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KIRIKUKAJA 
31. jaanuar - 7. veebruar 2014 

 
 
 

EESTI UUDISED 
 
Euroopa Kirikute Konverentsi peasekretär Guy Liagre kohtus peaminister 
Andrus Ansipiga 
30.01.2014 Conference of European Churches 
 
Põhja- ja Baltimaade oikumeeniliste nõukogude töötajate kohtumise raames leidis 
29. jaanuaril aset Euroopa Kirikute Konverentsi peasekretär Guy Liagre ja 
peaminister Andrus Ansipi kohtumine. 
 
Kohtumise käigus kõneldi teemadel, mis puudutavad nii Eesti kui Euroopa 
hetkeseisu. 
„Peaminister rõhutas religioossete kogukondade olulist rolli sotsiaaleetilistes 
küsimustes ja aruteludes“, ütles Liagre. 
 
Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eest Kirikute Nõukogu vahel sõlmiti 17. oktoobril 2002. 
aastal ühishuvide protokoll, mille üle diskuteeriti taas oikumeeniliste nõukogude 
töötajate kohtumisel. 
 
http://www.ceceurope.org/news-and-
media/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=467&tx_ttnews%5BbackPid%5D=22&cHash=a580d70c731
62c2e61cf45729892e62c 

 
 

Tallinn toetab kolme kirikut kokku 70 000 euroga 
07.02.2014 Delfi 
 
Tallinna linnavalitsus otsustas kolmele kogudusele eraldada kokku 70 000 eurot. 
 
Nõmme Rahu koguduse toetuseks eraldatakse 30 000 eurot kiriku küttesüsteemi 
renoveerimiseks. 
 
Lisaks Nõmme Rahu kogudusele eraldatakse 30 000 eurot Tallinna Jaani 
kogudusele katuse remondiks ning 10 000 eurot Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja 
Ikooni Kogudusele pühapäevakooli avamiseks vajalike seadmete ja inventari 
soetamiseks. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinn-toetab-kolme-kirikut-kokku-70-000-
euroga.d?id=67765435 
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VÄLISUUDISED 
 
Šotimaal seadustati samasooliste abielud 
05.02.2014 ERR 
 
Šoti parlament seadustas samasooliste abielud ning esimesed sellised kooselu 
registreerimised võivad toimuda tänavu aasta oktoobris. 
 
Šoti parlamendis hääletas uue seaduse poolt 105 ning vastu 18 saadikut, kirjutas 
ERR Interfaxi vahendusel. 
 
Samasooliste abielude vastu on ägedalt protestinud kirikuinimesed. 
 
http://uudised.err.ee/v/valismaa/699859be-ad32-4b1e-a90e-dab0798635e0 
 
 

Vene Õigeusu Kiriku pea palvetab olümpiamängude eest 
05.02.2014 RIA Novosti 

 
Vene Õigeusu Kiriku pea patriarh Kirill külastas 5. veebruaril Sotši olümpiamängude 
toimumispaiku, et kohtuda sportlastega ning palvetada taliolümpia õnnestumise eest. 
 
Rääkides ajakirjanikega, lükkas patriarh tagasi kriitika selle kohta, et olümpiamängud 
on oma paganliku päritolu tõttu traditsioonilisele Vene ortodokssele kultuurile võõrad. 
Kirikupea sõnas, et paljud paganlikest tõekspidamistest pärinevad traditsioonid 
Venemaal on kristluse poolt täidetud nö uue vaimuga. 
 
Patriarh Kirill kohtus ka Venemaa, Ukraina, Valgevene ja Moldova sportlastega ning 
soovis neile algavateks olümpiamängudeks edu, vahendas RIA Novosti. 
 
http://en.ria.ru/sochi2014/20140205/187234750/Russian-Orthodox-Church-Head-Prays-for-Olympic-
Success.html 
 
 

Šveitsis uued võimalused vaimulike koolituseks 
07.02.2014 Kirik & Teoloogia 
 
Saksakeelsetel Šveitsi evangeelsetel reformeeritud kirikutel on valminud 
uus alternatiivne koolituskontseptsiooni eelnõu vaimuliku ametisse pürgijatele.  
 
Eelnõu, mida tutvustati avalikkusele 29. jaanuaril, näeb ette kolmeaastast 
kaugõppestuudiumi Baseli ja Zürichi usuteaduskonna juures keskendudes teoloogia 
akadeemilisele sisule. Pärast seda jätkab lõpetanu kava kohaselt praktilise 
teoloogilise koolitusega. 
 
Pärast laiaulatuslikke konsultatsioone hääletab juunis 2014 koolituskava üle 
konkordaadikonverents. Positiivse otsuse korral avatakse õpe kõige varem 2015. 
aasta sügissemestril, kirjutas Kirik & Teoloogia. 
 
http://kjt.ee/2014/02/sveitsis-uued-voimalused-vaimulike-koolituseks/ 
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KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
03.02 - 09.02 Hommikupalvused - PIA RUOTSALA (EELK) 

09.02 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 

10.02 - 16.02 Hommikupalvused - KAIDO SOOM (EELK) 

 

Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
 
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU OIKUMEENILISTE PROJEKTIDE KONKURSS 2014 
 
Projektikonkursi eesmärgiks on anda võimalus edendada 2014. aasta oikumeenilist 
tegevust Eesti ühiskonnas. Käesoleval aastal on Eesti Kirikute Nõukogu 
aastateemaks "Perekond kui sotsiaalse turvalisuse looja". Lisaks tavapärastele 
oikumeenilistele projektidele on oodatud need projektid, mis käsitlevad perekonnaga 
seotud teemasid. 
 
Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, 
kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud 
organisatsioonid. 
 
Projektitaotluse esitamise tähtaeg on 1. märts 2014 
 

Lisainfo:  ekn@ekn.ee 

     646 1028, 5122 564 

 
 
 
 
 
 
 
 


