
 
 
 

 
 

Viešpaties Apreiškimo vienuolynas 
Senieji Trakai 

 
Šv. Jono apaštalinės seserys 

 
 

 
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 kviečia Jus apsilankyti. Pagal garbingą vienuolišką 
tradiciją, kiekvienas žmogus, ieškantis Dievo bei tokštantis atsigaivinti prie ramybės, maldos ir 
krikščioniškos bendrystės šaltinio, čia yra laukiamas. 

 
 
 

2011–2012 metų programa 
 
 
 
VISIEMS 

 
Advento rekolekcijos 
Lapkričio 25–27 d. d. Ves t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus CSJ. 
 
Gavėnios rekolekcijos 
Kovo 2–4 d. d. Ves kun. Deimantas Braziulis (Ignalina). 
 
Didžiosios savaitės rekolekcijos 
Balandžio 1–4 d. d. Ves t. Ramūnas Mizgiris OFM. 
 
Kaligrafijos savaitgalis 
Norintiems mokytis kaligrafiškai rašyti. 
Lapkričio 4–6 d. d. Ves ses. Blandine (Prancūzija). 
Dėl platesnės informacijos kreiptis į ses. Dominyką M. 
 
Bibliodramos savaitgalis 
Lapkričio 11–13 d. d. Ves psichodramos specialistė Vida Lipskytė (Vilnius) 
Dėl platesnės informacijos kreiptis į ses. Dominyką M. 
 
Seminaras „Vaikų tik ėjimo ugdymas“ 
Vasario 17–19 d. d. Tema „Vaikų rengimas įkrikščioninimo sakramentams“. 
Mamoms ir tėčiams, katechetams, jaunimui dirbančiam su vaikais, tikybos mokytojams. 
Ves ses. Emmanuel, atsakinga už katechezę Le Puy vyskupijoje (Prancūzija). 
Dėl platesnės informacijos kreiptis į ses. M. Emiliją. 
 
 
 
 

 

 



ŠEIMOMS 
 

Šeimų dienos (kartu su Šv. Jono broliais) 
Šv. Mišios, paskaita tėvams, rankdarbiai ir žaidimai vaikams, katechezė, malda. 

• Spalio 16 d., sekmadienį, Senuosiuose Trakuose. 
• Vasario 11 d., šeštadienį, Vilniuje. 

Dėl platesnės informacijos kreiptis į ses. Martą M. 
 
 
MOTERIMS 

 
„Šeštadienis Dievui“ 
Vienos dienos rekolekcijos per mėnesį 10.30–17.00. Metų tema „Viešpats mane gano, man nieko 
nestinga“ (Ps 22). Gilinsimės į Apreiškimo Šv. Jonui knygą. 
Paskaita, Šv. Rašto skaitymas grupelėse, Šv. Mišios, dieninė malda, pietūs, adoracija / rožinys, 
pasidalinimas prie kavos puodelio. 
Datos: rugsėjo 17 d., spalio 15 d., lapkričio 19 d., sausio 14 d., vasario 25 d., kovo 24 d., balandžio 14 
d., gegužės 26 d. 
Prašytume užsirašyti iš anksto – vėliausiai ketvirtadienį – el. paštu: ap.s.vilnius@joanitai.org arba tel. : 8 
528 36 327, arba žinutėmis tel.: 8 646 05 406. 
Ses. M. Dovydė ir ses. Marta M. 
 
 
VYRAMS 

 
Savaitgalis vyrams „Gailestingumas – vyriška savybė?“ 
Vasario 3–5 d.d. Ves teol. dr. Benas Ulevičius (Kaunas). 
Dėl platesnės informacijos kreiptis į ses. Dominyką M. 
 
 
JAUNIMUI 

 
Savaitgalis „Pažink save“ (14–17 m.) 
Balandžio 27–29 d. d. Norintiems išgirsti ir pasidalinti apie draugystę, lytiškumą, šeimą. 
Ves šeimos ir santuokos teol. mgr. Lilijana Marcinkevičiūtė (Vilnius) ir kiti jaunuoliai. 
Dėl platesnės informacijos kreiptis į ses. Moniką T. 
 
„Erelio žvilgsnis“ (18–25 m.) 
Skvarbiu erelio žvilgsniu giliai ir plačiai ieškosime tiesos apie žmogų, gyvenimą, Dievą... Mums padės 
filosofija, teologija ir šventieji. 
Šiais metais kviečiame į 2 savaitgalius: 

• lapkričio 19–20 d. d. Tema – laisvė 
• kovo 24–25 d. d. Tema – tiesa 

ir vasaros stovyklą rugpjūčio 6–13 d. d. Tema – meilė. 
Dėl platesnės informacijos kreiptis į ses. M.Emiliją. 
 
Sutinkame Naujuosius metus su Viešpačiu (16–35 m.) 
Gruodžio 31–sausio 1 d. d. 
Dėl platesnės informacijos kreiptis į ses. M.Emiliją. 
 
 
 
 
 



VAIKAMS 
 

Vaikų rekolekcijos (7–11 m.) „Marijos vaikai“ 
Gegužės 5–6 d. d. 
Dėl platesnės informacijos kreiptis į ses. Martą M. 
 
 
 
SESERŲ APAŠTALAVIMAI KITUR 

 
„Emauso mokinių kelias“ 
Kartą per mėnesį, 18.00–21.00 Kaune, Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje (Eigulių). 
Metų tema – „Aš esu su Jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 20). Gilinsimės į Jėzaus 
esaties teiginius „Aš esu“ Šv. Jono Evangelijoje. 
Šv. Mišios 18 val., paskaita, Šv. Rašto skaitymas. 
Datos: rugsėjo 14 d., spalio 12 d., lapkričio 16 d., gruodžio 21 d., sausio 23 d., vasario 20 d., kovo 26 d., 
balandžio 23 d., gegužės 21 d. 
Ses. M. Dovydė 
 
„Ateik, b ūk mano šviesa!“ (25–40 m.) 
Jei ieškai savo vietos Bažnyčioje, nežinai, ar Dievas pašaukė tave sukurti šeimą, ar į kunigystę, ar į 
vienuolystę, ateik ir būk JO šviesa! 
2 susitikimai per mėnesį. 
Pirmas susitikimas spalio 12 d. 19.30, Šv. Jono brolių vienuolyne, Antakalnio g. 27, Vilniuje. 
Ses. M. Emilija. 
 
Advento ir Gavėnios sekmadienio rekolekcijos vaikams (7–11 m.) 

• Gruodžio 4 d. 
• Vasario 26 d. 

11.30–17.00, Šv. Jono brolių vienuolyne, Antakalnio g. 27, Vilniuje. 
Prašome užsirašyti iš anksto. 
Ses. Marta M. 
 
 

VIEŠNAGĖ VIENUOLYNE 
 

Seserys džiaugiasi, galėdamos pakviesti Jus į vienuolyną drauge melstis, dirbti bei dalintis 
broliška meile. 
Jūs galite: 

• dalyvauti šioje programoje 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 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. : 8 675 36 382, el. paštas : 
ap.s.vilnius@joanitai.org. Užsirašydami pateikite savo vardą, pavardę, asmenų 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. 
 



Šv. Jono apaštalinės seserys 
Viešpaties Apreiškimo vienuolynas 

Pilies g.1 
21 007 Senieji Trakai 

tel. : 8 528 36 327 
el. paštas: ap.s.vilnius@joanitai.org 

interneto svetaine: 
http://joanitai.org/apastalines_seserys.htm 

 
Ses. M. Dovydė – priorė 

el. paštas: sr.mariedavid@stjean.com 
tel. : 8 605 52 507 

 
Ses. Monika T. – vikarė 

el. paštas: s.monikaterese@gmail.com 
tel. : 8 605 40 863 

 
Ses. M. Emilija – svečių sesuo 

el. paštas: sr.marie.emilie@gmail.com 
tel. : 8 675 36 382 

 
Ses. Dominyka M. 
tel. : 8 646 83 363 

 
Ses. Marta M. 

el. paštas: s.marta.marija@gmail.com 
tel. : 8 646 05 406 

 


