
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Jūs galite dalyvauti siūlomuose renginiuose (būtina registruotis iš anksto), atvykti su savo 

grupe rekolekcijoms ar seminarams, svečiuotis individualiai, atvykti maldai, asmeniniams 

pokalbiams, rekolekcijoms. 

Iš anksto susitarus bent prieš savaitę iki atvykstant, vienuolyne gali apsilankyti ir susitikti 

su viena iš seserų įvairios ekskursijų grupės.  

 
 

 
 

  

 

Viešpaties  Apreišk imo vienuolynas  

Senie j i  Trakai  

 

Nuolat atnaujinamą renginių sąrašą,  

užimtumo kalendorių ir seserų maldos tvarkaraštį   

rasite interneto svetainėje  

www.senujutrakuvienuolynas.org 

Įsikūrusios istorinėje vietoje ant piliakalnio, 

menančioje Gedimino, Kęstučio ir Birutės 

laikus, Vytauto Didžiojo gimtinėje, 

buvusiame benediktinų vienuolyne, 

Šv. Jono apaštalinės seserys kviečia Jus 

apsilankyti bei atsigaivinti prie ramybės, 

maldos ir bendrystės šaltinio. 

 
 

Šv. Jono apaštalinės seserys 
Viešpaties Apreiškimo vienuolynas 
Pilies g. 1 
21146 Senieji Trakai 
Tel. 8 528 36 327 
El. p. ap.s.vilnius@joanitai.org 
www.joanitai.org 
www.senujutrakuvienuolynas.org 
Priorė ses. Dovydė tel. 8 605 52 507. 

 

Dėl viešnagės bei platesnės informacijos 

kreiptis į ses. Moniką  tel. 8 677 82 734 

arba el.paštu 

sen.trakai.registracija@gmail.com 

 



Rugsėjo 28-29 d.d. Izraelio šokių rekolekcijos 
„Šlovinkite Dievą savo kūnu !” (1 Kor 6,20).  
Ves mgr. Lilijana Marcinkevičiūtė ir ses. Dovydė. 
 
Spalio 5 d. (9.30-16.30) rekolekcijos moterims tyloje  
„Moters slėpinys: trapumas ir kilnumas” (I). Ves ses. Dovydė ir ses. Marta. 
 
Spalio 25-27 d.d. kino rekolekcijos  
„Viskas išeina į gera mylintiems Dievą”(Rom 8,28) (I). Ves Ramūnas Aušrotas. 
 
Lapkričio 15-17 d.d. „Ateik, būk mano šviesa”. 
Kiek daug Bažnyčioje žmonių, nesukūrusių šeimos, nejaučiančių kunigystės ar 
vienuolystės pašaukimo ir kenčiančių dėl to. Kokie Dievo planai jiems ? 
 
Lapkričio 23 d. rekolekcijos moterims  tyloje  
„Moters slėpinys : trapumas ir kilnumas” (II). 
 
Gruodžio 31 – sausio 1 d.d. renginys jaunimui  
„Sutinkame Naujuosius metus su Viešpačiu!“ (16-35 m.). 
 
Sausio 25 d. rekolekcijos moterims  tyloje  
„Moters slėpinys: trapumas ir kilnumas” (III). 
 
Vasario 7-9 d.d. vyrų savaitgalis „Ką man duoda tikėjimas ?”.  
Ves doc. dr. Benas Ulevičius ir mgr. Lilijana Marcinkevičiūtė. 
 
Vasario 14-16 d.d.  rekolekcijos tyloje visiems  
„Dievo kančia ir džiaugsmas gyventi ”. Ves t. Pr. Ksaveras CSJ. 
 
Kovo 2d. (10.30-17.00) seminaras sutuoktiniams  
„Kaip neužmiršti vienam kito – šeimos santykiai ir darbas”. Ves mgr. Algirdas Petronis. 
 
Kovo 8 d.  rekolekcijos moterims  tyloje 
„Moters slėpinys: trapumas ir kilnumas” (IV). 
 
Kovo  28-30  d.d. kino rekolekcijos 
„Viskas išeina į gera mylintiems Dievą” (Rom 8,28) (II). Ves Ramūnas Aušrotas.  
 
Balandžio 4-6 d.d.  seminaras visiems 
„Aiškaus bendravimo gebėjimų ir savigarbos ugdymas“. Ves doc. dr. Nijolė Liobikienė. 
 
Gegužės 17 d. rekolekcijos moterims  tyloje  
„Moters slėpinys: trapumas ir kilnumas” (V). 
 
„Vilties vaikai“ adoracija vaikams trečiadieniais 14-15 val. Ves ses. Marta. 
 
Maldos bei seseriškos bendrystės ieškančius kviečiame drauge pasirengti ir švęsti Šv. 
Kalėdas bei Šv. Velykas vienuolyne. 
 




