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MÕTTEID ISA PHILIPPE’I ADVENDIJUTLUSEST
VILISTLASTE TEENISTUSEL

Kommenteerides Evangeeliumi kirjakohta Jeesuse sündimisest,
rõhutas
isa Philippe, et kristlus – kristlik elu –
tähendab ennekõike kohtumist. Kohtumist Jumalaga. Kohtumist inimeseks
saanud Jumalaga – Kristusega.
Advent tähendab tulemist, veel enam –
kellegi tulemist. Advendiajal ootame
Kristuse tulekut. Aga me ei oota seda
mitte üksnes meenutades tema sündi
kaks tuhat aastat tagasi Petlemmas, vaid
ootame ja valmistume Teda vastu võtma
ka siis, kui Ta tuleb teist korda aegade
lõpul.
Isa Philippe kutsus meid niisuguses advendikontekstis mõtisklema kahe meie
elu momendi – teelemineku ja ootuse –
üle.
Meie, kristlased – ja mitte ainult kristlased, vaid kõik inimesed – elame teeleasumise seisundis. Kes näeb head ja tahab teha head, ei seisa paigal, vaid tahab
midagi ette võtta. Soovime asuda teele
– hakata minema –, sest soovime head;
armastuse pärast, sest armastame maailma, mis on meile kingitud ja milles me
elame. Sellepärast oleme optimistlikud
ja rõõmsad ning seda ka siis, kui ajad või
olukorrad on raskemad.
Evangeeliumis edasi antud jõulusündmusi iseloomustab samuti teeleasumine.
Seda näeme, kui vaatleme Neitsi Maarja
elu. Kohe, kui ta on saanud peaingel
Gaabrielilt teada, et Jumal on valinud ta
oma Poja emaks ja ta on andnud Issandale oma nõusoleku, asub ta teele. Maarja
saab inglilt teada, et tema sugulane Eliisabet, kes oli juba eakas, ootab samuti last –
Ristija Johannest – ja aimates, et Eliisabet
võib abi vajada, asub ta rutates teise linna
poole teele, oma sugulast abistama.
Veel tõi isa Philippe Evangeeliumist eeskujuks kolm tähetarka. Ka nemad otsustasid jõulueelsel ajal teele asuda. Kaugelt,
Pühalt Maalt, nägid nad taevas tähte,
mis andis tunnistust Messia tulekust, ja
asusidki viivitamata teele.
Ning ootus. Isa Philippe kordas, et kristlane – ja iga inimene – on realistlik ja
optimistlik, sest ta teab, et Jumal on oma
lõpmatus headuses juba võitnud. Sellepärast “ootame” elus alati häid asju.

Ootame head tulevases elus, aga ootame
häid asju ka selles maapealses elus!
Isa Philippe soovis meile, et oleksime inimesed, kes oskavad oodata –
oodata alati häid asju iseenda ja teiste
ellu. Ja et me oleksime inimesed, kes
head oodates teele asuvad. Ta kutsus
meid sel advendiajal uuendama seda
ootust – kristlikku lootust – ja seda soovi
teele asuda, mis tähendab armastust.
Lõpuks, mõeldes uuesti kolmele tähetargale, peatus isa Philippe mõtisklema tähe
üle, mis juhtis neid mehi selle poole, mida
nad ootasid ja mille tõttu otsustasid oma
rännakut alustada.
Vilistlaste kogunemistel – nagu oli see
meie reedene teenistus ja koosolemine –
on loomulik mõelda sellele, mida oleme
kooliajal saanud. Isa Philippe viitas mitte
niivõrd erialastele teadmistele, mis on
kahtlemata tähtsad, vaid pigem väärtuste
pagasile – kristlikele väärtustele –, mis
valgustavad ja juhivad meid meie elus.
Need väärtused, mida peame kalliks ja
mis meid mingil määral defineerivad, on
otsekui osa meie identiteedist või meie
“intellektuaalsest DNA-st”. Isa Philippe
pakkus, et võiksime mõelda, et selles
meie intellektuaalses või “vaimses DNAs” on meil mingi oluline ühisosa meie
õpetajatega, kellelt oleme neid väärtusi
õppinud ning teiste endiste õpilastega,
kellega neid samuti jagame.
Aja ja küpsuse perspektiivis mõistame
ehk nende väärtuste tähtsust veidi erinevalt. Võib-olla nooremana ei saanud
me sellest selgelt aru. See on loomulik.
Aga nüüd – ja alati – võime vaadata selle
“tähe” – nende väärtuste – poole ja uuendada oma ootust: soovi oodata häid asju
nii enda kui ka teiste jaoks. Sellepärast on
nii hea, et me vilistlaste ja endiste õpetajatega kokku saame. Sest kui vaatame
tähe poole, uuendame me kõik soovi
oodata, loota, ja teele asuda.
Isa Philippe lõpetas oma jutluse soovides
meile ja meie peredele ilusat advendiaega ning et koolipere hoiaks alati kokku
– võib-olla eriliselt just siis, kui kooliaeg
on juba seljataga. Ja et kui elus tundub,
et asjad lähevad raskemaks, oskaksime
üksteisega arvestada ja üksteist toetada.
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1. PISA test. Arutleti testi tulemuste üle. Andmed on
saadavad ka Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel.
2. Jõulutänav. Maarjamaa Haridusseltsi suure tööna
on Vene tänavast saanud jõulutänav. Vanematekogu
tänab ka koore, kes osalesid jõulutänava õnnistamisel/
avamisel.
3. Jõululõuna. Toimub Mustpeade Majas 20. detsembril 2016 kell 16.00–19.00. Eelregistreerimisest teavitatakse töötajaid varakult.

4. Külaskäigud: 13. detsembril külastavad gümnaasiumi klassijuhatajad ja kooli juhtkond Tartu Poska
Gümnaasiumit. Tutvutakse sealse õppekorraldusega.
6. jaanuaril 2017 toimub töötajate ühine väljasõit
ERMi (eelregistreerimisega). Toimub koolitus ja muuseumi külastus.
5. Külalised: põhikoolis neljapäeval (8. detsembril)
külas Viljandi kehalise kasvatuse õpetajad;
esmaspäeval, 12. detsembril külas Kabóca Bábszínház
(Tsikaadi Nukuteater) Ungarist.

s 12. detsembril kell 17.00 Olevimägi 8 kooriklassis õp Taavi
Kuntu trompetiõpilaste kontsert
s 12. detsembril kell 18.00 Muusikamajas gümnaasiumi
muusika eriala arvestus
s 14. detsembril kell 17.30 Tallinna Keskraamatukogus kitarriosakonna kontsert
s 14. detsembril kell 18.00 Muusikamajas õp Karin Sussi
klaveriõpilaste kontsert
s 15. detsembril kell 17.00 Muusikamajas tasemeeksam
s 17. detsembril kell 12.00 Muusikamajas õp Anneli Tank-

simäe klaveriõpilaste kontsert
s 17. detsembril kell 16.00 Muusikamajas õp Ruslan Petrovi
tšelloõpilaste kontsert
s 17. detsembril kell 18.00 Muusikamajas õp Inge Biltse
klaveriõpilaste kontsert
s 18. detsembril kell 16.00 Muusikamajas õp Jekaterina Rostovtseva klaveriõpilaste kontsert
s 18. detsembril kell 19.00 Kloostri Aidas VHK vanema astme
keelpilliorkestri jõulukontsert

MUUSIKAKOOL

UUDISKIRJANDUS

PÕHIKOOLI RAAMATUKOGUS

1. Lowry, Lois (2010). Andja. Tallinn: Draakon & Kuu.
2. Tomusk, Ilmar (2016). Amanda patsid. [Tallinn]: Tammerraamat.
3. Hiisjärv, Astrid (2016). Vaimar. [Tallinn]: Pilgrim.
4. Pichon, Liz (2014). Tom Gatesi äge maailm. [Tallinn]:

Pikoprint.
5. Jackson, Phil (2016). Pühad rõngad: visa võitleja vaimsed
õppetunnid [Tallinn]: Spordikoolituse ja -teabe Sihtasutus:
Menu Kirjastus.
6. Keränen, Mika (2015). Armando. Tartu: Kirjastus Keropää.

1. Dante Alighieri (2012). Vita nova = Uus elu
2. Dubov, Manfred (2016). Täna leitakse kõik üles: raamat
sünni, armastuse ja õppimise absurdist [luuletused]
3. Eesti kunsti ajalugu. History of Estonian art. 6, Part II,
1940–1991 (2016)
4. Ginzburg, Carlo (2014). Ükski saar pole saar: neli pilguheitu inglise kirjandusele globaalsest vaatenurgast
5. Hasselblatt, Cornelius (2016). Eesti kirjanduse ajalugu
6. Houellebecq, Michel (2016). P. H. Lovecraft: maailma
vastu, elu vastu. LR nr. 38-39
7. Levinas, Emmanuel (2012). Teisiti kui olla, ehk, Teispool

olemust
8. Maailma ajalugu (2015). Toimetaja Seppo Zetterberg
9. Minu isa Viktor Viilupi mõtteid ja elukäik (2015).
Koostaja Maire-Liis Hääl
10. Sisask, Siiri (2016). Mismoodi ma seda maailma armastan [luuletused]
11. Undusk, Jaan (2016). Eesti kirjanike ilmavaatest
12. Urgas, Silvia (2015). Sihtkoht [luuletused]
13. Wohlleben, Peter (2016). Puude salapärane elu: mida
nad tunnevad, kuidas suhtlevad – peidulise maailma
avastamine

GÜMNAASIUMI RAAMATUKOGUS

Gümnaasiumi raamatukogus avatud
11.H kunstirühma fotorealistliku maali näitus.

Õlivärv lõuendipapil või lõuendil. Väikseformaadilised
õlimaalid on õppeülesanne, et tundma õppida värve ja
õlimaali tehnikat.

Näitus jääb üles kuni jaanuar 2017.
Õp Reet Reidak ja 11. kunstiklass

Savikojas, Vene 13 keldris
veel võimalus osta soodsalt jõulukingitusi!
Samuti võib tulla ise või koos sõpradega ja valmistada
oma kätega kauni jõulukingituse!
Meie telefon: 6996153, e-postiaadress tiinan@vhk.ee
Ilusat advendiaega soovides
savikodalased
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ÕNNITLUSED

Pagar Võtaks jõululuuletuste võistluse võitjad on selgunud!
Tänavusel luulevõistlusel osales 234 laste omaloomingulist
luuletust. Parimate luuleseppade hulka valiti ka Roosi-Mari
Kivi 5. klassist, kelle luuletus kaunistab Pagar Võtaks jõulutoodete pakendeid. Õnnitleme!
Roosi-Mari võiduluuletus:

Laulame VHK keelpilliorkestri saatel
teada-tuntud jõululaule
Dirigent Rasmus Puur
Sissepääs annetusega

Avaldame kaastunnet
Kristale ja Sundarile
isa ja vanaisa surma puhul.

Mandel oli paha mees,
istus piparkoogi sees.
Piparkook siis pahandas,
mandli väikseks kahandas.
Piparkoogi seest nüüd on
kuulda mandlimehe jonn.
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JÕULUSÕIMEDE TÄNAV

Püha Nikolause päeval, 6. detsembril avasime Tallinna vanalinnas jõulusõimede näituse. Vene, Apteegi ja Munga tänava akendele on välja pandud ligi 40 jõulusõime.
Lisaks koolides ja kogudustes valmistatud sõimedele saab näha ka Krakowi uhket lossikujulist jõulusõime, Ukraina Kultuurikeskuses valmistatud jõulusõime ja eesti jõulusõimemeistrite kätetööd. Jõulusõimed on välja pandud Vene, Munga ja Apteegi tänava kohvikute, poodide, käsitöökodade ja koolimajade ning Õpetajate Maja akendele,
kokku võtab väljapanek enda alla ligi nelikümmend akent. Tallinna kommunaalamet ja
Kadrioru park on lisanud tänavale pidulikkust kuuskede ja valgusinstallatsioonidega.
Kaunilt kujundatud ja valgustatud vaateakendega jõulusõimede tänav on omamoodi
alternatiiv kaubanduslikele jõuludele, sest toob esile nende pühade tegeliku sõnumi.
Näitus jääb avatuks 16. jaanuarini 2017.
Pilte näituse avamisest näeb VHK kodulehe pildigaleriist!
Näitus sai teoks tänu heale koostööle ja toetavale suhtumisele, mille eest täname:
Kohvikud Reval Café ja Josephine, restoranid RIBE ja SPOT, Tallinna Õpetajate Maja, hotell
Telegraaf, Kunstiaken, Labora, OM Bohem Teetuba, Theatrum, Rooma-Katoliku kirik, Tallinna Kommunaalamet, Kadrioru Park, Tallinna Kesklinna Valitsus, Poola Vabariigi Suursaatkond, Haridus- ja Teadusministeerium.

TÄNU

Suur tänu kõigile, kes jõulusõimede näituse ülespanemisele ja avamisele kaasa aitasid:
Mae Kivilo, Indrek Leht, Uku Langebraun, Hans-Johannes Preegel, Triin Lilleberg, Anu
Johanson, Anne-Kai Toht, Helen Poll, Chema, Slawomira Peterson, Ene Mellow, Karin
Veissmann, Kristiina Salong, Sirje Voitka, Kerli Indermitte, Kristi Alas ja Tuuleviiulid, Jaak
Johanson, Püha Miikaeli poistekoor, Vanalinna Muusikamaja tütarlastekoor.
Tiina

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

www.vhk.ee
VENE 22
TALLINN 10123
TEL: 6996 100
Toimetaja:
Mirjam Parve
teataja@vhk.ee

