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SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

EVELIN KIVIRAND 25.9
SIIRI MIIDU 26.9

HILDA RÜTTER 28.9

RUUDA LIND 28.9

NEEME PÕDER 29.9

TIINA VEISMANN 29.9
ANE METSAMAA 30.9

LAURA PETERSON-AARDAM 30.9

LAURI LEHTSAAR 1.10

VILLE JEHE 1.10

ENEKEN LAUGEN 2.10
KAIU PÕLD 2.10

VIRGE KADARIK 3.10

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 22.09.... 2
Olümpiaadiuudised...... 2
PMK Mihklipäeva laat... 2

NÄDALA MÕTE: MIHKLIPÄEV

29. septembril on pühade peainglite
Miikaeli, Gaabrieli ja Raafaeli püha,
rahvakeeli mihklipäev – meie kooli
sünnipäev! Vanarahvas, kelle ajaarvestus ja igapäevaelu lähtus kirikukalendri tähtpäevadest, tähistas sel päeval
sügissuviste talutööde lõppu ja talvise
poolaasta algust. Teatud mõttes
tähistab mihklipäev ka tänapäeval pimeda sügistalvise aja algust, suunates
meid rohkem mõtlema sellele osale
loodud maailmast, mis pole silmaga
nähtav.
Kreekakeelne sõna angelos tähendab tõlkes „saadikut“ ehk kedagi, kes
on saadetud. Pühakirjast tulenevalt
teatakse ingleid n-ö sõnumitoojatena.
Inglid on puhtalt vaimsed olendid, see
tähendab, et neil pole materiaalset
keha nagu inimestel. Seetõttu, ehkki
nad on loodud, on nad ka surematud, sest surm on omane sellele, mis
on materiaalne. Kunstis kujutatakse
ingleid küll sageli tiibadega, aga seda
selleks, et osutada neile kui Jumala
sõnumitoojatele: nad on Jumalale väga
lähedal, aga samuti väga lähedal inimestele. Me ei näe neid, aga ometi on
nad meiega. Inglid on loodud olendid
ja omaette isikud nagu meiegi: neile
on antud mõistus ja vaba tahe (võime
suunata oma mõtteid, sõnu ja tegusid
headuse poole). Aga sellegipoolest on
inglid inimestest väga erinevad – inglid
on palju täiuslikumad. „Inglid on olendid, kes on Jumala ees ning kelle kogu
olemus on suunatud Jumala poole“
(paavst Benedictus XVI). Head inglid on
kogu olemusega pühendunud Jumala
ja inimeste teenimisele. Teenimine aga
nõuab alandlikkust ja see, nagu teame,
on nii mõnelegi vastukarva. Seetõttu
pole ka kõik inglid head, vaid osa neist
on oma vabaduses otsustanud Jumalale
mitte kuuletuda ja võitlevad tema vastu,
püüdes inimesi Jumalast eemale, halva
poole juhtida. Saatan, kes on kiriku

traditsiooni järgi ise üks nn langenud
inglitest, püüab omasuguste abil inimest Jumala armastuse seadusest eemale eksitada, et inimene unustaks
Jumala ja hakkas pidama kõigest
olulisemaks iseennast – saades iseendale jumalaks. Sellesama kiusatusega –
olla jumalasarnane – ahvatles Saatan ka
esimesi inimesi sõnakuulmatusele.
Püha Miikael on kolmest peainglist
meie koolile kõige lähedasem. Tema
nimi tähendab „kes on nagu Jumal”.
Johannese Ilmutusraamatus (12:7)
räägitakse, kuidas Miikael sõdib lohe
ehk Saatanaga ning võidab. Püha Miikaeli võit Saatana üle osutab Jumala
kõigeväelisusele ja hea valitsemisele
kurja üle. Seda nii elus kui meis, inimestes – kõigil meil tuleb võidelda
kurjaga nii oma südames kui maailmas
meie ümber. Aga Jumal on alati vägevam mistahes kurjast ja koos temaga
oleme võidukad! Püha Miikaeli poole
palvetatakse tihti just selleks, et paluda abi kurjaga võitlemiseks. Niisiis on
Püha Miikael ennekõike kaitsja. Ka
meie kooli kaitsja! VHK koolivormil,
mütsidel ja märkidel oleval vapil on punasel taustal valge ümarate otstega rist
ning kuldsed liiliad. Ümarate otstega
rist kuulub peaingel Miikaeli juurde,
kes seisab valguse, hariduse ja headuse eest. Kooli kaitsjaks sobib Miikael
hästi, sest ka inimest peaks kasvatama
nii, et ta püüdleks valguse ja headuse
poole ning allutaks endas kurja. Sellepärast tähistamegi kooli sünnipäeva
just mihklipäeval! Kooli sünnipäevanädalal võiksime püha Miikaeli ja
teiste peainglite eestkostel paluda, et
me ei kalduks oma mõtetes, sõnades
ega tegudes kurja poole, vaid elaksime
Looja poole tõstetud südamega ning tajuksime, mis on hea, armastaksime, mis
on hea, teeksime, mis on hea, ja leiaksime selles rõõmu.
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1. Mihklipäeva tähistamine. Korraldamine toimub
plaanipäraselt. Kutsuda saab seekord vaid 10. ja 12. klassi
vanemaid, et kirikus oleks võimalik hajutada. Pärast teenistust on koosviibimine koolimajas.
Põhikoolis mõnel klassil teenistused, need on kokku lepitud.
I klassid tutvuvad mihklipäeva puhul kirikuga. Teised tähistavad mihklipäeva klassijuhatajate eestvedamisel klassides.
2. Noor-VHK-laste vastuvõtt toimub sellel nädalal kolmapäevast laupäevani, kõik ettevalmistused on tehtud.
3. Evakuatsiooniõppus. Päästeametiga on kokku lepitud, et
suurt evakuatsiooniõppust ei toimu. Õpilaste juhendamine
korraldatakse igas klassis eraldi.
4. Hübriidõppe tunnid. Iga kooli juhtkond teeb otsuse õppekorralduse kohta. Nii laste kui õpetajate olukorrad võivad
olla erinevad ning need vajavad ka erinevaid lahendusi. Kui
õpilane on kodus, võib õpetaja korraldada hübriidtunni, kui

see on otstarbekas ja võimalik. Teistsuguses olukorras võib
aga olla tulemuslikum last koolis järele aidata. Kui tekib vajadus hübriidtundideks, peab lapsevanem eelnevalt kooli
juhtkonna poole pöörduma.
5. Sekretariaadi koosolek hakkab toimuma teisipäeviti
12.00–13.00.
6. Gümnaasiumi õuesõppepäev läks ilusasti. Käidi Viljandimaal, Harjumaal ja Ida-Virumaal. Külastati Ugala teatri
etendust „Suveöö unenägu“, mille on lavastanud Lembit Peterson ja milles osalevad ka VHK vilistlased.
7. Kihelkonna kool Saaremaal. Meie poole on pöördutud
palvega aidata rajada kristlikku kooli. VHK kontseptsiooni on
nõus tutvustama Kersti Nigesen, Kristel Üksküla, Eve Padar
ja Taivo Niitvägi.

TEATEID OLÜMPOSELT

10.R klassi õpilane Margareeta Käär saavutas 18. septembril toimunud loodusteaduste olümpiaadi lõppvoorus 46 osavõtja seast tubli
22. koha. Õnnitleme!

29. septembril kell 12:00–15:00
Kinnas: Ellen Emilie Laaksonen 2020

toimub

Vene 16 hoovis

PMK MIHKLIPÄEVA LAAT

