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KIRIKUKAJA 
29. november - 6. detsember 2013 

 
 

 
EESTI UUDISED 
 
Pühakodade programm keskendub väärtuslike kirikute hoiule ja 
kasutusele 
30.11.2013 ERR 
 
Kinnitatud pühakodade programm pakub järgmiseks viieks aastaks pühakodade 
restaureerimisele ja säilitamisele riigipoolset tuge, tuleva aasta riigieelarvest on 
kultuuriministeerium kavandanud pühakodade toetuseks ligikaudu 723 tuhat eurot. 
 
Eestis on ligikaudu 450 pühakoda, millest pooled on kultuurimälestised. Pühakodade 
programm algas kümme aastat tagasi ja selle aja jooksul on jagatud toetust 197 
pühakojale üheksast konfessioonist ning jagatud 9,23 miljonit eurot, vahendas ERR. 
 
Programmi uus osa keskendub väga väärtuslike kirikute hoiule ning kirikute 
kasutusele. Oluliseks peetakse, et kirikute uksed oleksid avatud. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06292316 
 
 

Piibel kirjutatakse käsitsi arvutisse 
02.12.2013 Lääne Elu 
 
Eesti Piibliseltsi 200. aastapäeva tähistamiseks algas 30. novembril Haapsalus Piibli 
elektrooniline ümberkirjutamine. 
Välja on töötatud vastav programm, kirjutada saab neljale elektroonilisele tahvlile. 
Teksti annab ette arvuti, aluseks on suur perepiibel, vahendas Lääne Elu. 
 
Kirjutamine algas Luuka evangeeliumi 1.–3. peatükiga. Esimesena alustasid 
Haapsalus koosolekut pidanud Piibliseltsi nõukogu kolm liiget: esimees Tiit Salumäe, 
aseesimees, Haapsalu baptistikoguduse pastor Eenok Palm ja Tartu ülikooli 
õppejõud Peeter Roosimaa.  
 
Pühakirja kirjutamine hakkab toimuma eri paigus, nii nagu tahvlid kuhugi jõuavad 
ning kavas on kirjutamisega ühele poole saada tuleva aasta jõuluks. 
 
http://online.le.ee/2013/12/02/piibel-kirjutatakse-kasitsi-arvutisse/ 
 
 

Aadu Luukase missioonipreemia sai Eesti Meestelaulu Selts 
04.12.2013 ERR 
 
4. detsembril kuulutati Aadu Luukase missioonipreemia 2013 laureaadiks Eesti 
Meestelaulu Selts, kes pälvis preemia väärtusega 32 000 eurot. 
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"Meie tegevuse eesmärgiks on Eesti mehe kasvatamine, kes oma käitumise ja õigete 
väärtushinnangutega on eeskujuks kogu rahvale, hoiab ja kaitseb oma kodu ning 
pereväärtusi,“ sõnas Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse esimees Arvi Karotam. 
 
Ülejäänud viite nominenti tunnustati 6400-eurose preemiaga, mille said: EELK 
piiskop Einar Soone, Eesti looduse populariseerija Fred Jüssi, heategevusfond 
Dharma, SOS Lasteküla emad: Leili Uutsalu, Mare Kangur, Merle Poom, Sirje Kurik, 
Tiia Kikkas ning erivajadustega inimeste õiguste eest võitleja Tiina Kangro, vahendas 
ERR. 
 
Transiidifirma Pakterminal asutaja Aadu Luukas suri 2006. aasta sügisel. Luukas oli 
mitmete heategevusprojektide toetaja. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06292536 
 
 
 
 

VÄLISUUDISED 
 
 

Moskva patriarhaadi esindaja kutsub inimkonna enamust oma väärtuste 
eest seisma 
30.11.2013 Meie Kirik 

 
Moskva patriarhaadi esindaja ülempreester Vsevolod Tšaplini sõnul peab maailma 
inimeste enamus hakkama aktiivselt ja selgelt kõnelema oma väärtustest ja mitte 
lubama agressiivsel vähemusel allutada enamust. 
Isa Vsevolod leiab, et lääne demokraatia mudelit kasutab väike osa inimkonnast ning 
need, kes nõuavad homoseksuaalidele järjest rohkem õigusi, on globaalses 
mastaabis marginaalne rühm, kirjutas Meie Kirik. 
 
Portaalis Interfax avaldatud artiklis on viidatud Euroopa inimõiguste kohtu hiljutisele 
otsusele tunnistada Kreeka seadus, mis võimaldab erisoolistele paaridele tsiviil-
partnerlust, diskrimineerivaks samasooliste paaride suhtes. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3665&Itemid=1 
 
 
Horvaatias toetas rahvas homoabielude keelustamist 
02.12.2013 ERR 
 
Horvaatias toimus 1. detsembril referendum abieluseaduse üle, mis võtab 
samasoolistelt võimaluse abielluda. Esialgsetel andmetel toetas seadust ligi 65 
protsenti hääletanutest. 
 
Uus abieluseadus määratleb abielu vaid mehe ja naise vaheliseks liiduks. 
 
Peaminister Zoran Milanovic ei pooldanud rahvahääletust ning nimetas referendumit 
kurvaks ja mõttetuks. 
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Parlament oli sunnitud korraldama rahvahääletuse, kuna katoliiklik ühendus kogus 
vastavale rahvaalgatusele üle 700 000 allkirja, vahendas ERR. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06292366 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/horvaadid-haaletasid-referendumil-homoabielude-
keelustamise-poolt.d?id=67360650 
 
 
Paavst käib väidetavalt öösel vaestele almusi jagamas 
03.12.2013 Huffington Post 
 
Hiljutine intervjuu peapiiskop Konrad Krajewskiga tõstatas kahtluse, et paavst 
Franciscus ühineb temaga öistel ringkäikudel Roomas, et jagada vaestele almusi. 
 
Asjaga kursis olev allikas Roomas ütles väljaandele Huffington Post, et Šveitsi 
kaardivägi kinnitas, et paavst on öösiti tavaliseks preestriks riietununa väljas käinud, 
et kohtuda kodutute meeste ja naistega. 
 
Kui paavst Franciscus oli veel kardinal Jorge Bergoglio, teati, et ta hiilib õhtuti välja 
tänavale koos vaestega leiba jagama ja seda koos sööma, et näidata, et nad on 
armastatud. 
 
http://www.huffingtonpost.com/2013/12/02/pope-francis-homeless_n_4373884.html?ref=topbar 
 
 
Vene kohus määras esimest korda karistuse homopropaganda eest 
04.12.2013 ERR 
 
Arhangelski kohus määras 3. detsembril esimest korda Venemaa ajaloos 
halduskaristuse homoseksualismi propageerimist alaealiste seas keelustava seaduse 
alusel. 
 
Tuntud Vene homoaktivisti Nikolai Aleksejevit ja tema mõttekaaslast Jaroslav 
Jevtušenkot karistati 4000 rubla (89 euro) suuruse trahviga piketi eest Arhangelski 
lasteraamatukogu nr 3 juures, kirjutas ERR. 
 
Juulikuus jõustunud mittetraditsiooniliste seksuaalsuhete propagandat keelustava 
föderaalseaduse alusel võidakse homopropaganda eest karistada kuni miljonirublase 
(22 148 eurot) trahviga. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06292502 
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KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
02.12 - 08.12 Hommikupalvused - PHILIPPE JOURDAN (RKK) 
08.12 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 
09.12 - 15.12 Hommikupalvused - ÜLLAS TANKLER (EMK) 
 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
 
08.12 kl 18 Ajalik ja ajatu. Advendiaeg koos perekond Humalaga. 
 
 
 
 


