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NÄDALA MÕTE: PAAVSTI SÕNUM
Kolmapäeval, 23. märtsil toimus
Peeter-Pauli katedraalis gümnaasiumi palvus rahu eest Ukrainas ja kogu
maailmas. Palvusel loeti muuhulgas
katkeid paavst Franciscuse paastuajasõnumist, mille üle sobib mõtiskleda ka alanud nädalal.

Kallid vennad ja õed,
Paast on soodne aeg nii inimesena kui
ka kogukonnana uuenemiseks, kuna
see viib meid Jeesuse Kristuse surma
ja ülestõusmise paasamüsteeriumini.
Meie 2022. aasta paastuaja teekonnal on hea mõelda püha Pauluse
manitsuskirjale galaatlastele, mis
ütleb: „Ärgem väsigem head tehes,
küll me omal ajal ka lõikame, kui me
enne ära ei nõrke! Niisiis, kuni meil on
veel aega, tehkem head kõikidele, eriti
aga usukaaslastele!” (Gal 6:9-10).
Ärgem väsigem head tegemast
Kristuse
ülestõusmine
elavdab
maiseid lootusi igavese elu suure
lootusega, istutades päästeseemne
meie praegusesse aega (BENEDICTUS
XVI, Spe Salvi, 3; 7). Kibe pettumus
purunenud unistuste pärast, sügav
mure eesseisvate väljakutsete pärast
ja heitumus meie väheste ressursside
pärast võivad tekitada kiusatuse otsida varjupaika enesekesksuses ja ükskõiksuses teiste kannatuste suhtes.
Tõepoolest, isegi meie parimatel
jõududel on piirid: „Poisidki väsivad
ja tüdivad, noored mehed komistavad
ja kukuvad,” (Jes 40:30). Ent Jumal
„annab väsinutele jõudu, jõuetuid ta
tugevdab... Kes loodab Issandale, saab
oma jõu tagasi, nad tõusevad tiibadel
nagu kotkad; kuigi nad jooksevad, ei
väsi, ei väsi nad kunagi.” (Js 40:29,
31). Paastuaeg kutsub meid asetama
oma usku ja lootust Issandasse (vt 1Pt
1:21), sest ainult siis, kui suuname
oma pilgu ülestõusnud Kristusele (vt

Heb 12:2), saame vastata Apostli üleskutsele mitte väsida head tegemast.
Ärgem väsigem palvetamast. Jeesus õpetas meid „palvetama alati,
väsimata” (Lk 18:1). Me peame palvetama, sest vajame Jumalat. Kujutlus,
et me ei vaja midagi ega kedagi peale
iseenda, on ohtlik illusioon. Kui pandeemia on teinud meid teadlikumaks
nii meie enda kui kogu ühiskonna
haprusest, lubagu see paastuaeg meil
kogeda lohutust, mida pakub usk Jumalasse, kelleta me ei suuda püsida
(vrd Js 7:9). Keegi ei saavuta päästet
üksi, sest oleme ajalootormide keskel
ühes paadis; ja kindlasti ei jõua keegi
päästmiseni ilma Jumalata, sest ainult
Jeesuse Kristuse paasamüsteerium
võidab surma tumedad veed. Usk ei
säästa meid eluraskustest ja viletsustest, kuid võimaldab meil nendega silmitsi seista ühenduses Jumalaga Kristuses, suure lootusega ja armastusega,
mille Jumal on Püha Vaimu kaudu
meie südametesse valanud (vrd Rm
5:1–5).
Ärgem tüdigem kurja oma elust
välja juurimast. Tugevdagu paastumine, millele paastuaeg meid kutsub, meie vaimu võitluseks patu vastu.
Ärgem väsigem palumast andestust,
teades, et Jumal ei väsi andestamast.
Ärgem tüdigem võitlemast himu, selle
nõrkuse vastu, mis kutsub esile isekust
ja igasugust kurjust ning leiab ajaloo
jooksul erinevaid viise, kuidas mehi
ja naisi pattu meelitada. Üks neist on
sõltuvus digimeediast, mis vaesestab
inimsuhteid. Paastuaeg on soodne aeg
neile kiusatustele vastu seista ja selle
asemel arendada terviklikumat inimsuhtluse vormi (samas, 43), mis koosneb ehedatest kohtumistest (samas,
50), näost näkku ja isiklikult.
jätkub lk 2
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NÄDALA MÕTE (algus esilehel)
Ärgem loobugem heategudest ligimese vastu. Sellel paastuajal harjutagem end rõõmsalt almust andma
(vrd 2Kr 9:7). Jumal, kes „annab
seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks” (2Kr 9:10) – ta annab meile
igaühele mitte ainult igapäevast leiba,
vaid ka võimaluse olla helde teiste
vastu. Kuigi on tõsi, et meil on kogu
elu headuse külvamiseks, kasutagem
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seda paastuaega eriliselt ära, et
hoolitseda meie lähedaste eest ja jõuda oma vendade ja õdede juurde, kes
lebavad eluteel haavatuna (vrd Lk
10:25–37). Paast on sobiv aeg abivajajad üles otsida, mitte neid vältida.
Ulatagem käsi neile, kes meid vajavad, või öelgem hea sõna. Külastagem
neid, kes on üksildased. Teostagem
oma üleskutse teha kõigile head ning
võtkem aega, et armastada vaeseid

ja abivajajaid, hüljatuid ja neid, keda
diskrimineeritakse ja tõrjutakse (vrd
Fratelli Tutti, 193).
Õnnistagu Neitsi Maarja, kes kandis
Päästjat oma ihus ja „mõtiskles kõige
selle üle oma südames” (Lk 2:19)
meid kannatlikkuse anniga. Saatku
ta meid oma emaliku kohalolekuga,
et see paastuaeg kannaks igavese
pääsmise vilju.
Franciscus

23.03.22

1. Ukraina lapsed meie koolis. Praeguse seisuga on meile
suunatud 13 eri vanuses õpilast. Esialgu õpetame ühes
grupis. Kristel Üksküla on koostanud päevaplaanid. Ukraina
õpetaja Anna vastutab grupi eest, Aire päevakeskuses toetab korralduslikult. Inglise keele, eesti keele ja kunstiõpetajad on nendega juba tööle asunud. Neljapäeval toimuvad
kohtumised ukraina õpilaste vanematega, et täpsemalt
kaardistada laste vajadused, ootused koolile, pere edasised
plaanid.
2. COVIDi-olukord. Haigusjuhtumid on õpilaste ja õpetajate
seas vähenenud. Testitakse kaks korda nädalas. Teste peaks
jätkuma vaheajani.
3. Vastuvõtt gümnaasiumisse. Irja tuus andis ülevaate vastuvõtukomisjoni esimese kohtumise tulemustest, kinnitati
teise vooru pääsenud kandidaatide nimekirjad.
Majandusklassi kandideeris 179 õpilast, vestlusele kutsutakse 78 õpilast; prantsuse keele klassi soovis 62 õpilast,
vestlusele kutsutakse 32 õpilast; muusikaklassi soovijaid oli
25, vestlusele kutsutakse 22 õpilast; kunstiklassi soovijaid
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• Akordionimängijatele lõppes Eesti Muusikakoolide
Liidu vabariiklik konkurss „Parim noor instrumentalist 2022”. IV vanuserühmas saavutas I koha ROALD
MATTIAS ROBAM, kelle õpetaja on Kristel Laas. Palju
õnne!
• Käimas on Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi „Parim
noor instrumentalist 2022” regioonivoorud, mis
seekord toimuvad videokonkursina. Viiulimängijate
seas saavutas IB vanusegrupis I koha ja eripreemia ADA
LOVE LEETMAA (Toomkooli 2. klass), õpetaja Karmen
Kääramees ja kontsertmeister Tiiu Jürma, ning II koha
AURORA ELISE VAREMA (1.T), õpetaja Linda Anette
Verte ja kontsertmeister Karin Suss. IA vanusegrupis
saavutas I koha SOFIA TROITSKAJA (Toomkooli 3.
klass), õpetaja Tereza Šmerling-Heinsaar ja kontsertmeister Lois Freire Caneda. IIB vanusegrupi I koha saavutas PÄRLI PEÄSKE (5. klass), õpetaja Tereza ŠmerlingHeinsaar ja kontsertmeister Lois Freire Caneda, ning III
koha pälvis LOORE KODASMA (3.T), õpetaja Katrin Talmar ja kontsertmeister Maila Laidna. IIA vanusegrupis

oli 112, vestlusele kutsutakse 49; teatriklassi soovijaid oli
100, vestlusele kutsutakse 53; meditsiiniklassi soovijaid oli
128, vestlusele kutsutakse 46; inseneeriasse soovijaid oli
107, vestlusele kutsutakse 52.
4. Vanalinnapäevad 40 – 3.–5. juuni. Vanalinnapäevade
korraldustoimkond on pöördunud meie poole, et koos
üritusi teha. See sobib hästi meie 35. juubeliaastaga, sest
mõlemate sünni juures on olnud samad inimesed. Plaanis
on taaselustada väravamäng, mis algab südaööl ja kestab
varahommikuni. Kontserte on planeeritud Muusikamajas,
meie õpilased ja töötajad astuvad üles ka mujal.
5. Ettevõtluspäev. Majandusklasside ettevõtluspäev korraldatakse reedel, 25. märtsil. Toimuvad loengud ja töötoad.
6. Laboriklass gümnaasiumi hoones. Labori sisustus on
valmis, aga klassi sisseseadmisega ootame kuni koolivaheajani aprillis. Avamise planeerime maikuusse. Täpsemat infot jagame enne ürituse toimumist.
7. Eelinfo õppekäigu kohta: Aprillis on 12.M klassil plaanis
sõita Lõuna-Eestisse.

saavutas I koha ZARA DURRANI (Toomkooli 4. klass),
õpetaja Tereza Šmerling-Heinsaar ja kontsertmeister
Lois Freire Caneda. IIIB vanusegrupis pärjati I koha ja
eripreemiaga FRIIDA TREFFNER (7.T), õpetaja Katrin
Talmar ja kontsertmeister Maila Laidna, III koha pälvis
IIRIS KASE (6.T), õpetaja Kristi Alas ja kontsertmeister
Kersti Petermann, ning diplomi ARTUR REINSALU
(6.P), õpetaja Karmen Kääramees ja kontsertmeister
Tiiu Jürma. IIIA vanusegrupis saavutas II koha MARTINHEIMAR MELSAS (Toomkooli 6. klass), õpetaja Tereza
Šmerling-Heinsaar ja kontsertmeister Susanna Liisa Onoper. IVB vanusegrupis pälvis II koha URSULA MELSAS
(Toomkooli 8. klass), õpetaja Tereza Šmerling-Heinsaar
ja kontsertmeister Susanna Liisa Onoper, ning diplomi OLIVIA LISELLE TÄHISMAA (Toomkooli 8. klass),
õpetaja Tereza Šmerling-Heinsaar ja kontsertmeister
Lois Freire Caneda. IVA vanusegrupi parim oli I kohaga
KAROLIINA KUPPART (8.T), õpetaja Tereza ŠmerlingHeinsaar ja kontsertmeister Susanna Liisa Onoper. Palju
õnne ja edu vabariiklikus voorus!
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FRANKOFOONIAPÄEVA KONTSERT

25. märtsil osalesid 7. ja 9. klasside prantsuse keele õpilased VHK muusikakooli kandle- ja klaveriklassi kontserdil,
mis oli pühendatud frankofooniapäevale ja Prantsuse muusikale. Kontserdil kõlas muusikat erinevatest ajastutest ja
stiilidest ning õpilased said proovida tantsida Bretooni tantsu. Suur aitäh, Tuule Kann, Ella Maidre, Anu Randma,
Inger Paula Ude, Kertu-Liis Õnnis, Mia Kukk, Emma Loona Mängli, Elly Cisela Kraus, Alma Boisbourdin ja
Karl-Erik Dubout!

6.T KLASSI OMALOOMINGUT
ALAR SAARE KÄEKELL

Mina olen Alar Saare käekell. Olen üsna harilik kuldse
raami ja ilusa musta rihmaga käekell. Olen uhke, et saan
olla just Alari käekell, sest tema on kooli direktor. Direktoril on tähtis amet, sellepärast olengi uhke, et minu omanikuks sai Alar Saar.
Alar käis mind mitu korda supermarketis vaatamas,
enne kui ta mu viimaks ära ostis. Sel päeval, kui ta mind
ostma tuli, olin ma klaaskapis. Kellapoe omanik tiris mind
umbsest kapist välja ning asetas Alari randmele, mis oli
mulle nagu loodud. Sobisin valatult.
Järgmisel päeval olin esimene asi, mida Alar vaatas,
sest olen ju kell, kella ikka vaadatakse, kui ärgatakse. Alar
pani mu kohe käe peale ja läks sööma. Pärast sööki võttis
ta oma pruuni portfelli, istus säravpunasesse Toyotasse ja
sõitis kooli poole.
Kool oli suur ja vana. Alar parkis oma punase auto ära
ja astus rohekast kooliuksest sisse. Direktor läks õpetajate tuppa ja ütles kõigile tere. Õpetajad märkasid mind
ja kiitsid, kui ütlemata ilus ja helkiv ma olen. Olin selle üle
eriti uhke.
Olin Alari oma olnud juba mitu-mitu aastat, aga töötasin ikka nagu uus. Mu välimus polnud enam kõige elegantsem, aga Alar kandis mind ikka.
Ühel päeval juhtus üks õudne asi. Alar pillas mu näoli
kruusale. Minu klaasi peal oli nüüd mitu jubedat mõra.
Olin pahane, et omanik mind hoolikamalt ei valvanud.

Koju jõudes pani ta mu sahtlisse ega tahtnud mind enam
kanda. Pole ka ime, mu klaas on nüüd ju katki. Ootan tänase
päevani, et mind sahtlist taas päevavalgele võetaks.
Epp Kukk
IRENE MASK
Ma olen Irene mask. Ma olen ilusast mustast kangast valmistatud ja püsin paeltega ta näo küljes. Arvan, et olen talle
üsna oluline, sest ilma minuta ei taha ta kusagile minna.
Näiteks koolis pole ta kunagi nõus mind eest võtma ja õues
olen kindlalt ta kaaslane. Minu teooria on see, et ta ei ole
võimeline ilma maskita Maa hapnikku hingama.
Mask olla on kahjuks üsna tüütu. Mulle hingatakse pidevalt kuklasse ja kuigi ma teen maailmale ja ühiskonnale
ainult head, tundub, et enamik maailmast vihkab mind.
Lisaks sellele tahab Irene ema minust pidevalt lahti saada.
Jah! Mina ka ei suuda seda uskuda! Omast arust nägin ma
Irene nina ees pildipäeval väga stiilne välja. Peale selle on
tüütu see, et mu selg on pidevalt niiske, ja see väike asi on
mind ajapikku lausa hulluks ajama hakanud.
Mul on palju õdesid ja vendi, mõned täpilised, mõned
ruudulised ja mõnel on koguni pilt peal. Kui aus olla, pole
ma enamikku neist juba aastaid näinud, aga mulle meeldib
uskuda, et ameeriklased pole neid veel ära põletanud.
Vahel harva olen ma kade kas prillide või juuksekummi
peale, sest nende peale ei hingata kunagi, aga siiski on maski
elu väga palju lihtsam kui paljudel teistel asjadel.
Säde Külaots

