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KIRIKUKAJA 
24. - 31. mai 2013 

 
 

EESTI UUDISED 
 
Valitsus maksab Petseri kloostri eest kompensatsiooni 
28.05.2013 Postimees 
 
Omandireformi ja õigusliku järjepidevuse põhimõtetest lähtudes maksab Eesti riik 
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule umbes neli-viis miljonit kompensatsiooni Venemaa 
territooriumile jäänud Petseri kloostri eest. 
 
Tegu on rutiinse omandireformi protsessiga. Juba 1990. aastate alguses tunnistati 
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik – see on Konstantinoopoli alluvuses olev kirik – 
omandireformi õigustatud subjektiks ja nii on samm-sammult kirikule nende varasid 
tagastatud või hüvitatud, kirjutas Postimees. 
 
Samamoodi on Eesti riik käitunud ka kõigi teiste juriidiliste või füüsiliste isikutega: osa 
sai oma maad või varad tagasi, teistele maksti kompensatsiooni. Põhimõte kehtis ka 
nende suhtes, kelle varad jäid aladele, mis Tartu rahulepingu järgi kuulusid Eestile, 
aga on praegu Venemaa koosseisus. 
 
Petseri kloostrikompleks on teistest suurem objekt ja nii pole sellega varem jõutud 
tegeleda, kuid praegu on asi lõpusirgel. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06280127 

 
 
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks saatis ERRi juhtkonnale avaliku 
kirja  
29.05.2013 De Civitate 
 
25. mail saatis Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) avaliku kirja 
Eesti Rahvusringhäälingu juhtkonnale, millega palutakse selgitust, miks vaikis ERR 
Eesti läbi aegade ühe suurema allkirjakogumise kampaania "Kaitskem üheskoos 
perekonda!" täielikult maha, nagu seda poleks toimunudki. 
 
Kampaania raames kogus SAPTK Justiitsministeeriumi poolt kavandatava 
sooneutraalse kooseluseaduse vastu 38 046 allkirja, mis anti 14. mail 2013 SAPTKi 
esindajate poolt ka Riigikogu esimehele pr Ene Ergmale üle. 
 
SAPTKi juhataja Varro Vooglaidi kirjutatud kirja on täismahus võimalik lugeda siit: 
 
http://www.decivitate.ee/?news_id=1715 
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Eestis kasvab noorte moslemite arv 
30.05.2013 Postimees 
 
Võrreldes 2000. aasta rahvaloenduse andmetega on islamiusuliste arv Eestis 
kasvanud 121 võrra, 15-29-aastasi moslemeid on seejuures 333 ehk 79 võrra 
rohkem kui tollal. 
 
Viimase rahvaloenduse projektijuhi Diana Beltadze arvates on islamiusuliste 
pealekasvu üheks põhjuseks sisseränne teistest Euroopa riikidest, kust lisandub 
türklasi, asereid ja Kesk-Aasia päritolu muulasi, kirjutas Postimees. 
 
Beltadze sõnul ei saa kindlalt väita, et asja tuum peituks eestlannade massilises 
moslemitele mehele minemises. Pigem usub ta, et islamiusk võib olla muutunud 
populaarsemaks tabude, näiteks alkoholi ja samasooliste abielude keelu tõttu. 
 
http://www.postimees.ee/1253610/noorte-moslemite-arv-eestis-kasvab 
 

 
Kirikud on teelistele avatud 
31.05.2013 EKN 
 
„Teeliste kirikud“ on Eesti Kirikute Nõukogu kultuuriturismialane ja mittetulunduslik 
projekt, mille eesmärgiks on tutvustada nii Eestit külastavale turistile kui ka kohalikule 
reisihuvilisele avatud, kauneid ja unikaalseid Eesti sakraalhooneid: kirikuid, 
palvemaju ja kloostreid.  
 
Avatud kirikuid tutvustavad pildimaterjaliga illustreeritud tasuta jagatav teatmik ja 
veebilehekülg. Trükises leiab eesti ja inglise keeles enamiku Eesti pühakodade 
kontaktandmed, jumalateenistuste ja palvuste algusajad ning ülevaate kirikutega 
seotud majutuspaikadest. 
 
http://www.teelistekirikud.ekn.ee/2013/ 

 
VÄLISUUDISED 

 
Etioopia luterlik kirik lõpetas igasuguse koostöö ELCA ja Rootsi kirikuga 
25.05.2013 Meie Kirik 
 
Etioopia luterlik kirik on lõpetanud igasuguse koostöö Ameerika ja Rootsi luterliku 
kirikuga, põhjuseks on ELCA ja Rootsi kiriku ametlik heakskiit homosuhetele. 
 
„Praktikas tähendab suhete katkestamine seda, et mingisugust koostööd enam ei 
ole. Ei rahastamises, projektides ega isikute vahel. Langetatud otsuste kohaselt 
lahkuvad ameeriklastest misjonärid Etioopiast juunikuus,“ selgitas pastor Yonas 
Yigezu.  
Etioopia luterlik kirik on oma kuue miljoni liikmega suuruselt teine luterlik kirik 
maailmas. Otsus lõpetada armulauaosadus ja koostöö homosuhted heaks kiitnud 
kirikutega langetati tänavu veebruaris, kirjutas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3341&Itemid=1 
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Pariisis toimus taas suur meeleavaldus homoabielude vastu 
27.05.2013 Delfi 
 
Politsei hinnangul osales Pariisis 26. mail toimunud homoabielude legaliseerimise 
vastasel meeleavaldusel kuni 150 000 inimest, korraldajate väitel oli osalejaid ligi 
miljon. Pärast meeleavalduse lõppu puhkesid kokkupõrked paremäärmuslaste ja 
politsei vahel ning arreteeriti ligi sada inimest.  
 
Eelmisel teisipäeval lasi paremäärmuslik ajaloolane end Notre-Dame'i katedraalis 
maha ning jättis maha sõnumi, milles mõistis samasooliste abielud hukka. 

  
Konservatiivse opositsioonierakonna UMP liikme Jacques Myard’i sõnul võttis 
valitsuspartei seaduse vastu jõuga ja tema partei vaatab selle võimule saades üle. 
Myard'i sõnul on valitsuse ja kodanike vahel homoabielude küsimuses suur lõhe. 
 
18. mail sai Prantsusmaast 14. riik maailmas, kus samasooliste abielu seadustati.  
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/pariisis-toimus-suur-meeleavaldus-homoabielude-
vastu.d?id=66189466 
 

 
Horvaatias kogub hoogu ülivõimas rahvaliikumine perekonna ja abielu 
kaitseks 
28.05.2013 Turtle Bay and Beyond 
 
Horvaatia kodanike initsiatiivil on riigis algatatud petitsioon, et kaitsta abielu ja 
perekonda uute omavoliliste mõistete eest. 
 
Traditsioonilist perekonda toetav petitsioon on 15 päevaga kogunud üle poole miljoni 
allkirja. See on selgelt üle 10% valijaskonnast. Horvaatias on umbes 3 750 000 
hääleõiguslikku kodanikku. 
 
Horvaatia parlamendilt oodatakse nüüd rahvahääletust küsimusega: „Kas te pooldate 
Horvaatia Vabariigi põhiseadusesse abielu mõiste lisamist, mille kohaselt abielu 
oleks mehe ja naise liit?“. Referendum võib toimuda sügisel. 
 
http://www.turtlebayandbeyond.org/2013/family/update-on-croatia-petition-to-protect-marriage-wins-
huge-support/ 
 

 
Leedu parlament kaalub abortide keelustamist  
29.05.2013 ERR 
 
Leedu parlament arutab abortide keelustamist ning seaduse jõustumisel saab seda 
teha vaid erandkorras. 
 
Uus seadus lubaks aborti teha vaid raseduse korral, mis tuleneb vägistamisest või 
intsestist või mis põhjustab terviseohtu, vahendas ERR. 
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Praegu lubatakse aborte teha kuni 12. rasedusnädalani. Kui seadus heakskiidu saab, 
mis näib olevat tõenäoline, saaks Leedust Poola, Malta ja Iirimaa kõrval neljas 
Euroopa Liidu riik, kus abort on keelatud.  
 
http://uudised.err.ee/index.php?06280278 
 
 

Vatikani diplomaat: igal aastal tapetakse rohkem kui sada tuhat kristlast 
29.05.2013 Meie Kirik 
 
Püha Tooli alaline vaatleja ÜRO esinduse juures Genfis väljendas tõsist muret 
kristlaste süstemaatilise tagakiusamise pärast Aafrikas, Aasias ja Lähis-Idas.  
 
Peapiiskop Silvano Tomasi sõnul tapetakse igal aastal usu pärast üle saja tuhande 
kristlase, kirjutas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3347&Itemid=1 
 
 

Soome Misjoniselts läkitab misjonitööle esimese samasoolise paari 
29.05.2013 Meie Kirik 
 
Soome Misjoniselts läkitab esimese Soome luterliku kiriku misjoniorganisatsioonina 
Kambodžasse misjonitööle kahest mehest koosneva paari, kes registreeris oma 
kooselu juba 2002. aastal. 
 
Teistes Soome luterlikes misjoniorganisatsioonides ei ole midagi taolist seni ette 
tulnud. Soome Rahvamisjoni juht Mika Tuovinen peab seda „üllatavaks ja 
hämmastavaks uudiseks“. 
 
„Meie Rahvamisjonis peame kinni sellest kiriku nägemusest, et abielu on mehe ja 
naise vaheline liit, ja see kuulub meie väärtuste hulka,“ ütles Tuovinen. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3348&Itemid=1 
 
 

Itaalia professor leidis maailma vanima täieliku juudi pühakirja 
30.05.2013 Postimees 
 
Itaalia professor teatas 29. mail, et leidis maailma vanima täieliku Toora ehk viis 
Moosese raamatut, mis on ühtlasi ka kristlaste Vana Testamendi esimesed osad. 
 
Bologna ülikooli heebrea keele professori Mauro Perani sõnul dateeriti rullraamat 
radioaktiivse süsiniku meetodit kasutades aastate 1155 ja 1255 vahele, kirjutas 
Postimees Reutersi vahendusel. 
 
Toorast on säilinud mitmeid palju vanemaid fragmente, ent mitte ühtegi vanemat 
täielikku eksemplari, mis sisaldaks kõiki viit raamatut. 
 
Leitud käsikiri on 36 meetrit pikk ja 64 sentimeetrit lai ning valmistatud 58 kokku 
õmmeldud pehmest lambanaha tükist. 
 
http://www.postimees.ee/1253018/itaalia-professor-leidis-maailma-vanima-taieliku-juudi-puhakirja/ 
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KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
27.05 - 02.06 Hommikupalvused - KAIDO SOOM (EELK) 
02.06 kl 19.05 Kirikuelu. Saatejuht Meelis Süld. (Vikerraadio) 
03.06 - 09.06 Hommikupalvused - ANNA-LIISA VAHER (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 
 
02.06 kl 18.00 Ajalik ja ajatu. Sünd ja surm, surm ja sünd. 6. Kes aitaks surijal surra 
ja leinajal leinata? 
 
Saatesarja Ajalik ja ajatu saadete arhiiv siit:  
 
http://etv.err.ee/arhiiv.php?otsing=ajalik+ja+ajatu 
 
 
 
 
TALLINNA VANALINNAPÄEVAD 
2. juuni KIRIKUPÄEV 
 
11.00  Jumalateenistus Raekoja platsil, Tallinna Kalju Baptisti koguduse 
korraldusel. Kõneleb  pastor Erki Tamm, muusikat teeb Joel Remmel & Co 
 
20.00 Tallinna Praostkonna kontsert Raekoja platsil – palvus “Minu hing, oh ole 
rõõmus” 
 
Palju teisi toredaid Kirikupäeva ettevõtmisi, kontserte ja lasteüritusi siit: 
 
http://vanalinnapaevad.ee/programm/2-juuni-kirikupaev/ 
 
 
FESTIVAL „ARMASTUSE HÄÄLED“  
1. - 3. juuni Šnelli tiigi pargis Tallinnas 
 
Lasteprogrammid, Oleviste noortekas, kontsertprogrammid jpm 
 
http://vanalinnapaevad.ee/programm/2-juuni-kirikupaev/ 
 
 
 


