
 
 

 
Viešpaties Apreiškimo vienuolynas  

Šv. Jono apaštalinės seserys 
Senieji Trakai 

 

2010 – 2011 metų programa 
 
 
 
Įsikūręs istorinėje vietoje ant piliakalnio, menančioje Gedimino, Kęstučio ir Birutės laikus, Vytauto 
Didžiojo gimtinėje, Lietuvos krikščionybės lopšyje, Šv. Jono apaštalinių seserų Viešpaties Apreiškimo 
vienuolynas – rekolekcijų namai naujai atvėrė duris. Vėl tęsiasi šios vietos garbinga vienuoliška 
tradicija priimti kiekvieną žmogų, ieškantį Dievo bei trokštantį atsigaivinti prie ramybės, maldos ir 
krikščioniškos bendrystės šaltinio. Čia gyvenačios Šv. Jono apaštalinės seserys laukia Jūsų! 
 
 
 
Rekolekcijos ir maldos mokykla 
 
 
Advento rekolekcijos gruodžio 10-12 d.d 
„Mus aplankė šviesa iš aukštybių“ (Mk 1,15) 
 
Gavėnios rekolekcijos kovo 11-13 d.d. 
„Jei tavęs nenuplausiu, neturėsi dalies su manimi“ (Jn 13,8) 
Ves kun.Virgilijus Poškus 
 
Didžiosios savaitės rekolekcijos  balandžio17-20 d.d. 
„Kryžiaus išmintis“ 
Ves Apaštališkasis Nuncijus Luigi Bonazzi + 

  
Maldos mokykla 
5 Gavėnios vakarai mokantis melstis 
t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus ir ses. Marta M. 
trečiadieniais, kovo 16, 23 ir 30 d.d., balandžio 6 ir 13 d.d. 
Programa : 18.00 Šv. Mišios, 19.00 pasninko vakarienė, 19.30-21.00 maldos mokykla 
 
 
 

Dienos, savaitgaliai, seminarai 
 
Visiems  
 

Šv. Jono vakarai 
Antradieniais. Programa : 19.00 agapė, 19.30 paskaita apie Dievo Žodį, arba Šv. Rašto skaitymas, arba maldos vakaras, arba 
filmas ir diskusija. 
Daugiau informacijos: ses. M. Dovydė. 
 



„Filosofiniai šeštadieniai“ 
Norintiems ieškoti tiesos apie žmogų.  
Kartą per mėnesį 10.30 – 15.30. 
Paskaita, diskusija, suneštiniai pietūs. 
Datos: spalio 2 d., lapkričio 27 d., gruodžio 18 d., vasario 19 d., kovo 19 d., balandžio 9 d., gegužės 28 d.   
Ses. M. Dovydė ir ses. Marta M. 
 

Savaitgalis „Filosofija ir tik ėjimas“  vasario 4 - 6 d.d. 
„Vyras ir moteris – veidu į veidą“.  
Ves ses. Marie Emmanuel (Prancūzija), parašiusi knygą šia tema. 
Daugiau informacijos : ses. Monika T. 
 

Seminaras „Vaikų tik ėjimo ugdymas“    vasario 25-27 d.d. 
Mamoms ir tėčiams, katechetams, jaunimui dirbančiam su vaikais, tikybos mokytojams. 
Ves ses. Emmanuel, atsakinga už katechezę Frejus-Toulon vyskupijoje (Prancūzija). 
Daugiau informacijos: ses. M. Emilija. 
 
Šeimoms 
 

Šeimų dienos 
Katechezė, šv. Mišios, paskaita tėvams, rankdarbiai ir žaidimai vaikams, diskusijos su paaugliais, suneštiniai pietūs, malda. 
Datos : sekmadieniais lapkričio 21 d., sausio 9 d., gegužės 15 d. 
Ses. Marta M. 
 

 
Moterims 
 

„Šeštadieniai Dievui“       Metų tema „Be paliovos melskitės“ (1 Tes 5, 17) 
Kartą per mėnesį 10.30 – 16.00. 
Moterims, norinčioms pagilinti tikėjimą ir drauge skirti laiko maldai.  
Programa : paskaita, Šv. Rašto skaitymas, Šv. Mišios, pietūs su seserimis, adoracija, rožinis.  
Datos : rugsėjo  18 d., spalio 16 d., lapkričio 20  d., sausio 8 d., vasario 12 d., balandžio 2 d., gegužės 14 d.  
Ses. M. Dovydė ir ses. Marta M.  
Prašytume užsirašyti iš anksto - vėliausiai ketvirtadienį  el. paštu ap.s.vilnius@joanitai.org arba tel : 8 528 363 27. 
 
 

Jaunimui (18-35 m.) 
 

„Talita Kum“ grup ė 

Grupė merginoms 
Du penktadienius per mėnesį, 18.30 – 21.30.  
Šv.Rašto skaitymas, paskaitos, malda, diskusijos, suneštinė vakarienė.  
Ses. M. Emilija. 
 

Savaitgalis „ieškantiems“    lapkričio 26-28 d.d. 
"Ar Dievas dar kalba šiandien?"  
Ses. Dominyka M. 
 

„Sutinkame Naujuosius metus su Viešpačiu“     gruodžio 31- sausio 1 d.d. 
Ses. M. Emilija.     
 

Savaitgalis dar neradusiems   balandžio 1-3 d.d.  
"Pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą" Fil 3,13. 
Įvairūs – sutuoktinių, kunigo, vienuolių… – liudijimai, maldos vakaras.  
Ses. M. Emilija. 
 
 

Vaikams 
 

Šv. Jono Bosko grupė  
7-11 metų vaikams.  
Trečiadieniais 14.30 – 16.00.  
Malda, žaidimai, rankdarbiai, vaidinimai, giesmės ir t.t.   
Ses. Marta M. ir ses. M. Emilija. 
 

 



Vaikų rekolekcijos (7-11 m.)  vasario 22-24 d.d. 
"Sek paskui mane" (Jn 1,43). 
Malda, šv.Mišios, Išpažinties Sakramentas, šv. Rašto skaitymas, žaidimai, rankdarbiai, giesmių repeticijos, vakaronės 
Ses. Marta M. 

 
 

 
 

Viešnagė vienuolyne 
 
 
Seserys džiaugiasi, galėdamos pakviesti Jus į vienuolyną dalintis malda, darbu bei broliška 
meile. 
 
Jūs galite: 
 

- dalyvauti siūlomuose renginiuose (būtina užsirašyti, jei planuojate nakvoti ir/ar valgyti); 
 

- atvykti su savo grupe susikaupimo dienoms, rekolekcijoms, seminarams ir t.t; 
 

- svečiuotis individualiai, atvykti maldai, asmeniniams pokalbiams, rekolekcijoms ar poilsiui. 
 
Svečiams yra skiriami 7 kambariai ( 2, 3 ir 4 vietų – iš viso 23 lovos, yra galimybė patiesti čiužinių), 
virtuvė, valgomasis, salė ir 2 pokalbių kambariai. 
 
 
Dėl viešnagės bei platesnės informacijos, tartis su ses.M.Emilija: 
Tel : 8 604 74419 
El paštas : ap.s.vilnius@joanitai.org 
 
Užsirašydami, pateikite savo vardą, pavardę, asmenių skaičių, el.pašto adresą bei telefono 
numerį. 

 
 

 
Į Senuosius Trakus  galima važiuoti tiesioginiu traukiniu iš Vilniaus arba mašina Trakų kryptimi ir 
ties nuoroda į Senuosius Trakus pasukti 214 keliu. 
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