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KIRIKUKAJA 
27. september - 4. oktoober 2013 

 
 

EESTI UUDISED 
 
Peapiiskop Põder kohtus Istanbulis patriarh Bartolomeusiga 
27.09.2013 Delfi 
 
EELK peapiiskop Andres Põder  kohtus 26. septembril Istanbulis oikumeenilise 
patriarhi residentsis Konstantinoopoli patriarh Bartolomeusiga. 
 
Kohtumine toimus vastukülaskäiguna patriarhi septembrikuu Eesti visiidile. 
Peapiiskop avaldas tänu Eesti visiidi eest ja andis üle fotoalbumi, vahendas Delfi. 
 
Mõttevahetuses käsitleti kirikute rolli ühiskonnas. Patriarh Bartolomeus avaldas tänu 
eriti meeldejääva vastuvõtu eest ja toonitas dialoogi vajadust kolme ainujumala 
religiooni vahel. Türgis on selline dialoog toimunud enam kui paarkümmend aastat. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peapiiskop-poder-kohtus-istanbulis-patriarh-
bartolomeusiga.d?id=66799195 
 
 

Tallinnas Lasnamäel avati õigeusukirik 
28.09.2013 ERR 
 
28. septembril 2013 avati piduliku tseremooniaga Tallinnas Lasnamäe nõlvale rajatud 
Jumalaema Kiirestikuulja ikooni kirik. 
 
Lasnamäele kerkinud Jumalaema kiriku nurgakivi pühitses 2003. aasta sügisel 
Moskva ja kogu Venemaa patriarh Aleksius II. Projekt valmis 2005. aastal. Pühakoja 
ehitamist alustas Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik 2006. aasta novembris. 
Tänavu juunis pühitses aga valmiva kiriku sisse Eestis visiidil viibinud praegune 
Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill, vahendas ERR. 
 
Tallinna linnapea Edgar Savisaar tõdes, et uus pühakoda sai valmis pärast pikki 
jõupingutusi. "Ja ma ei liialda, kui ütlen, et see on ajalooline sündmus mitte üksnes 
õigeusklikele vaid kogu meie riigi vaimuelule," lausus ta. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06288098 
 
 

Vanalinna stripiklubide vastu avaldas meelt paarkümmend inimest 
01.10.2013 Delfi 
 
1. oktoobril Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks korraldatud 
meeleavaldusel Tallinna vanalinnas osales paarkümmend inimest, nende seas ka 
linnapeakandidaat Andres Anvelt. 
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Mittetulundusühing on vanalinna stripiklubide vastu võitlemise endale prioriteediks 
seadnud, hiljuti avaldasid nad ka selleteemalise videoklipi ja lõid kodulehekülje, 
vahendas Delfi. 
 
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks esindajatega on päri Vanalinna 
Hariduskolleegiumi ja Gustav Adolfi gümnaasiumi direktorid, kelle arvates on 
problemaatiline, et õppeasutuste vahetus läheduses asub arvukalt stripiklubisid. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-vanalinna-stripiklubide-vastu-avaldas-meelt-
paarkummend-inimest.d?id=66822323 

 
 
Einar Soone pälvis Maarja medali ja kultuuripreemia 
06.10.2013 ERR 

 
Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ja Kaarli kirikus avati 6. oktoobril missadega 13. 
Toompäevad ning anti piiskop Einar Soonele Maarja medal ja kultuuripreemia, 
vahendas ERR. 
 
Maarja medal ja kultuuripreemia annetatakse Toomkoguduse nõukogu otsusel 
inimesele, kes oma tegevusega on panustanud kultuuriellu ning levitanud kristlikke 
väärtusi ja kelle tegevus on puudutanud Toomkirikut.  
 
Einar Soone ordineeriti Toomkirikus vaimulikuks 40 aastat tagasi. Ta on õpetajana 
teeninud Lüganuse, Kiviõli ja Tallinna Toompea Kaarli kogudust. 20 aastat on piiskop 
Soone olnud Eesti Kirikute Nõukogu president. Praegu juhatab ta usuteaduste 
instituudi pastoraalseminari.  
 
 6. oktoobril alanud Toompäevade teema on "Taevapärandi hoidjad", sellega 
juhitakse tähelepanu, et kristlastele on antud pärand, mida tuleb hoida ja teistega 
jagada. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06288640 

 
 
VÄLISUUDISED 
 
Paavstid Johannes Paulus II ja Johannes XXIII kuulutatakse pühakuks 
27. aprillil 
30.09.2013 Delfi 
 
Poolakast paavst Johannes Paulus II, kes juhtis katoliku kirikut 27 aastat ja oli 
tunnistajaks kommunismi kokkuvarisemisele, ning paavst Johannes XXIII, kes kutsus 
kokku teise Vatikani kirikukogu, kuulutatakse pühakuks 27. aprillil 2014. aastal. 
 
Teadet kanoniseerimise kuupäeva kindlaks määramise kohta oodati alates juulist, kui 
Franciscus kiitis heaks Johannes Paulus II-le omistatava teise imeteo, kirjutas Delfi 
Reutersi vahendusel. 
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Samuti kiitis Franciscus heaks paavst Johannes XXIII pühakuks kuulutamise. 
Johannes XXIII valitses aastatel 1958-1963 ning tema ajal viidi läbi põhjalikke 
reforme kiriku moderniseerimiseks. Johannes XXIII saab pühak vaatamata sellele, et 
talle omistatakse vaid ühte imetegu. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/paavstid-johannes-paulus-ii-ja-johannes-xxiii-
kuulutatakse-puhakuks-27-aprillil.d?id=66812979 
 

 
Paavst soovib reformidega muuta Vatikani vaimsust 
01.10.2013 ERR 

 
Paavst Franciscus alustas 1. oktoobril olulisi kohtumisi Vatikani reformimiseks, 
kinnitades, et teeb kõik, et muuta liigselt oma huvidele keskendunud institutsiooni 
vaimsust. 
 
Franciscus ja kaheksa kardinali alustasid kolm päeva suletud uste taga toimuvaid 
kõnelusi, mille teemaks on kuuria (paavstivõimu kõrgeim valitsusorgan) probleemid ja 
võimalused 1,2 miljardi liikmega kirikut reformida, vahendas ERR uudisteagentuuri 
Reuters. 
 
"Paavsti õukond on paavstluse pidalitõbi," ütles Franciscus, kes on toonud Vatikani 
uue avatuse ja lihtsuse. Paavsti kinnitusel ei ole kaheksal kardinalil, kelle ta valis oma 
nõuandvasse kogusse, isekaid motiive, vaid nende ülesandeks on Vatikani 1988. 
aastal koostatud töökorraldusse muudatuste tegemine. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06288304 
 
 
 

 
KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
07.10 - 13.10 Hommikupalvused - MART SALUMÄE (EELK) 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
 


