Viešnagė vienuolyne
Mes džiaugiamės, galėdamos pakviesti Jus į
vienuolyną drauge melstis bei dalintis artimo meile.
Jūs galite dalyvauti šiame lankstinuke
siūlomuose renginiuose (būtina registruotis iš anksto),
atvykti su savo grupe rekolekcijoms ar seminarams,
svečiuotis individualiai, atvykti maldai, asmeniniams
pokalbiams, rekolekcijoms.
Dėl viešnagės bei platesnės informacijos kreiptis į
ses. Aureliją tel. 8 677 82 734 arba

Vienuolynas įsikūręs istorinėje vietoje
ant piliakalnio, kur kadaise stovėjo
Gedimino pilis bei buvo Lietuvos sostinė.
Vėliau čia gyveno Kęstutis su Birute, kuriems
gimė Vytautas Didysis. Būtent šis žymusis
mūsų tautos valdovas 1405 metais, pakvietęs
atvykti vienuolius benediktinus, gimtojoje
pilyje įkūrė vieną seniausių Lietuvos
vienuolynų.
Šioje vietoje esate laukiami visi, kurie
trokštate atsigaivinti prie ramybės, maldos bei
bendrystės šaltinio.

el.paštu sen.trakai.registracija@gmail.com

Šv. Jono apaštalinės seserys
Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
Pilies g. 1
21146 Senieji Trakai
Tel. 8 528 36 327
ap.s.vilnius@joanitai.org
www.senujutrakuvienuolynas.org
www.facebook.com/SeniejiTrakai
Ses. Monika – priorė
Tel. 8 605 40 863
s.monikaterese@gmail.com
Ses. Kolombina – vikarė
Tel. 8 605 52 507
soeur.colombe@stjean.com

Užsirašydami pateikite savo vardą, pavardę,
el. pašto adresą bei telefono numerį, renginio, kuriame
norite dalyvauti, pavadinimą, asmenų skaičių
(grupėms). Apie galimybę Jus priimti patvirtinsime el.
paštu.
Svečiams skiriami 7 kambariai (2, 3 ir 4 vietų
– iš viso 23 lovos, yra galimybė patiesti čiužinių),
virtuvė, valgomasis, salė ir 2 pokalbių kambariai.

Ses. Dominyka
Tel. 8 646 83 363
Ses. Aurelija
Tel. 8 602 32 579
s.aurelia@stjean.com
Ses. Agnė ir ses. Benedikta
Tel. 8 528 36 327
ap.s.vilnius@joanitai.org

Mes gyvename iš tikinčiujų aukų,
todėl drįstame prašyti Jūsų paramos
(nebūtinai pinigais) ir su malda nuoširdžiai
dėkojame.
Mus paremti galite ir 2 % savo pajamų
mokesčio (GPM) arba auka į mūsų sąskaitą :

„Visi, kas prie tavęs glaudžiasi,
tedžiūgauja ir iš džiaugsmo
tegieda amžinai“
Ps 5, 12a

Ekskursijos
Iš anksto susitarus bent prieš savaitę iki atvykstant,
vienuolyne gali apsilankyti ir susitikti su viena iš
seserų įvairios ekskursijų grupės.

ses. Agnė
ses. Benedikta, ses. Monika
ses. Dominyka, ses. Aurelija, ses. Kolombina

Juridinis pavadinimas Šv. Jono apaštalinės seserys
Juridinis kodas 301 700 827
Bankas AB SEB Bankas
Vilniaus filialas
Filialo kodas 70440
Sąskaitos numeris LT 16 7044 0600 0651 9471

„Taip juos globok,
kad mylintieji tavo vardą
tavimi džiūgautų“
Ps 5, 12b

Šv. Jono apaštalinių seserų kongregacija
1984 m. įkurta dominikonų vienuolio, prancūzų filosofo ir
teologo, tėvo Marie Dominique Philippe OP (1912-2006).
Sekdamos mylimojo Jėzaus mokinio, apaštalo bei evangelisto
Šv. Jono pavyzdžiu, mes trokštame vienyti kontempliatyvų ir
apaštalinį gyvenimą.
Šiuo metu daugiatautėje vienuolijoje yra apie 200 seserų,
gyvenančių Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, Kamerūne, Toge,
Gvinėjoje, Filipinuose, JAV, Meksikoje bei Lietuvoje.

2017-2018 metų programa
Spalio 21 d. rekolekcijos moterims tyloje
„Moters genijus – dovana man ir pasauliui”
Ves ses. Monika ir kitos seserys.
Lapkričio 25 d. rekolekcijos moterims
tyloje
„Moters genijus – dovana man ir pasauliui”
Ves ses. Monika ir kitos seserys.

Gegužės 19-20 d.d. rekolekcijos 7-11 m.
vaikams I pamaina „Uolūs kaip Elijas”.
Ves ses. Kolombina ir kitos seserys.
Gegužės 26-27 d.d. rekolekcijos 7-11 m.
vaikams II pamaina „Uolūs kaip Elijas”.
Ves ses. Kolombina ir kitos seserys.
Liepos 13-15 d.d. vaistažolių rinkimo
savaitgalis.
Ves dr. Onutė Grigaitė ir Renata
Malūnavičienė.

Kartu su Šv. Jono broliais,
kontempliatyviosiomis
seserimis ir oblatais,
apaštalinės seserys yra
Šv. Jono šeimos dalis.

Gruodžio 31 - sausio 1 d.d.
„Naujieji su Viešpačiu“ jaunimui.
Sausio 12-14 d. Bibliodramos savaitgalis
„Ar aš esu savo brolio sargas?“
Ves psichodramos terapeutė Vida Lipskytė.

Alfa kursas kartą per savaitę (11 susitikimų),
pradžia 2017 m. lapkričio 7 d. 19.15.

Malda vienuolyne

Sausio 19-21 d.d. Meno savaitgalis
„Pigmalionas ar Mikelandželas?
Materijos ir dvasios santykiai mene.“

„Džiaugsmo vaikai” 7-11 m. vaikams
du kartus per mėnesį 15.00-16.30.
Žaidimai, darbeliai, malda.
Ves ses. Kolombina ir ses. Benedikta

Mūsų apaštalavimo šaltinis yra kontempliatyvi malda ir Švč.
Sakramento adoracija. Mes kasdien vienijamės su Kristaus auka
Eucharistijoje, aukodamos Tėvui save ir visus žmones.

Vienuolyno pamaldų tvarka
I Dykumos diena
Šią dieną mes skiriame visiškai vienatvei ir tyliai maldai, ilgiau
adoruojame Švč. Sakramentą. Viešų pamaldų nėra.
II, III, IV, V
6.15 Vidinė malda
7.00 Rytmetinė
VI, VII
6.45 Vidinė malda
7.30 Rytmetinė
IV
19.00-21.00 Adoracija
VII
17.30 Adoracija
18.30 Vakarinė
20.00 Naktinė
II, III, V ir VI Švč. Sakramento adoracijos bei Vakarinės laikas priklauso
nuo Šv. Mišių laiko. Dėl tikslesnės informacijos prašome kreiptis tel. 8 677
82 734, 8 528 36 327. Ypač kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją
ketvirtadieniais ir sekmadieniais.

M o k y m a i i r kū r yb i n ė s d i r b t u vė s :
ka r t o n a ž a s , m i n i a t i ū r o s i r ke p yk l ė l ė .

Ves ses. Kolombina ir ses. Aurelija.
Vasario 2-4 d.d. savaitgalis vyrams.
Ves. t. Gediminas Numgaudis OFM
Tema bus paskelbta interneto svetainėje.
Vasario 10 d. rekolekcijos moterims tyloje
„Moters genijus – dovana man ir pasauliui”
Ves ses. Monika ir kitos seserys.
Vasario 23-24 d.d. Gavėnios rekolekcijos.
Ves vysk. Arūnas Poniškaitis.
Balandžio 14 d. rekolekcijos moterims tyloje
„Moters genijus – dovana man ir pasauliui”
Ves ses. Monika ir kitos seserys.
Gegužės 4-6 d.d. biblinės rekolekcijos
„Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę“
(Pr 1, 1-2,4)
Ves t. Kazimieras Milaševičius OSB.

Ištisus metus trunkanti veikla

Grupė paaugliams „3D Dievui“
du kartus per mėnesį 15.00-16.30.
Ves ses. Agnė.
Kaune „Emauso mokinių kelias”
Kartą per mėnesį 18.00-21.00.
Paskaita, Dievo žodžio skaitymas.
Daugiau informacijos tel. 8 600 87 544.
Ves ses. Aurelija ir ses. Kolombina
Nuolat atnaujinamą
renginių sąrašą,
užimtumo kalendorių ir seserų maldos
tvarkaraštį rasite interneto svetainėje
www.senujutrakuvienuolynas.org
Kviečiame taip pat apsilankyti ir
Šv. Jono brolių svetainėje
www.joanitai.org

