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KIRIKUKAJA 
25. aprill - 2. mai 2014  

 
 
EESTI UUDISED 
 

Pevkur: „Kaheksa sajandit Maarjamaad“ on hea näide kirikute ja riigi 
koostööst 
28.04.2014 EKN 
 
28. aprillil kohtus siseminister Hanno Pevkur Eesti Kirikute Nõukogu juhatusega. 
Kohtumisel arutati muuhulgas Eesti kirikute järgmise aasta suursündmuse „Kaheksa 
sajandit Maarjamaad“ tähistamisega seonduvat. 
 
Sündmuse väärikaks tähistamiseks on mitmed riigiasutused, usulised ühendused, 
koolid ja mittetulundusühingud loonud koostöökogu, kes hoolitseb selle eest, et 
aastapäev saaks korralikult ettevalmistatud. 
 
Teiste teemade hulgas räägiti kohtumisel ka Eesti Kirikute Nõukogu tellitud ja 
koostöös uuringufirma Saar Polli poolt järgmisel aastal läbiviidavast üleriigilisest 
küsitlusest „Elust, usust ja usuelust“, mille eesmärk on uurida Eesti elanike suhtumist 
religiooni. Uuring toimub juba viiendat korda ja esimene küsitlus viidi läbi aastal 1995.  
 
Siseminister Hanno Pevkuriga kohtusid Eesti Kirikute Nõukogu president peapiiskop 
Andres Põder, asepresident pastor Meego Remmel ja täitevsekretär pastor Ruudi 
Leinus. 
 

http://www.ekn.ee/uudis.php?id=139 
 

 
Inimesed on Kuusalu pastoraadi taastamiseks annetanud 400 eurot 
29.04.2014 Postimees 
 
Põlenud Kuusalu pastoraadi taastamiseks on vald kogunud annetusi 400 euro eest. 
Kui kalliks hoone taastamine läheb, pole veel selge.  
 
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor Ly Renter ütles Postimehele, et 
praegu on vaid teada, et projekti tegemiseks kulub 2343 eurot ning selle lubas 
hüvitada amet. Kui palju reaalselt hoone taastamiseks raha kulub, ei ole veel selge. 
 
Toetussummad palutakse üle kanda Kuusalu vallavalitsuse arveldusarvele SEB 
Pangas, EE931010002025535001, selgitusse lisada „Kuusalu pastoraadi taastamise 
toetuseks“. 
 
http://www.postimees.ee/2776836/inimesed-on-kuusalu-pastoraadi-taastamiseks-annetanud-400-
eurot 
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Sinodid jätkavad peapiiskopi kandidaatide esitamist 
02.05.2014 Kirik & Teoloogia 
 
Aprillis toimunud praostkondade sinodid jätkasid kandidaatide esitamist EELK 
peapiiskopi kandidaadi ametikohale. 
30. aprillil toimunud Viljandi praostkonna sinod esitas oma peapiiskopi kandidaadiks 
Viljandi praostkonna praosti mag Marko Tiituse. 
 
25. aprillil toimunud Pärnu praostkonna sinod esitas peapiiskopi kandidaadiks Tartu 
Pauluse koguduse õpetaja ja Tartu praostkonna praosti Joel Luhametsa. 
 
Tallinna praostkonna sinod seadis aprilli alguses üles Usuteaduse Instituudi rektori ja 
Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sanderi. Ida-Harju praostkonna sinod on aga 
peapiiskopi kandidaadiks esitanud EELK kantsleri ja Tallinna Piiskopliku Toom-
koguduse õpetaja Urmas Viilma. 
 
Järgmine EELK peapiiskop valitakse kirikukogu koosolekul 2014. aasta novembris ja 
pühitsetakse ametisse 2. veebruaril 2015. 
 
http://kjt.ee/2014/05/sinodid-jatkavad-peapiiskopi-kandidaatide-esitamist/ 
 
 

Eesti Kirikute Nõukogu töötajad külastasid Euroopa Parlamenti 
02.05.2014 EKN 
 
Eesti Kirikute Nõukogu töötajatel oli aprillikuus võimalus Tunne Kelami kutsel viibida 
Brüsselis. 
 
Lähenevate Euroopa Parlamendi uute valimiste eel tutvus EKN-i töötajate väike rühm 
parlamendi saadiku Tunne Kelami kutsel europarlamendi töö ja tegemistega. 
Külalistele näidati hoones asuvaid ruume, tutvustati istungitesaali ning 
parlamendisaadiku tööruume.  
 
Iga liikmesriigi parlamendisaadikute arv on vastavuses selle riigi rahvaarvuga. Eestit 
esindab 6 saadikut, Saksamaad aga 96 parlamendiliiget. 
 
Parlamenditöös võib hakkama saada ka eesti keelega, sest kõik sõnavõtud ja 
kirjalikud materjalid tõlgitakse iga liikmesriigi emakeelde.  
 
Tunne Kelam kuulub alates 2004. aastast EP Euroopa Rahvapartei fraktsiooni. Ta on 
europarlamendi väliskomisjoni liige, julgeoleku ja kaitse allkomisjoni liige ning 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni asendusliige. 
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VÄLISUUDISED 
 

Johannes XXIII ja Johannes Paulus II kuulutati pühakuks  
27.04.2014 Meie Kirik 
 
27. aprillil kuulutas paavst Franciscus pühakuks oma eelkäijad Johannes XXIII ja 
Johannes Paulus II. Vatikani andmeil osales pidulikul missal Püha Peetruse väljakul 
umbes pool miljonit inimest, kirjutas Meie Kirik. 
 
Tseremoonial osales ka emeriitpaavst Benedictus, kes oli õpetuskongregatsiooni 
juhina Püha Johannes Paulus II lähedane kaastööline. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3947&Itemid=1 
 
 

Gruusia Õigeusu Kirik ei poolda diskrimineerimisvastase seaduse 
vastuvõtmist 
01.05.2014 Meie Kirik / Interfax 
 
Gruusia parlamendis on arutlusel seaduseelnõu, mis näeb muuhulgas ette karistusi 
neile, kes ründavad moraalselt või füüsiliselt ebatraditsiooniliste seksuaalsete 
kalduvustega inimesi. Gruusia Õigeusu Kirik nõuab, et see säte seadusest 
eemaldataks. 
 
Gruusia Õigeusu Kiriku patriarhi Ilia II sõnul tähendaks diskrimineerimisvastase 
seaduse vastuvõtmine Gruusia parlamendis „Soodoma ja Gomorra patu tunnustamist 
seaduse tasandil ja selle propagandat.“ 
 
Gruusia meedia teatel on seaduse vastuvõtmine praegusel kujul üheks eel-
tingimuseks juunis Euroopa Liidu ja Gruusia vahelisele assotsiatsioonilepingu 
sõlmimisele, kirjutas Interfax. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3953&Itemid=1 
 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
28.04 - 04.05 Hommikupalvused - PAUL GILL (EEKBKL) 

04.05 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 
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EESTI TELEVISIOON 
 
04.05 kl 18 Ajalik ja ajatu. Jumalaga ja ilma, 4. Tajumustrid. 
 
Inimese usulist elutunnetust mõjutavate tajumustrite üle arutlevad C. G. 
Jungile toetudes teoloogid Roland Karo ja Meelis Friedenthal ning psühholoog Ursula 
Peterson. Autor ja saatejuht on Ain Riistan. 


