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KIRIKUKAJA 
25. jaanuar - 1. veebruar 2013 

 
 

 
EESTI UUDISED 
 
Tallinnas mälestati holokaustiohvreid 
28.01.2013 ERR /Postimees 
 
 
27. jaanuar on rahvusvaheline holokausti ohvrite mälestuspäev. Maailmas hukkus 
holokaustis hinnanguliselt neli kuni kuus miljonit juuti.  
 
Tallinnas mälestati holokaustiohvreid 28. jaanuaril. Hommikul toimus 
mälestustseremoonia Rahumäe juudi kalmistul, kuhu viisid pärja haridus- ja 
teadusminister Jaak Aaviksoo ja Läti suursaadik. Seejärel Tallinna sünagoogis 
peetud mälestustseremoonial olid kohal ministeeriumi esindajad ning Eesti Kirikute 
Nõukogu poolt EELK praost Tiit Salumäe. 
 
Eesti juudikogukonna juhi Alla Jakobsoni sõnul tuleb genotsiidi meeles pidada 
selleks, et midagi sellist enam kunagi ei korduks. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06271327 
http://www.postimees.ee/1118170/juudi-kogukond-eesti-riik-suhtub-meisse-vaga-austavalt/ 

 
 
Lasnamäe kiriku kellatornile püstitatakse rist 
31.01.2013 Tallinna Postimees 
 
2. veebruaril paigaldatakse Lasnamäe kiriku kellatornile kuppel ja püstitatakse rist, 
millele järgneb kiriku tavadele vastav risti pühitsemine, vahendas Tallinna Postimees. 
 
Peaaegu kümme aastat kestnud Lasnamäe kirikukompleksi ehitustööd on jõudnud 
lõpusirgele. Üheks olulisemaks etapiks on kiriku kellatorni kupli paigaldamine, mille 
kaal ulatub 22 tonnini.  
 
Kellatorni avamine on kavandatud 5. maiks. Selleks ajaks paigaldatakse kellatorni 
Saksamaal valmistatud kellad. Kõik Lasnamäe kiriku ehitustööd peavad olema 
lõpetatud sügiseks, ametlik avamine on planeeritud 29. septembrile. 
 
http://www.tallinnapostimees.ee/1122140/laupaeval-pustitatakse-lasnamae-kiriku-kellatornile-rist/ 
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VÄLISUUDISED 
 
Briti kooliõpetajaid, kes ei soovi lastele homoabieludest kõneleda, võib 
oodata vallandamine 
27.01.2013 Meie Kirik 
 
Briti haridusminister Michael Gove on väljendanud kartust, et pärast homoabielude 
seadustamist ei suuda valitsus vallandamise eest kaitsta neid kooliõpetajaid, kes 
pole nõus lastele homoabieludest kõnelema, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
Võrdõiguslikkuse minister Maria Miller püüab õpetajaid siiski veenda, et nende 
töökoht ei ole ohus. Milleri sõnul ei nõuta õpetajatelt homoabielude propageerimist, 
kuid ta lisas, et samuti ei oodata, et õpetajad ründaksid või diskrimineeriksid kedagi. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3077&Itemid=1 
 
 

Kas luterlikus Rootsis hakkavad viimaks kaikuma moslemite 
palvusekutsungid? 
29.01.2013 Meie Kirik 
 
Islami kultuuriühing taotleb Södermanlandi maakonnas asuva Botkyrka vallalt luba 
alustada mošee minaretist palvusekutsungite edastamisega, vahendas portaal Meie 
Kirik. Moslemite taotlus on leidnud Rootsis elavat vastukaja. Vallavalitsuse esindaja 
sõnul peaks küsimuse lahendama politsei, mitte poliitikud. 
 
Botkyrka vald on saanud oma nime aastal 1176 ehitatud Püha Botvidi kiriku järgi. 
Tänapäeval on 54 protsenti Botkyrka valla elanikest immigrandid, kes on pärit 160-st 
erinevast riigist ning kes kõnelevad rohkem kui sadat erinevat keelt. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3081&Itemid=1 
 
 

Kirikute Maailmanõukogu X assamblee - võimalus palveks, kuulamiseks 
ja jagamiseks 
29.01.2013 World Council of Churches 
 
30. oktoobrist 8. novembrini toimub Kirikute Maailmanõukogu assamblee Lõuna-
Koreas Busanis. Järjekorras X assamblee teema on „Elu Jumal, juhi meid õigluse ja 
rahu juurde“. 
 
KMN-i peasekretär dr Olav Fykse Tveiti sõnul loodetakse, et assamblee aitab vastata 
Jumala kutsele kristlikule ühtsusele ja ühisele tunnistusele maailmas. 
 
KMN on ülemaailmne kirikutevaheline osadus, mis ühendab rohkem kui 560 miljonit 
kristlast enam kui 110 riigis. KMN-i X assambleel leiavad kajastamist järgmised 
teemad: kristlik ühtsus, sotsiaalprobleemid, Korea poolsaare rahuküsimus ja 
globaalsed konfliktid. 
 
http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/wcc-assembly-an-
opportun.html 
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Venemaa saadab kaplaneid Balti laevastikku 
30.01.2013 RIA Novosti 
 
Osana programmist, mis näeb ette täismõõdulise kaplaniteenistuse taastamise 
Venemaa Relvajõududes, saab Vene Balti laevastik 2013. aastal kaheksa 
sõjaväevaimulikku.  
 
Kapten Vladimir Matveyevi sõnul on kaplani peamine ülesanne nõustada 
sõjaväepersonali vaimulikes küsimustes ning parandada väeosades moraali ja 
distsipliini. „Balti laevastiku õhukaitse brigaadi ja mereväe jalaväekompaniisse on 
juba ametisse määratud kaks preestrit. Lisaks saabub veel kuus kaplanit Kaliningradi 
regiooni ja Balti laevastiku instituuti,“ ütles Matveyev.  
 
Venemaa kaitseministeeriumi andmetel on kaks kolmandikku riigi sõjaväelastest 
religioossed. Umbes 83 protsenti on õigeusklikud, 8 protsenti moslemid ja 9 protsenti 
järgib teisi usundeid. 
 
http://en.rian.ru/military_news/20130130/179124195/Russia-Sends-Naval-Chaplains-to-Baltic-
Fleet.html 
 

 
 
 
KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
28.01 - 03.02 Hommikupalvused - MART SALUMÄE (EELK) 
04.02 - 10.02 Hommikupalvused - RAIDO ORAS (EEKBKL) 
 
03.02 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 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
03.02 kl 14.30 Ajalik ja ajatu. Kirikujuhid. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide 
Koguduste Liidu president Joosep Tammo. (2007) 
 
 
 
 
USUNDIÕPETUSE KONVERENTS "JAGAMINE TEEB RIKKAKS" 
Konverents toimub 16. veebruaril kell 10-17 Tallinnas, Pühavaimu 6 
(EELK Usuteaduse Instituudi ruumides). 
 
Täpsem info: http://www.ekn.ee/uudis.php?id=95 
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EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU OIKUMEENILISTE PROJEKTIDE KONKURSS 
Projektikonkursi eesmärgiks on anda võimalus laiemale ringile inimestele edendada 
2013. aastal oikumeenilist tegevust Eesti ühiskonnas.  
 
Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2013.  
 

Täpsem info: http://www.ekn.ee/uudis.php?id=98 
 
 


