
Lapkričio mėnesio kelionės po Lietuvą 

Po kelionių po svečius kraštus nusprendėme pasidairyti po Lietuvą 

2019 m. lapkričio 24 d. vykstame į Klaipėdą. Klaipėdos muzikinis teatras kviečia į Eduardo Balsio operą 

„Kelionė į Tilžę“. Išvykoje dalyvavo 37 Emeritus klubo nariai. 

Prieš spektaklį apsilankome Klaipėdos Laikrodžių muziejuje. Kadangi atvykome kiek prieš 12 val., galėjome 

pasiklausyti varpų muzikos muziejaus kiemelyje. Beje varpai įrengti buvusio pašto pastato bokšte. 

Muziejaus eksponatai taip pat įspūdingi. 

 Muziejaus eksponatas 

Iš laikrodžių muziejaus nuvykstame dar į Prano Domšaičio galeriją. Galerija įsikūrusi net keturiuose 

pastatuose. Joje sukaupta daug P. Domšaičio darbų, taip pat Mažosios Lietuvos meno dirbinių. 

Po spektaklio grįžtame į Kauną. 

 

Lapkričio 27 d. apsilankėme Benediktinių vienuolyne ir šv. Mikalojaus bažnyčioje. Ekskursijoje dalyvavo 

daugiau kaip 50 emeritų.  

Sesuo Gabrielė papasakojo apie vienuolyno istoriją, vienuolių gyvenimą, apeigas, palaimintąjį arkivyskupą 

Teofilių Matulionį. Pasivaišinome arbata, dalyvavome vienuolių kasdieninėse apeigose. 

Caro valdžia visaip ribojo vienuolyno veiklą. XIX a. pabaigoje trukdyta į vienuolyną įstoti naujoms narėms. 

Tačiau vienuolės rado būdą apeiti caro valdžios draudimus. Mirus vienuolei jos pavarde slapta būdavo 

priimama kita vienuolė. 

Šv. Mikalojaus bažnyčia pastatyta XV amžiuje. 1948 m. bažnyčia ir vienuolynas uždaryti. 1990 m. bažnyčia 

suremontuota ir grąžinta tikintiesiems. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1948
https://lt.wikipedia.org/wiki/1990


Su šv. Mikalojaus bažnyčia ir vienuolynu 

tampriai susijęs arkivyskupo Teofiliaus 

Matulionio gyvenimas. Jis kunigavo 

Latvijoje, Peterburge, Mogiliove.  Ne kartą 

buvo kalintas.  1929 m. įšventintas vyskupu, 

tačiau ir vėl suimamas. 1933 m. apsikeitus 

kaliniais, vyskupas grįžo į Lietuvą. Teofilius 

Matulionis apsistojo Kaune, buvo paskirtas 

šv. Mikalojaus bažnyčios rektoriumi. 

Sovietiniais laikais iki mirties 1962 m. 

arkivyskupas ir toliau buvo persekiojamas. 

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio 

paskelbimo palaimintuoju – beatifikacijos – 

ceremonija įvyko 2017 m. birželio 25 d. 

Vilniaus Katedros aikštėje. 

 

 

 

 

 

Pasivaikščiojimas palaimintojo batais 

 

 

Lapkričio 28 d. ir gruodžio 10 d. vykome į Valdovų rūmus Vilniuje (dvi grupės). Išvykoje dalyvavo 97 

Emeritus klubo nariai. 

Išvykos tikslas – apžiūrėti Valdovų rūmuose vykusią parodą RADVILOS. Kunigaikščių istorija ir paveldas. 
Parodoje buvo rodoma daugiau nei 350 eksponatų, surinktų iš bemaž 40 atminties institucijų, bažnyčių, 
vienuolynų ir privačių kolekcijų, esančių septyniose pasaulio valstybėse – Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, 
Ukrainoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Šventojoje Žemėje (Jeruzalėje). 

Parodos organizatoriai: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 
Kunigaikštis Motiejus Radvila. 

Pirma grupė taip pat turėjo galimybę pamatyti lenkų dailininko Jano Mateikos garsų ir monumentalų  

(2,98 × 5,12 m) paveikslą „Liublino unija“.  

 

 

 

 

 


