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KIRIKUKAJA 
22. - 28. märts 2013 

 
 
EESTI UUDISED 
 

Pöide kirik saab peatselt uue katuse 
25.03.2013 ERR 
 
Lääne-Eesti suurimal ühevõlvilisel ja arvatavalt koguni Eesti vanimal kivikirikul - 
Pöide kirikul saab peagi valmis uus katus, mis on väga oluline etapp kiriku edaspidise 
käekäigu suhtes, sest üle 50 aasta eest tehtud eelmine katus on juba aastakümneid 
läbi jooksnud. 
 
Kunstiajaloolase Juhan Kilumetsa sõnul on uue katuse ehitamine tegelikult kiriku 
päästmine. Viimased 30 aastat läbi jooksnud katus on kogu kiriku sisemusele jätnud 
oma jälje. Ühe osa katuse ehitus jääb siiski veel järgmisse aastasse, aga uus 
topeltkatus peaks nüüd ehk sajandi kiriku seest kuivana hoidma.  
 
Kultuuriministeerium teeb 13. sajandist pärit Pöide kirikule eraldi rahaeraldusi kuni 
2016. aastani. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06275555 
 
 

Tartu toomkirikust leiti haruldane keskaegne hauakast 
26.03.2013 ERR 
 
Tartu toomkirikus asuva Tartu ülikooli ajaloo muuseumi fuajee remondi käigus leiti 
ajalooline ja kõrge arheoloogilise väärtusega keskaegne hauakast. Üksi asetsev 
hauakast viitab väärika isiku matusepaigale, vahendas ERR. 
 
Tellistest laotud umbes 0,8x2 meetri suuruse hauakasti sügavam osa on säilinud 
tervena. Väljakaevamine piirdub hetkel umbes viie ruutmeetri suuruse pinnaga. 
Järgmiseks sammuks on augu seinte kindlustamine ning hauakasti seest tühjaks 
kaevamine. 
 
"Tartu ülikooli arheoloogid viivad lõpuni selle haruldase leiu uurimise ning kindlasti 
leitakse sobiv viis selle jäädvustamiseks ajaloohuvilistele tartlastele ja Tartu 
külalistele," märkis Tartu ülikooli teadusprorektor Marco Kirm. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06275584 
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VÄLISUUDISED 
 
Põhjamaades kasvab katoliiklaste arv 
23.03.2013 Meie Kirik 
 
Põhjamaade katoliku piiskoppide konverentsi andmeil kasvab nende maades nii 
katoliiklaste kui vaimulikukutsumuste arv. 
 
Erinevates seminarides õpib kokku 60 Rootsist, Norrast, Taanist, Soomest ja Islandilt 
pärit preestriametikandidaati, kellest paljud on katoliku kirikusse pöördunud endised 
luterlased. 
 
Nimetatud maades on kokku umbes pool miljonit katoliiklast, kusjuures erinevalt 
ülejäänud Euroopast kasvab katoliiklaste arv kiiresti, nii immigratsiooni kui teistest 
kirikutest ületuleku ja paljude ristimiste tõttu, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3204&Itemid=1 
 
 

Paavst peab Suure Neljapäeva õhtuse missa noortevanglas 
23.03.2013 Meie Kirik 
 
Paavst Franciscus peab Suure Neljapäeva õhtuse missa, millega mälestatakse 
Kristuse viimast õhtusöömaaega, mitte tavapärasel kombel koos kardinalidega 
Lateraani basiilikas, vaid alaealistele mõeldud Casal del Marmo kasvatus- ja 
karistusasutuses.  
 
Püha Õhtusöömaaja missal peseb paavst Kristuse eeskujul ka kaheteistkümne 
inimese jalgu, kirjutas portaal Meie Kirik. 
 
Suure Neljapäeva nn kriisami-missa, millel pühitsetakse pühad õlid, toimub nagu 
tavaliselt ennelõunal Püha Peetruse basiilikas. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3205&Itemid=1 
 
 

Prantsusmaal protestisid sajad tuhanded taas homoabielude lubamise 
vastu  
24.03.2013 ERR 
 
24. märtsil Pariisi tänavatel toimunud meeleavaldusest võttis erinevate allikate 
andmetel osa 300 000 kuni 1 400 000 inimest ning see oli jätkuks jaanuaris toimunud 
protestidele. 
 
Prantsusmaa president Francois Hollande soovib, et homoabielud legaliseeritaks 
käesoleva aasta juuniks. Enne seda peaks eelnõu senatisse jõudma aprillis, 
vahendas ERR. Hollande on püüdnud avalikku debatti homoabielude teemal, mida 
justiitsminister on kirjeldanud kui tsivilisatsiooni muutust, maha suruda. 
 

Ka 13. jaanuaril toimus Pariisis massimeeleavaldus traditsioonilise perekonna ja laste 
kaitseks, kus avaldas meelt umbes 600 000 - 800 000 inimest. 
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http://uudised.err.ee/index.php?06275486 
 
http://www.decivitate.ee/?news_id=1475 
 
 

Soome peapiiskop toetab samasooliste paaride õigust abielluda 
26.03.2013 Meie Kirik 

 
Soome luterliku kiriku peapiiskop Kari Mäkinen avaldas toetust sooneutraalsele 
abieluseadusele, mis annaks ka samasoolistele paaridele võimaluse abiellu astuda, 
kirjutas portaal Meie Kirik. 
 
„Inimesed püüavad tõepoolest tegutseda nõnda, et kõiki inimesi koheldaks võrdselt. 
Samal ajal osutataks austust meie ühiskonna alustugedele, näiteks abielule, mis 
toetab pikka ja püsivat paarisuhet, kestvaid inimsuhteid,“ rääkis peapiiskop Mäkinen. 

Peapiiskop lisas, et näeb kirikusiseses diskussioonis abielu üle „positiivset soovi 
suhtuda kõikidesse inimestesse võrdselt.“ 

 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3212&Itemid=1 
 
 

Oikumeeniline patriarh peab ida ja lääne kirikute taasühinemist 
võimalikuks 
27.03.2013 Meie Kirik 

 
Paavst Franciscuse ametisse seadmisel osalenud Konstantinoopoli 
patriarh Bartholomeos I ütles ajakirjanikele, et peab katoliku kiriku ja õigeusu kirikute 
taasühinemist võimalikuks, kuigi „arvatavasti ei juhtu see minu ametiajal“, kirjutas 
portaal Meie Kirik. 
 
Bartholomeos on esimene Konstantinoopoli ehk Uue Rooma piiskop, kes on viimase 
tuhande aasta jooksul osalenud Rooma piiskopi ametisse seadmisel. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3215&Itemid=1 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
25.03 - 31.03 Hommikupalvused - ANDRES KAPP (EMK) 
31.03 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld. (Vikerraadio) 
01.04 - 07.04 Hommikupalvused - ARHO TUHKRU (EELK) 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning 
Klassikaraadios E-P kl 7.15 



 4 

EESTI TELEVISIOON 
 
29.03 kl 10 Suure reede jumalateenistus Tartu Peetri kirikus 
29.03 kl 12.25 Via Avium. Jaan Kolbergi autorifilm peapiiskop Andres Põderist 
30.03 kl 12.55 Jüri Üdi klubi: Jumalaga! Või Jumalata? 
31.03 kl 14 Ülestõusmispühade missa Peeter-Pauli katedraalis 
31.03 kl 15.40 Ajalik ja ajatu. Ülestõusmine. Toomas Paul, Jaan Lahe, Markus 
Järvi. (2009)  
 
 
 
 
PREP-PAARISUHTEKOOLITUSED KOGUDUSTE LIIKMETELE 
 
PREP aitab erinevatel sihtgruppidel mõtestada paarisuhte tähendust abielus 
 

Koolitused toimuvad Tallinnas:  
1. Grupp: 12., 13. ja 20. aprillil 
2. Grupp 26. aprillil, 3., 4., ja 5. mail 

 
Koolitajad: Kaia Kapsta (PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja, pere- ja paarinõustaja, 
rasedus- kriisi nõustaja) ja Hannes Hermaküla (PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja). 
 
PREP-paarisuhtekoolitus koguduste noortele toimub Tallinnas: 
 11. ja 25. mail  
 
Koolitajad:Karmen Maikalu (PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja, psühholoog, pere- ja paari- 
nõustaja) ja Meelis Maikalu (PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja, vaimulik). 
 

Lisainfo: http://www.ekn.ee/uudis.php?id=106 
 
 
 
SEMINAR PÜHAPÄEVAKOOLI SUVISED TEGEMISED 
 
Eesti Kirikute Nõukogu korraldab 20. aprillil pühapäevakooli õpetajate seminari 
teemal "Pühapäevakooli suvised tegemised". 
Seminar toimub Tallinnas, Metodisti kirikus aadressil Narva mnt 51. 

Eelregistreerimine toimub kuni 16. aprillini e-posti aadressil einike(ät)ekn.ee 

Seminar on registreeritud osavõtjatele tasuta 

Info: http://www.ekn.ee/uudis.php?id=103 

 


