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KIRIKUKAJA 
28. märts - 4. aprill 2014 

 
 

 
EESTI UUDISED 
 
Peapiiskop õnnistas Viimsi kirikus president Meri bareljeefi 
03.04.2014 EELK 
 
28. märtsil avati Viimsi vallavalitsuse ettevõtmisel Viimsi Püha Jaakobi  kiriku seinal 
Lennart Georg Meri bareljeef. 
 
Lennart Meri mälestusbareljeefil seisab kiri: "Eesti riigipea. Püha Jaakobi kiriku 
rajamise eestseisja. Tänumeeles Viimsi rahvas ja kogudus." Bareljeefi õnnistas sisse 
EELK peapiiskop Andres Põder. 
 
Bareljeefi pühitsemisel osalesid Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, president 
Lennart Meri lesk Helle Meri ning lapsed Mart ja Tuule Meri. President Lennart Meri 
oli EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku patroon ja Viimsi valla aukodanik. 
 
http://www.eelk.ee/eelk_uudised/uudis.php?id=697 
 
 

 
 

VÄLISUUDISED 
 
Süüria ortodoksi kirikul on uus patriarh 
31.03.2014 Meie Kirik 
 
Süüria ortodoksi kiriku Antiookia ja kogu Ida 123. patriarh on Mor Ignatius Aphrem II, 
kes oli seni ametis USA idaosa peapiiskopina. 
 
Eelmine patriarh, Mor Ignatius Zakka I juhtis Süüria kirikut alates 1980. aastast.  
 
Süüria ortodoksi kirik kuulub orientaalsete kirikute perre ja on osaduses Egiptuse 
kopti ja Armeenia kirikuga, kuid mitte õigeusu kirikutega, vahendas Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3896&Itemid=1 
 
 

Soome ortodoksi kiriku peapiiskop selgitas parlamendi komisjonile, mis 
on abielu 
03.04.2014 Meie Kirik 
 
Soome ortodoksi kiriku peapiiskop Leo andis parlamendikomisjonis edasi sõnumi: 
ortodoksid peavad kinni arusaamast, et abielu on võimalik ainult mehe ja naise vahel 
ning selline liit on ühiskonna alustala, kirjutas Meie Kirik. 
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Rääkides „võrdõigusliku“ abieluseaduse eelnõust, ütles peapiiskop Leo, et see ei ole 
õigeusu kiriku ega suure osa maailma mudel. Peapiiskop viitas sellega kogu ida 
õigeusu kirikule, mis esindab umbes 300 miljonit ortodoksi kiriku liiget, ja teistele 
usunditele. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3899&Itemid=1 
 
 

Läti lükkas Ukraina sündmuste tõttu vene patriarhi visiidi edasi 
03.04.2014 Postimees 
 
Seoses Ukraina küsimuses tekkinud eriarvamustega Venemaa ja Baltimaade vahel 
palusid Läti presidendi Andris Berzinsi esindajad Vene õigeusu kiriku patriarhi Kirilli, 
et too lükkaks määramata ajaks edasi oma külaskäigu nende riiki. 
 
Läti välisministeeriumi esindaja sõnul on nende palve patriarhile vastavuses ELi 21. 
märtsi otsusega, mille kohaselt liikmesriigid peatavad kõik kõrgetasemelised 
kontaktid Venemaaga. 
 
Venemaa patriarhi visiit Lätti võib toimuda käesoleva aasta teises pooles või hiljem. 
Välisministeeriumi pressiesindaja Karlis Eihenbaumsi sõnul sõltub see 
rahvusvahelisest olukorrast ja Venemaa käitumisest, kirjutas Postimees. 
 
http://www.postimees.ee/2749786/ukrainale-viidates-palus-lati-vene-patriarhil-mitte-tulla 
 
 

Johannes Paulus II kuulutatakse pühakuks 
03.04.2014 Õhtuleht 
 
Johannes Paulus II, kes suri 2. aprillil 2005, kuulutatakse peagi pühakuks. Pühakuks 
kuulutamise tseremoonia korraldatakse 27. aprillil. Siis saavad pühakuks nii 
Johannes Paulus kui ka Johannes Paulus II, kirjutas Õhtuleht. 
 
Vatikan loodab, et tseremooniale saabub kuni viis miljonit palverändurit. Praegune 
paavst Franciscus soovitas usklikel valmistuda selleks sündmuseks Johannes Paulus 
II maha jäänud pärandiga tutvudes. 
 
http://www.ohtuleht.ee/574448/johannes-paulus-ii-saab-27-aprillil-puhakuks 
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KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
31.03 - 06.04 Hommikupalvused - MARE PALGI (EELK) 

06.04 kl 19.05 Kirikuelu. Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 

07.04 - 13.04 Hommikupalvused - MIHKEL MADALVEE (EKNK) 

 

Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
06.04 kl 18 Pühakoda, 6. Saatetsükkel kirikuarhitektuurist ja -ruumist.  
 
Kui palju on meil tänapäevast sakraalarhitektuuri? Ja kas poleks Euroopa 
demograafiliste protsesside ning ilmalikustumistendentsi taustal mõistlik mõelda meie 
eri aegadel ehitatud pühakodade tulevikust?  
 
Saates arhitektuuriajaloolane Egle Tamm, kunstiajaloolane Kaire Tooming, 
kirikuõpetaja Mare Palgi ja arhitektuuriteadlane Mait Väljas.  


