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PAKUTUVENŲ ATSISKYRELIAI

Kairiajame Minijos krante, II
kilometrų į vakarus nuo Plungės,
yra Pakutuvėnų kaimas. Tai tik-

;..;- riausiai buvo atgailos vieta, nes
"pakūta " reiškia atgailą. Gali bū-
ti, kad pavadinimas kilęs išto, jog
vietovė buvusi atkampioje vietoje
ir joje gyventi buvęs vienas var-
gas.

apsigyveno daugiau kaip priešdvejus.
Darius išKauno Pakutuvėnuose taip
pat atrado namus. Čia nuolat gyveno
ir druskininkietė Laura, tačiau šiemet
ji įstojo ir išvažiavo mokytis. Vieni
kitus jie vadina broliais ir seserimis.
Tarp bendruomenės narių santykiai be
galo nuoširdūs ir geranoriški - tokie,
kokių jie ilgėjosi ir troško ten, už ri-
bos, - pasaulietiškame gyvenime.

jų poreikius ir jie gauna leidimą pa-
silikti, privalo laikytis nustatytų tai-
syklių. Bendruomenės teritorijoje
griežtai draudžiamos narkotinės me-
džiagos, alkoholiniai gėrimai, seksas,
fizinė ir moralinė prievarta, miegoti
po vienu stogu vaikinam ir mergi-
noms. Turi gerbti vienas kitą (veiks-
mais ir žodžiais), kiek imanoma da-
lyvauti bendruomenės maldos gyve-

Tą atgailos kampelį atrado
Kretingos pranciškonų vienuo-
lis tėvas Gediminas, ieškojęs
vietos pasiklydusio ir ieškančio
tikėjimo bei meilės jaunimo
bendruomenei. Tad 1995 metais
čia apsigyveno pirmieji atsi sky-
rėliai. Tai jauni žmonės, neradę
savo vietos dabartiniame pasau-
lyje, nesusi gyvenę su visuome-
ne, aukštinančia materialias ver-
tybes ir paminančia dvasines. Jie
- buvę narkomanai, alkoholikai
ar šiaipkenčiantys, dvasinę J,?u-
siausvyrą praradę žmonės. Cia
jie pajunta ramybę ir susigyve-
na su Dievu, sekdami amžinu
gamtos ritmu. Ir - mokosi mylė-
ti save bei kitus. Bendruomenė priima atvažiuojan-
Pakutuvėnų krikščioniškos bend- čius ramybės ir susitaikymo su Die-

ruomenės nariai ieškoasmeninio san- vu ieškančius žmones. Kiekvienas,
tykio su Dievu, kartu gyvena ir mel- atvykęs svečių teisėmis, gali čia pra-
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nime (brevijoriaus maldose), taupiai
ir tvarkingai elgtis su bendruomenės
turtu, nedrumsti kaimynų ramybės.
Čia valgoma du kartus per dieną,

po rytinės ir vakarinės maldos, arba-



rėliai, kiti atvyksta tik kurį laiką pa- kimo Pakutuvėnuose sprendžia pati ta geri ama po dieninės brevijoriaus
=------:-",..------';::'Il!:;::----:----:-;--'---.., maldos. Visi susėda prie il-

go iš lentų sukalto stalo,
stovinčio lauke. Kaip sakė
Jolanta, dažniausiai valgo

~ įvairias košes.
Jaunuoliai gyvena mini-

maliomis sąlygomis - mo-
linėse ir medinėse trobelė-
se, kuriose nėra vandens ir
nešildoma. Kai prasideda
šalčiai,jie nuo krosnies nu-
sirita įkaitusius akmenis ir
pasideda į lovas - taip ir ši1-
dosi. Per trejus metus vie-
nas narys sirgo tik kartą.
Nėra nei televizoriaus, nei
radijo. Laikraščiųnegauna,
tad apie gyvenimą "už ri-
bos" sužino tik išatvyks-
tančiųjų. Bendruomenės

egzistavimas nesiremia nuolatiniu lė-
šų gavimu, 0 vien aukomis. Jiems to
pakanka.
Pakutuvėnų atsiskyrėliai augina

kelias ožkas, laiko
vištų, triušių, turi ir
žemės. Tą dieną, kai
lankėmės, jaunuoliai
ožkoms ruošė šieną.
Taigi darbo netrūksta.
Kiekvieną vasarą,

liepos mėnesį, Pakutu-
vėnuose vyksta šeimų
stovyklos. Susirenka
keli šimtai žmonių iš
visos Lietuvos. Čia jie
pailsi, įgauna stipry-
bės. Penktadienio die-
ną pirmosios šeimos
jau statėsi savo palapi-
nes.
Kaip sakė Jolanta,

jie stengiasi gyventi
šia diena. Ne bet
kaip ją prastumti, 0
padaryti viską, ką
gali.
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būti, atgauti dvasinės ramybės. 25 me-
tų buvusiam narkomanui Audriui iš
Radviliškio šivieta namus atstoja jau
ketvirtus metus. Vilnietė Jolanta čia

bendruomenė. Jos nariu tampama čia
išgyvenus metus laiko ir gavus visų
sutikimą. Atvažiavusieji turi aiškiai
žinoti, ko nori. Jeigu šivieta atitinka
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