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„Švyturys“
Kretingos rajono laikraštis 
Leidžiamas nuo 1944 m. gruodžio 25 d.,  
nepriklausomas nuo 1990 m.
Steigėjas ir leidėjas UAB „Švyturio laikraštis“

„Švyturys“ vykdo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Mūsų provincija“.

Švyturys    2018 m. birželio 6 d., trečiadienis 12

Švyturio laikraštiswww.svyturiolaikrastis.lt

(Atkelta iš 6 p.)

Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventės programa 
Birželio 9 d. (šeštadienis)

17 val. Vakaras „Prisilieskime prie unikaliųjų XVIII a. vargonų“ Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčioje.
22 val. Jaunimo muzikos vakaras prie Kretingos rajono kultūros centro.

Birželio 10 d. (sekmadienis)
12.30 val. Šv. Mišios (gieda Lietuvos mokslų akademijos choras) Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei 

Marijai bažnyčioje.
14 val. Lietuvos mokslų akademijos choro sakralinės muzikos koncertas (vadovė Judita Taučaitė, chor-

meisterė-koncertmeisterė Greta Gustaitė, choro tarybos pirmininkas Vilius Maslauskas) bažnyčioje.  
18 val. Šv. Mišios bažnyčioje ir Maldos už Kretingos miestą savaitės pradžia koplyčioje bažnyčios šventoriuje.

Birželio 11 d. (pirmadienis)
17 val. Malda už Kretingos miesto policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus 

koplyčioje bažnyčios šventoriuje.

Birželio 12 d. (antradienis)
17 val. Malda už Kretingos miesto kultūros ir žiniasklaidos darbuotojus koplyčioje bažnyčios šventoriuje.
18 val. Šv. Mišios (vadovauja Palangos dekanato dekanas, Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 

dangų parapijos klebonas dr. kun. Marius Venskus), lelijų šventinimas ir Šv. Antano litanija bažnyčioje. 
19.30 val. Maldos ir šlovinimo vakaras su Klaipėdos katalikiškojo jaunimo šlovinimo grupe „Dėl tavęs“ 

Šv. Antano rūmų salėje.

Birželio 13 d. (trečiadienis) Šv. Antano atlaidų diena
12.30 val. Šv. Mišios ir duonos šventinimas Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.
14 val. Parodos „Bijūnų žiedais vasara pražydo“ atidarymas Kretingos dvaro parteryje.
14.30 val. Knygos „Kretingos istorijos bruožai“ (aut. Julius Kanarskas) pristatymas Kretingos muziejaus 

Baltojoje salėje.
17 val. Malda už Kretingos rajono savivaldybės politikus ir darbuotojus koplyčioje bažnyčios šventoriuje.
18 val. Šv. Mišios (gieda jungtinė jaunimo šlovinimo grupė, vadovė Aušra Brasienė) Viešpaties Apreiški-

mo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. 
18.30 val. Laimos Tubelytės-Kriukelienės tapybos darbų parodos „Lietuvos istorija drobėse“ atidarymas 

Kretingos rajono kultūros centre.
19 val. Bardų muzikos vakaras „Baltas paukštis“ prie Kretingos rajono kultūros centro.
19.30 val. Suneštinės vaišės – agapė bažnyčios šventoriuje.
20 val. Vilniaus jėzuitų gimnazijos folkloro ansamblio ir Vilniaus mokytojų namų vaikų ir jaunuolių 

folkloro ansamblio „Reketukas“ (vadovė Irena Strazdienė), VDU „Rasos“ gimnazijos folkloro ansamblio 
„Lygaudė“ (vadovai Vita Braziulienė ir Vytautas Misevičius) ir Kretingos rajono kultūros centro jaunimo 
folkloro ansamblio „Kitep“ (vadovė Vitalija Valeikienė) programa bažnyčios šventoriuje.

22 val. Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas“ teatralizuota menų šventė 
„Nakties spinduliai“ prie Kretingos rajono kultūros centro.

Birželio 14 d. (ketvirtadienis) – Gedulo ir vilties diena
12.30 val. Šv. Mišios už Lietuvos laisvės kovotojus ir tremties aukas Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei 

Marijai bažnyčioje.
14 val. Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Negęstanti vilties šviesa“ Kretingos miesto senosiose kapinė-

se, prie paminklo Lietuvių tautos kančioms atminti.
15 val. Rajono gabių ir talentingų vaikų šventė Kretingos rajono kultūros centre.
16.30 val. Paroda „Lietuvos istorijos pėdsakai mene“ Kretingos muziejaus Parodų salėje.
17 val. Malda už Kretingos miesto ligonius, slaugytojus ir medicinos darbuotojus koplyčioje bažnyčios šventoriuje.
19.30 val. Filmo „Palaimintas kankinys. Žvilgsnis į arkivyskupą Teofilių Matulionį“  (režisierius Dalius 

Ramanauskas) peržiūra Šv. Antano rūmų salėje.
Birželio 15 d. (penktadienis)

17 val. Malda už Kretingos miesto švietimo ir mokslo darbuotojus, nevyriausybines organi-
zacijas koplyčioje bažnyčios šventoriuje.

19.30 val. Šlovinimo ir liudijimų vakaras vienuolyno kiemelyje iš Lurdo pusės.
Birželio 16 d. (šeštadienis)

8–15.30 val. Tautodailės ir amatų šventė „Nežiopsosi – nestokosi“ Rotušės aikštėje.
10 val. Kretingos miesto, vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjo Jono Karolio Chodkevičiaus atminimo pager-

bimo ceremonija Rotušės aikštėje, prie J. K. Chodkevičiaus paminklo. 
10.30 val. Tarptautinis folkloro festivalis „Pastauninko pintinis“ Rotušės aikštėje.
14–16 val. Parapijos „blusturgis“ bažnyčios šventoriuje.
15.15 val. Šventinė eisena (nuo J. K. Chodkevičiaus paminklo Rotušės aikštėje iki miesto estrados). 
17 val. Malda už Kretingos miesto šeimas ir jaunimą koplyčioje bažnyčios šventoriuje.
18 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.
21 val. Maldos naktis už Kretingą bažnyčioje (tiesioginė transliacija per Marijos radiją).

Kretingos miesto estradoje:
16 val. Dainų ir šokių šventė „Tai gražiai mane augino“. 
19 val. Kauno bigbendo ir atlikėjos Sofijos Rubinos (Estija) koncertas.
20.30 val. Iškilminga Kretingos miesto šventės ceremonija. 
21 val. Marijos Naumovos (Latvija) ir grupės koncertas. 
22.30 val. Grupės „Rondo“ ir „Božolė“ choro koncertas. 
24 val. Šventinis fejerverkas.

Birželio 17 d. (sekmadienis)
8 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.
10.30 val. Šv. Mišios bažnyčioje.
12 val. Mokymas „Šv. Antanas Paduvietis – mūsų šventasis“ (Mažesniųjų brolių ordino 

Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM) bažnyčioje.
12.30 val. Šv. Mišios (vadovauja Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provin-

cijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM) bažnyčioje.
18 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

INICIATYVA
atkurtos Lietuvos šimtmečiui – 

gėlių kompozicija
Kretingos muziejaus dvaro parterį papuošė gėlių kompozicija  „LIE-

TUVAI 100“. Šio sumanymo autorė – Kretingos muziejaus direktorė 
Vida Kanapkienė. Projektą rengė UAB „Frezijų puokštė“ dizainerė 
Audronė Tamošauskienė, kuri ir padėjo muziejaus Gamtos skyriaus 
vedėjai Jurgitai Tertelienei idėją įgyvendinti.

Atkurtos Lietuvos šimtmečiui skirta gėlių kompozicija muziejaus lankytojus turėtų džiuginti iki rudens.
Aisto Mendeikos nuotr.

„Žemių kompozicijai įrengti dovanojo ir 
atvežė bendrovė „Pajūrio gerbūvis“, kalnelyje 
iš viso pasodinta 610 gvazdikų, virš skaičių ir 
žodžio – šalavijai. Gėlių žiedai muziejaus lan-
kytojus turėtų džiuginti iki pat vėlyvo rudens“, 
– „Švyturiui“ sakė J. Tertelienė.

Už gražią iniciatyvą visam muziejaus ko-
lektyvui praėjusį penktadienį padėkojo Savi-
valdybės meras Juozas Mažeika, su pirmuoju 
renginiu, kuris pradėjo šv. Antano atlaidų ir 
Kretingos miesto šventės renginių maratoną, 

pasveikino Savivaldybės administracijos di-
rektorius Virginijus Domarkas, būti partiotais 
linkėjo brolis pranciškonas Bernardas Saulius 
Belickas OFM.

Mažųjų šventės dalyvių laukė muilo burbu-
lų fiesta, muziejuje tądien atidaryta ir tradicinė 
vaikų vasaros stovykla „Malūno artelė“.

Renginio dalyviams koncertavo M. Daujoto 
pagrindinės mokyklos dainininkai ir šokėjai.

„Švyturio“ inf. 

kaukės, verbos, sodai ir t. t.  Iš rajono ar miesto 
į regioninį turą galima atrinkti ne daugiau kaip 
6 autorius.

Nacionaliniame ture komisija išrenka po 3 
geriausius kiekvienos amžiaus grupės kūrinius 
ar kūrinių kolekcijas. Jų autoriams įteikiami 
konkurso simboliai – sidabro vainikėliai. Jo 

jauniesiems meistrams įteikti sidabro vainikėliai

laimėtojas jaunesnio amžiaus grupėje pakar-
totinai siekti nominacijos gali tik perėjęs į vy-
resnio amžiaus grupę ir praėjus ne mažiau nei 
dvejiems metams nuo laimėjimo.             

 Suaugusieji kūrėjai varžosi dėl „Aukso 
vainiko“, laureatai paskelbiami Trijų karalių 
dieną.

(Atkelta iš 7 p.)

„sidabro vainikėlio“ laureatai (iš kairės ) Morta Žaliauskaitė, Eglė Pipiraitė, Ugnė Taurely-
tė, Aurimas Jurgaitis, Martynas strazdas ir Livija Žilėnaitė.   


