sünnipäeval Tallinna Toomkirikus toimunud jumalateenistusel 
rõhutas EELK peapiiskop Andres Põder, et kui rahvas unustab inimlikkuse, pole kasu 
ka majandusedust või heast õiguskorraldusest. 
 
"Ka iseseisvusel ja omariiklusel on tähendus ja väärtus vaid palju laiemas seoses - 
üldinimlikkuse ja inimeseksolemise kontekstis," rääkis Põder. "Ei saa olla ühiskonda 
ilma inimesteta. Kõige olulisem on olla inimene. Alles seejärel eestlane, eurooplane 
või maailmakodanik," sõnas peapiiskop. 
 
EELK peapiiskopi Andres Põderi täismahus jutluse leiab siit: 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06273357 
 

Piduliku jumalateenistuse videosalvestust saab vaadata siit: 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06273240 
 
 

Kaks maakonna kirikut sai oodatud toetuse 
28.02.2013 Valgamaalane 
 

Pühakodadele remonditoetust jagavast programmist õnnestus tänavu abiraha saada 
ka kahel Valgamaa kirikul: Valga Jaani ja Laatre Laurentiuse kirikul, kirjutas ajaleht 
Valgamaalane. 
 
Valga Jaani kirikule eraldati tänavusest pühakodade programmi eelarvest karniiside 
remondiks toetust 12 000 eurot. Laatre Laurentiuse kirik sai kiriku torni ja katuse 
esmaseks avariiremondi alustamiseks 5000 eurot. 
 
Käesoleval aastal eraldati pühakodade restaureerimisele 622 486 eurot ning lisaks 
veel 22 000 eurot projektide koostamisele ja piksekaitsete ja signalisatsioonide 
paigaldamisele. 
 
Eleri Lõhmus, Valgamaalane, 28.02.2013, lk. 3. 

 

 
Kehvas seisus pühakodade uuendamine jätkub 
28.02.2013 Põhjarannik 

 
Riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ 2013. aasta eelarvest eraldas 
riik raha ka Lüganuse ja Avinurme kogudustele.  
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Lüganuse Ristija Johannese kogudus sai 5000 eurot  kiriku põranda 
restaureerimistööde jätkamiseks. Avinurme kirikule eraldati aga uste-akende 
renoveerimiseks 13 000 eurot, kirjutas ajaleht Põhjarannik. 
 
Pühakodade säilitamiseks ja arenguks käesoleval aastal laekus 
muinsuskaitseametile üle Eesti 117 taotlust kokku 69 koguduselt. Konfessioonide ja 
riigi esindajate osalusega programmi juhtnõukogu otsusel saavad 
restaureerimistoetust viie konfessiooni pühakojad. 
 
Teet Korsten, Põhjarannik, 28.02.2013, lk. 8. 

 
 
 

 
VÄLISUUDISED 
 
Paavst tegi viimase avaliku pöördumise 
24.02.2013 ERR 
 

Ametist tagasi astuv paavst Benedictus XVI tegi 24. veebruaril oma viimase avaliku 
pöördumise ja andis õnnistuse Vatikanis Püha Peetruse väljakule kogunenud 
kümnetele tuhandetele inimestele, vahendas ERR. 
 
85-aastane paavst Benedictus XVI tänas oma residentsi aknalt kogu maailma 
katoliiklasi kiindumuse ja ustavuse eest. Paavst kinnitas, et pärast ametist loobumist 
ei kavatse ta siiski katoliku kirikut hüljata ning plaanib oma viimased aastad veeta 
kloostris palvetes ja mõtisklustes. 
 
Vatikani teatel võib uut paavsti valiv konklaav koguneda kuulsasse Sixtuse kabelisse 
juba enne 15. märtsi, et uus kirikupea saaks valitud enne ülestõusmispühi 24. märtsil. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06273363 
 
 

Soomes tähistatakse 25 aasta möödumist naiste ordineerimise algusest 
25.02.2013 Meie Kirik 
 

Soomes luterlikus kirikus täitub veerand sajandit naiste ordineerimise algusest. 
Helsingi piiskopi Irja Askola sõnul on küsimus võrdsetest õigustest kirikus kesksel 
kohal ja kedagi ei või tõrjuda soo, etnilise kuuluvuse või seksuaalse orientatsiooni 
tõttu. 
„Naisvaimulike 25. aastapäev on rõõmupäev. Paljud naised kogesid preestriks 
pühitsemisel hämmastavat hetke – kui palju tähendab ametlik heakskiit!“ lisas 
Askola, kes oli esimeste ordineeritud naiste seas. 
6. märtsil 1988 ordineeriti Soomes vaimulikuks 94 naisteoloogi, vahendas portaal 
Meie Kirik. 
 
Soome luterlikes kogudustes töötab praegu 850 naisvaimulikku. Helsingi 
piiskopkonnas moodustavad naised juba 52 protsenti vaimulikest. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3138&Itemid=1 
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Bulgaaria uus patriarh: kiriku esimene ülesanne on olla ühtne 

25.02.2013 Meie Kirik 
 

24. veebruaril, valiti Bulgaaria õigeusu kiriku uueks patriarhiks Ruse 
metropoliit Neofit.  
 
„Kiriku esimene ülesanne on olla ühtne ja töötada ühiselt. Bulgaarlased olgu 
õnnelikud ja töötagu Bulgaaria heaks,“ ütles patriarh Neofit. 
 
Bulgaaria eelmine patriarh Maksim, kes juhtis kirikut alates 1971. aastast, suri 
möödunud aasta novembris 98-aastasena, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3140&Itemid=1 
 
 

Tšeljabinskis tänatakse Jumalat, et meteoriidisadu toimus ohvriteta 
26.02.2013 RIA Novosti 
 

Vene õigeusu kiriku Tšeljabinski piiskopkond kutsus inimesi kokku palveks, et tänada 
Jumalat 15. veebruaril toimunud meteoriidisaju inimohvriteta möödumise eest. 
 

„Jumal päästis Tšeljabinskit ja teisi Uurali linnu kohutavast katastroofist. 
Meteoriidisadu ei nõudnud ühtki inimelu,“ kirjutas Tšeljabinski piiskopkond oma 
kodulehel.  
 
Seetõttu kogunesid usklikud 27. veebruari õhtul Tšeljabinski kirikutesse, et tänada 
Loojat võimaliku katastroofi ära hoidmise eest. 
 
http://en.rian.ru/russia/20130226/179699626/Orthodox-Church-to-Thank-God-for-No-Meteorite-Blast-
Deaths.html 

 

Paavst Benedictus XVI jättis rahvaga hüvasti 
27.02.2013 Meie Kirik 

 
Ametist lahkuv paavst Benedictus XVI võrdles oma viimasel üldaudientsil Vatikanis 
Püha Peetruse väljakul kahesaja tuhande inimese ees oma ametiaega Peetruse ja 
apostlitega Galilea järvel. Paavst ütles, et ta jääb palvele pühendudes täielikult Kiriku 
teenistusse, kirjutas portaal Meie Kirik. 
„Ma ei hülga risti,“ kinnitas Benedictus XVI ja lisas, et on oma ametiajal tundnud nii 
Püha Vaimu kui usklike tugevat toetust. 
 
„Olgu meie südames, teist igaühe südames alati rõõmus kindlus, et Issand on meie 
kõrval, et Ta ei hülga meid, et Ta on ligi ja hõlmab meid oma armastusega. Tänan 
teid,“ lõpetas Benedictus XVI. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3142&Itemid=1 
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KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
25.02 - 03.03 Hommikupalvused - JOOSEP TAMMO (EEKBKL) 
 
03.03 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 
 

 
 
PROJEKTI TEELISTE KIRIKUD 2013 REGISTREERIMINE 
 
Eesti Kirikute Nõukogu kultuur-turismialane projekt Teeliste kirikud alustab uut 
hooaega.  
Projekti eesmärgiks on levitada informatsiooni suvisel ajal huvilistele avatud 
Eestimaa kaunitest ja ainulaadsetest pühakodadest. Käesoleval aastal oodatakse 
projektiga liituma kõiki Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute kirikuid, palvemaju ja 
kloostreid. 
 

Registreerimine on avatud 5. märtsini 2013.  
 
Lähem info: http://www.ekn.ee/uudis.php?id=99 
 
  
 

 


