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EESTI UUDISED 
 
Mikkeli muuseum näitab eestikeelseid piibleid 
31.10.2013 ERR 
 
Tallinnas Mikkeli muuseumis saab alates 2. novembrist vaadata näitust "Alguses oli 
sõna. Ajaloolised piiblid Jaan Paruski kogust“, millega tähistatakse muu hulgas 275 
aasta möödumist esimese eestikeelse piibli ilmumisest. 
 
Eestikeelse vaimuliku kirjasõna kõrval leidub kogus ka saksakeelseid 
kordusväljaandeid Martin Lutheri piiblitõlkest ning haruldasi näiteid õigeusu vaimuliku 
ja liturgilise kirjanduse väljaannetest, vahendas ERR. 
 
Näitus kutsub märkama ajalooliste trükiste kõrget väärtust tarbekunsti teostena ning  
pakub võimalust jälgida nahakunsti tehnikate ja kaunistusmotiivide arengut. 
http://uudised.err.ee/index.php?06290395 

 
 
Setumaa väikekülla Beresjesse tuleb Eesti esimene mungaklooster 
01.11.2013 Õhtuleht 

 
Setumaale iidsesse vanausuliste külla Beresjesse rajatakse Eesti esimene 
mungaklooster, kuhu tulevad mungad Kreekast või Ukrainast. 
„See on oluline kogu riigile,“ kinnitab vallavanem Aare Poolak. 
 
Väike Beresje kaluriküla asub Põlvamaal Mikitamäe vallas Peipsi ääres. Kloostri ja 
kiriku rajamise taga on Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik.  
Beresje küla elanikud on mungakloostri rajamisega nõus – kokku saadi 34 allkirja, 
millega kohalikud väljendavad nõusolekut, et klooster tuleb just nende valda. 
 
Kloostri rajamine on keeruline ja pikaajaline ettevõtmine, kuid Eesti Apostlik-Õigeusu 
Kirik tegutseb selle nimel, et Setumaa ja kogu kiriku ootusi täita, kirjutas Õhtuleht. 
 
http://www.ohtuleht.ee/551969 
 
 

Saaremaa lasteaias tuleb islamiteemaline koolitus 
01.11.2013 ERR 
 
Kuressaare Ristiku lasteaias korraldatakse 6. novembril õpetajatele koolitus teemal 
"Moslemist laps Eesti haridussüsteemis", mille viib läbi Kätlin Hommik-Mrabte. 
 
Ristiku lasteaia direktor Monika Talistu põhjendas koolituse läbiviimist eesmärgiga 
lasteaiaõpetajaid täiendavalt harida ja neile uusi teadmisi jagada, vahendas ERR. 
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Ristiku lasteaias on Talistu sõnul praegu kolm erineva kultuuritaustaga last, nende 
seas kaks moslem Kätlin Hommik-Mrabte poega, kolme- ja viieaastane.  
 
http://uudised.err.ee/index.php?06290424 
 
 
 

 
VÄLISUUDISED 
 
Kirikute Maailmanõukogu X assamblee eelsündmuste fookuses oli õiglus 
ja rahu 
29.10.2013 World Council of Churches 
 
Kirikute Maailmanõukogu 10. assamblee eelsündmuste peamised teemad olid õiglus 
ja rahu. Nendele eelsündmustele olid lisaks assambleel osalevatele liikmetele 
kaasatud noori, põlisrahvaste esindajaid, naisi ja puuetega inimesi, kes arutlesid 
kuidas märkimisväärselt panustada assamblee töösse. 
 
KMN-i 10. assamblee Lõuna Koreas Busanis toob kokku 3000 osavõtjat üle maailma, 
kes esindavad erinevaid kristlikke traditsioone. Eelsündmustel osalejad peegeldasid 
assamblee teemat „Elu Jumal, juhi meid õigluse ja rahu juurde“ ning keskendusid 
kogukonna ehitamisele. Samuti toimusid neil koosviibimistel dialoogid, kuidas 
paremini kasutada assambleed kui võimalust kaasa aidata KMN-i ja selle 
liikmeskirikute tööle seoses noorte, naiste, põlisrahvaste ja puuetega inimestega. 
 

Eelassambleest osavõtjad osalevad mitmetes tegevustes KMN-i 10. assambleel: sh 
töötubades, oikumeenilistes kõnelustes, näitustel ja teistel üritustel. 
 
http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/news/events-leading-up-to-wcc-assembly-focus-on-
justice-and-peace 
 
 

Lõuna-Koreas Busanis avati Kirikute Maailmanõukogu 10. täiskogu 
01.11.2013 Kirik & Teoloogia 
 
30. oktoobril avati Lõuna-Koreas Busanis Kirikute Maailmanõukogu 10. täiskogu, 
mille teemaks on „Elu Jumal, juhi meid õigluse ja rahu juurde“, vahendas portaal Kirik 
& Teoloogia. 
 
Täiskogu avati ühise oikumeenilise jumalateenistusega, mis sisaldas elemente 
erinevate konfessioonide traditsioonidest üle kogu maailma. KMN-i peasekretär õp dr 
Olav Fykse Tveit tervitas täiskogust osavõtjaid, kelle hulka kuulub ligikaudu 3000 
osalejat KMN-i 345-st liikmeskirikust, kirikute noortetöö tegijaid, KMN-i Genfi 
peakorteri töötajaid, tõlke ja enam kui 1000 Korea kirikute liiget ning juhukülalist. 
Osavõtjaid on kogunenud enam kui sajalt erinevalt maalt. 
 
KMN-i 10. täiskogu kestab kuni 8. novembrini. Temaatilised rõhuasetused on 
seekord Aasia piirkond, misjon, ühtsus, õiglus ja rahu. 
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Täiskogu on KMN-i kõrgeim valitsusorgan, mis saab kokku kord seitsme aasta 
jooksul. Täiskogul on mandaat määrata KMN-i üldist poliitikat ning valida uusi liikmeid 
KMN-i keskkomiteesse. 
 
http://kjt.ee/2013/11/louna-koreas-busanis-avati-kirikute-maailmanoukogu-10-taiskogu/ 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
28.10 - 03.11 Hommikupalvused - MARE PALGI (EELK) 
03.11 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 
 
03.11 kl 18.00 Ajalik ja ajatu. Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja 
Josemaria Camean. 
 
 
 

EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU OIKUMEENILINE AASTAPREEMIA 

 
Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2013 antakse silmapaistvate 
saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades.  
Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma 
isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle 
mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises 
eluvaldkonnas. 
 
Ettepanekud oikumeenilise aastapreemia kandidaatide osas esitada kirjalikult 11. 
novembriks 2013 Eesti Kirikute Nõukogule. 
 

Täiendav info: 

Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaat 
646 1028 
e-post: ekn@ekn.ee 
www.ekn.ee 


