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KIRIKUKAJA 
29. märts - 5. aprill 2013 

 

 
 
EESTI UUDISED 
 

Tallinnasse toodi Jumalaema Uinumise imettegev ikoon 
29.03.2013 Delfi 

 
Tallinna Neeva Aleksandri katedraali toodi29. märtsil Kuremäelt Pühtitsa kloostrist 
Jumalaema Uinumise imettegev ikoon.  
 
Kuremäe Jumalaema ikooni toomine Tallinna on Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu 
Kirikus vana traditsioon. Ikooni toomine toimus alates 19. sajandist kuni nõukogude 
võimu kehtestamiseni 1940. aastal. 29. märtsil 2013 see traditsioon taastati. 

 
Kogu Suure Reede jooksul toimusid ikooni ees palveteenistused akafistiga. Pärast 
õhtust palveteenistust toimus ikooni ärasaatmine, vahendas Delfi. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-ja-video-tallinnasse-toodi-jumalaema-uinumise-
imettegev-ikoon.d?id=65894692 

 
 
Jaan Tammsalu: eestlasi ei saa usuleigeteks pidada 
29.03.2013 ERR 
 

Kõikjal Eesti kirikutes peeti 29. märtsil Suure Reede ehk Kristuse surmapäeva 
jumalateenistusi. Tallinlased käisid selle tähistamiseks ristiteel, mis viis läbi vanalinna 
kirikute. 
 
Ristitee algas Tallinna Jaani kirikust, viis Kaarli kirikusse, Toomkirikusse ja viimased 
peatused olid Rootsi-Mihkli kirikus, kirjutas ERR. Ristiteed on kristlikus Euroopas 
tuntud juba sajandeid ja sellel traditsioonil on katoliiklik taust. 
 

Eestlasi peetakse usuleigeks rahvaks. EELK Tallinna praostkonna praost Jaan 
Tammsalu arvates see siiski nii päris ei ole. Praost ütles, et seda võib välja lugeda 
sellest, kuidas me suhtume kaasinimestesse ja samuti ka sellest, et igal aastal on 
ristiteel järjest rohkem inimesi. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06275885 
 

 
Lasnamäe õigeusukiriku kellad tõstetakse torni  
04.04.2013 Delfi 
 
Tallinna uue õigeusukiriku jaoks Baieris valatud tornikellad tõstetakse oma kohale 
järgmisel nädalal ning kellatorn avatakse 5. mail õigeusu ülestõusmispühadeks. 
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MTÜ Russki Dom esimees Jevgini Tombergi sõnul on Jumalaema ikooni auks 
rajatud kellatorni tarbeks valmistatud kokku üheksa eri suuruse ja kaaluga kella. 
Kõige raskem kell kaalub 650 ja kõige väiksem 41 kilogrammi. 
 
Enne kellade üles tõstmist pühitseb need 8. aprilli hommikul metropoliit Kornelius. 
Kõik kellade paigaldamise ja häälestamise tööd lõpetatakse 13. aprilliks.  
 
Kiriku ehitus on kavas lõpetada sügiseks, selle pidulik avamine on määratud 29. 
septembrile. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lasnamae-oigeusukiriku-kellad-tostetakse-torni-jargmisel-
nadalal.d?id=65923644 

 
 
 
VÄLISUUDISED 
 

Paavst Franciscus pidas esimese ülestõusmispühade missa 
31.03.2013 Delfi / The Telegraph 
 
 
Paavst Franciscus pidas 31. märtsil oma esimese ülestõusmispühade missa Vatikani 
Püha Peetruse väljakul, mis oli tihedalt täis rõõmsaid inimesi nii Roomast kui 
kaugemalt.  
 
Kümned tuhanded usklikud olid kogunenud väljakule juba mitu tundi enne 
keskhommikuse missa algust, kirjutas Delfi. 
 
Päev varem - Suurel Neljapäeval pidas paavst Franciscus Casal del Marmo 
noortevanglas missa ning pesi Jeesuse eeskuju järgides kinnipeetavate jalgu. 14–21 
aasta vanuste noorte hulka, kelle jalgu paavst pesi ja suudles, kuulus ka kaks 
tüdrukut, neist üks Serbia moslem, vahendas The Telegraph. 
 
Videolõiku saab vaadata siit: 
 
http://www.telegraph.co.uk/news/religion/the-pope/9960795/Pope-Francis-washes-prisoners-feet-in-
Holy-Thursday-ritual.html 

 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/paavst-franciscus-pidas-esimese-
ulestousmispuhade-missa.d?id=65900340 
 
 

ÜRO peaassamblee võttis vastu relvakaubanduslepingu  
03.04.2013 ERR / World Council of Churches  
 
ÜRO peaassamblee võttis 2. aprillil 2013 154 poolthäälega vastu 
relvakaubanduslepingu, et avada see allkirjastamiseks 3. juunil ÜRO juures. 
 
Kirikute Maailmanõukogu peasekretär dr Olav Fykse Tveit´i sõnul on maailma 
esimene rahvusvaheline relvakaubandusleping teetähiseks jõupingutustel tuua 
surmavate relvade äri hädavajaliku kontrolli alla. „See kauaoodatud rahvusvaheline 
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samm tähendab turvalisust paljudele inimestele maailma eri paigus, kes elavad 
hirmus oma elu pärast,“ sõnas Tveit. 
 
KMN-i peasekretär kiitis kirikuid ja organisatsioone rohkem kui neljakümnest riigist, 
mis liitusid  KMN-i juhitud oikumeenilise kampaaniaga tugeva ja efektiivse 
relvakaubanduslepingu nimel. 
 
http://uudised.err.ee/?06276169 
 
http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/worlds-first-arms-trade.html 
 
 

Järgmiseks tuleb grupiabielu, tunnistab hollandi 'homoabielu' 'isa' 
03.04.2013 De Civitate 
 
Endine Hollandi parlamendiliige ja praegu inimõigus-organisatsioonis Human Rights 
Watch töötav Boris Dittrich tunnistab, et homoliikumine lähtus tema kodumaal 
hoolikalt läbimõeldud plaanist, mille kohaselt nõuti ühiskonnalt esmalt nn 
tsiviilpartnerluse (kooseluseaduse) seadustamist, mis omakorda viis paratamatult 
abielu mõiste ümberdefineerimiseni. 
 

Seesugune abielu mõiste ümbermõtestamine on tema sõnul omakorda tõstnud 
päevakorda arutelud kolme või enama inimese vahelise grupiabielu seadustamisest.  
 
Dittrichi sõnul oli homoaktivistide plaanide ühiskonnale vastuvõetavaks tegemisel 
kõige tõhusamaks relvaks “keskendumine võrduse ja mitte-diskrimineerimise 
põhimõtetele” ja pidev rõhutatud “vahetegu Kirikul ja riigil”. 
 
http://www.decivitate.ee/?news_id=1619 
 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
01.04 - 07.04 Hommikupalvused - ARHO TUHKRU (EELK) 
07.04 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 
 
07.04 kl 14.30 Ajalik ja ajatu. Rabi Shmuel Kot (2007) 
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KOOLITUS KOGUDUSTELE: KUIDAS LEIDA LISAVAHENDEID 
27. aprill Põltsamaal 
 

Koolitus on kavandatud otseselt koguduste huvisid ja vajadusi silmas pidades ja on 
osalejatele tasuta 

•  Koolituse käigus antakse ülevaade rahaliste vahendite allikatest 
•  Selgitatakse nende allikate eelistusi ja erinevusi, eesmärke ja taotlemise 

korda 

 

Lisainfo: http://www.ekn.ee/uudis.php?id=108 
 

 

 

 
PREP-PAARISUHTEKOOLITUSED KOGUDUSTE LIIKMETELE 
 
PREP aitab erinevatel sihtgruppidel mõtestada paarisuhte tähendust abielus 
 

Koolitused toimuvad Tallinnas:  
1. Grupp: 12., 13. ja 20. aprillil 
2. Grupp 26. aprillil, 3., 4., ja 5. mail 

 
Koolitajad: Kaia Kapsta (PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja, pere- ja paarinõustaja, 
rasedus- kriisi nõustaja) ja Hannes Hermaküla (PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja). 
 
PREP-paarisuhtekoolitus koguduste noortele toimub Tallinnas: 
 11. ja 25. mail  
 
Koolitajad:Karmen Maikalu (PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja, psühholoog, pere- ja paari- 
nõustaja) ja Meelis Maikalu (PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja, vaimulik). 
 

Lisainfo: http://www.ekn.ee/uudis.php?id=106 
 
 
 
SEMINAR PÜHAPÄEVAKOOLI SUVISED TEGEMISED 
 
Eesti Kirikute Nõukogu korraldab 20. aprillil pühapäevakooli õpetajate seminari 
teemal "Pühapäevakooli suvised tegemised". 
Seminar toimub Tallinnas, Metodisti kirikus aadressil Narva mnt 51. 

Eelregistreerimine toimub kuni 16. aprillini e-posti aadressil einike(ät)ekn.ee 

Seminar on registreeritud osavõtjatele tasuta 

Info: http://www.ekn.ee/uudis.php?id=103 

 


