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Viešnagė vienuolyne 
 
Seserys džiaugiasi, 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 kreiptis į ses. Moniką  tel. 8 677 82 734 arba 

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

 

Užsirašydami pateikite savo vardą, pavardę, el. pašto adresą bei telefono numerį, renginio, kuriame norite 

dalyvauti pavadinimą, asmenų skaičių (grupėms). Apie galimybę Jus priimti pranešime 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. 

 

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

 

 

2014 m. 
 

Spalio 10-12 d.d. Kino rekolekcijos  
„Marijinės figūros kine: nuo Metropolio iki Avataro”.  

Ves Ramūnas Aušrotas.  

 

Spalio 18 d. (9.30-16.30) Rekolekcijos moterims tyloje „Moters slėpinys: trapumas ir kilnumas” (I).  

Ves ses. Dovydė ir ses. Monika.  

 

Lapkričio 7-9 d.d. Kaligrafijos savaitgalis.  

Ves ses. Aurelija, ses. Paulina ir ses. Regina.  

 

Lapkričio 22-23 d.d. Izraelio šokių rekolekcijos „Šlovinkite Dievą savo kūnu!” (1 Kor 6,20).  

Ves Lilijana Marcinkevičiūtė, Edita Platkevičiūtė ir ses. Dovydė.  

 
 

2015 m.  
 

Pavasarį Bioetikos seminaras.  

Ves kun. prof. dr. Andrius Narbekovas.  

Tikslią datą paskelbsime veliau mūsų interneto svetainėje.  

 

Sausio 10 d. Rekolekcijos moterims tyloje  
„Moters slėpinys: trapumas ir kilnumas” (II).  

 

Sausio 30-vasario 1 d.d. Biblinės rekolekcijos  

„Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą” (Pr 1,1-2,4a ir 2,4-25).  

Ves t. Kazimieras Milaševičius OSB.  
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Vasario 6-8 d.d. Savaitgalis vyrams  
Ves dr. Valdas Mackela.  

 

 

Vasario 13-15 d.d Rekolekcijos tyloje  
„…nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę”. (Lk 1, 48)  

Ves t. Jonas Chrisostomas CSJ.  

 

Kovo 13-15 d.d. Kino rekolekcijos poroms „Ir vis dėl to aš jį/ją myliu”.  

Ves Ramūnas ir Indrė Aušrotai.  

 

 

Kovo 27-29 d.d. Verbų rekolekcijos tyloje  
„Kristaus teismas šiandien?”.  

Ves t. Elijas CSJ.  

 

Balandžio 11 d. Rekolekcijos moterims tyloje  
„Moters slėpinys: trapumas ir kilnumas” (III) 

 

Balandžio 17-19 d.d. Seminaras  

„Kai lizdas ištuštėja, arba kaip tapti geriausiais uošviais”.  

Ves doc. dr. Nijolė Liobikienė.  

 

Gegužės 16 d. Rekolekcijos moterims tyloje  

„Moters slėpinys: trapumas ir kilnumas” (IV).  

 

Gegužės 30-31 d.d. Rekolekcijos 7-11 m. vaikams „Štai tavo motina !” (Jn 19, 27).  

Ves ses. Regina.  
 
 

 

Ištisus metus trunkanti veikla  
 

„Džiaugsmo vaikai”  
7-11 m. vaikams, ketvirtadieniais 15.00-16.30, du kartus per mėnesį.  

Žaidimai, darbeliai, malda.  

Ves ses. Aurelija, ses. Paulina ir ses. Regina.  

 

Dievo žodžio skaitymo ir maldos grupelė suaugusiems  

Kas antrą trečiadienį 19.15-20.15.  

Ves ses. Monika.  

 

Kaune „Emauso mokinių kelias”  

Kartą per mėnesį, trečiadieniais 18.00-21.00.  

Šv. Mišios 18.00 (Pal. J. Matulaičio koplyčioje), paskaita, Dievo žodžio skaitymas.  

„Babelio bokštas su dangų siekiančia viršūne ar Jeruzalė, nužengianti iš dangaus?”.  

Rugsėjo 24 d., spalio 29 d., gruodžio 3 d., sausio 7 d., vasario 18 d., balandžio 1 d., gegužės 20 d.  

Ves ses. Dovydė 

 

 

Nuolat atnaujinamą renginių sąrašą, užimtumo kalendorių ir seserų maldos tvarkaraštį, adresą, 

juridinius rekvizitus bei kaip pas mus atvykti rasite interneto svetainėje 

www.senujutrakuvienuolynas.org 

 

Kviečiame taip pat apsilankyti ir Šv. Jono brolių svetainėje www.joanitai.org 

http://www.senujutrakuvienuolynas.org/

