
ŠIanDIEn – debe-
suota su pragiedruliais, 
galimi krituliai. Vėjas 
šiaurės, šiaurės vakarų, 2-7 m/s. 
Oro temperatūra dieną iki 21, 
naktį – iki 13 laipsnių šilumos.

RytoJ – nedidelis 
debesuotumas, kritulių 
nenumatoma. Vėjas va-
karų, šiaurės vakarų, 4-7 m/s. 
Oro temperatūra dieną iki 21, 
naktį – iki 15 laipsnių šilumos.

PoRyt – nedidelis 
debesuotumas, kritulių 
nenumatoma. Vėjas va-
karų, šiaurės vakarų, 5-9 m/s. 
Oro temperatūra dieną iki 20, 
naktį – iki 15 laipsnių šilumos.       

2017 m. birželio 17 d., šeštadienis. Nr. 47 (8854). 

tRUMPaI:

24 metų savaitė
Saulė teka 4.41 val.,
leidžiasi 21.58 val.
Dienos ilgumas  – 17.17 val.
Delčia (dyla)
22 mėnulio diena

ORAI

VARDADIENIAI

KALENDORIUS

Dienos sentencija

Kaina 0,35 €

ŠIanDIEn
SKaItyKItE:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

Įprotis yra įprotis, pro lan-
gą jo neišmesi. Įprotį reikia 
žingsnis po žingsnio išvilioti iš 
namų.

M. TVENAS

(Nukelta į 3 p.) (Nukelta į 4 p.)

Kretingos bažnyčioje – 
paslaptinga paveikslo kopija 
Į Kretingos bažnyčią po restauravimo sugrįžo Mergelės Marijos altoriaus antrojo tarpsnio 

paveikslas – Vilniaus Aušros vartų paveikslo kopija. Paveikslą restauravo M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijos polichromijos restauratorius Kęstutis Banys.

Tyrimas atskleidė, kad pas-
taraisiais metais Lietuvoje 
papildomai uždarbiavo dau-
giau kaip pusė gyventojų (52 
proc.), dar beveik trečdalis 
(31 proc.) mūsų šalies gyven-
tojų norėtų užsiimti papildo-
mą uždarbį teikiančia veikla, 
tačiau juos sulaiko nepalan-
kūs įstatymai, biurokratinės 
kliūtys, kapitalo arba lai-
ko trūkumas, pasitikėjimo 
savo gebėjimais stoka. 3 iš 
4 apklaustųjų Lietuvoje (77 
proc.) nurodė, kad imtis pa-
pildomos veiklos labiausiai 
motyvavo galimybė papildyti 
savo pajamas. Kaip ir 2016 
m., dažniausiai per mėnesį 
Lietuvos gyventojų papildo-
mai uždirbama pinigų suma 
siekė iki 50 eurų. Lietuvos 
gyventojai kiek dažniau nei 
latviai ir estai papildomai 
užsidirba prekiaudami savo 
užaugintomis ar surinktomis 
sodo, daržo, miško gėrybė-
mis arba parduodami savo 
rankdarbius.

Nėra išlikusių žinių, kokie pa-
veikslai puošė 1617 m. pastatytos 
Kretingos bažnyčios altorius. XVII ir 
XVIII a. per karus su švedais bažny-
čia labai nukentėjo. 1754 m. vietoje 
senojo Mergelės Marijos altoriaus 
kunigaikščių Masalskių rūpesčiu 
buvo pastatytas naujas, kurį 1768 m. 
birželio 20 d. pašventino Žemaičių 
vyskupas sufraganas ir Eluzos titu-
linis vyskupas Ignotas Chominskis. 
2016 m. žiemą Mergelės Marijos al-
toriaus antrajame tarpsnyje, Aušros 
Vartų Dievo Motinos paveikslo pa-
pėdėje, Linos Navikienės restaura-
torės atidengė užrašą: „Dirbtas 1754. 
Pataisytas 1908“. Baigus altoriaus 
restauravimo darbus šis užrašas vėl 
bus paslėptas po dekoro detale.

Apie 1828 m. Kretingos bažny-
čioje ir vienuolyne vykusios vizita-
cijos akte minima, kad bažnyčios 
Mergelės Marijos altoriaus antra-
jame tarpsnyje yra Dievo Motinos 
paveikslas šviesiai mėlynos spalvos 
fone, puoštas sidabrine karūna. 1888 
m. vizitacijos akte jau rašoma, kad 
antrajame tarpsnyje yra Aušros Var-
tų (Ostrobramska) Dievo Motinos 

(Nukelta į 5 p.)
Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo kopija, sugrįžusi po restauravimo. 
Fotografavo Jolanta Klietkutė, 2017 m.

Meras pasidabino 
naujomis regalijomis 

Širdis lyg skausmo 
varpas tebeaidi 

Laima STONKUVIENĖ

Lekiančio traukinio garsas su persipinančiais varpo dū-
žiais, birbynėmis vinguriuojama melodija, eilės apie trem-
tį. Taip prie paminklo Lietuvių tautos kančioms atminti 
prasidėjo literatūrinė-muzikinė kompozicija „Širdis lyg 
skausmo varpas aidi“, skirta Gedulo ir vilties dienai.

„Širdis – kaip skausmo varpas daužos./Ji dar gyva, nors sužeista./ Širdis – 
kaip gyvas meilės laužas/Ir kaip negyjanti žaizda./ Jei nebeliks, kas išgyveno,/ 
Net jei išbluktų atmintis,/ Vis tiek pajausi, kaip rusena/ Raudona žarija – šir-
dis“, – tokiomis tremtinių eilėmis renginį pradėjo jo vedėjos – Kretingos kul-
tūros centro darbuotojos Aušrinė Zulumskytė ir Toma Surblytė.

Anot jų, nors skaičiai, statistiniai faktai negali perteikti tikrųjų žmogiškų 
išgyvenimų skausmo, juos reikia prisiminti. Prieš 76-erius metus, 1941 metų 
birželio 14 dieną, 3 valandą ryto, Sovietų sąjungos represinės struktūros pra-
dėjo pirmuosius organizuotus masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į ato-
kias šiaurines Sovietų sąjungos teritorijas. Didžioji dalis, daugiausiai moterys, 
vaikai ir vyresnio amžiaus vyrai buvo išvežti į tremtį Altajaus ir Krasnojarsko 
kraštuose, tuo tarpu daug darbingo amžiaus vyrų trėmimo metu buvo atskir-
ti nuo šeimų ir išvežti į pataisos darbų lagerius. Daug kelionės tikslo nepasie-
kė – mirė nuo bado ir šalčio. 

Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo departamento duomenimis, per 
pirmąjį sovietmetį, nuo 1940 m. birželio iki nacių ir sovietų karo pradžios 

Kęstutis GABŠYS

Ketvirtadienį vykusio-
je Kretingos rajono gabių 
moksleivių pagerbimo ce-
remonijoje Kretingos ra-
jono meras Juozas Mažei-
ka pirmą kartą pasirodė 
visuomenei su naujomis 
Kretingos rajono mero re-
galijomis. Savo ženklus 
netrukus turės ir Kretin-
gos rajono savivaldybės 
tarybos nariai. Jiems pa-
gaminti reprezentaciniai 
ženkliukai su užrašu „Kre-
tingos rajono tarybos na-
rys“. Ženkliukai Tarybos 
nariams turėtų būti išda-
linti artimiausiame rajono 
Tarybos posėdyje.

Rajono gabius ir talentingus vai-
kus Kretingos rajono meras Juo-
zas Mažeika ketvirtadienį svei-
kino pasipuošęs naujomis mero 
regalijomis.

ŠIanDIEn – Grigalius, Dau-
gantas, Vilmantė, Adolfas, Laura

RytoJ – Marcelinas, Mor-
kus, Vaiva, Marina, Arnulfas

PoRyt – Julijona, Romual-
das, Romas, Ramunė, Dovilas

5 p.
Dalijo pašventintą duoną

Šv. Antano atlaidų dieną, šv. 
Mišių metu, buvo pašventin-
ta ir dalinta šv. Antano duona. 
Dalintis duona – gerumo akcija 
ir mokymasis nepasiimti visko 
sau, pagalvoti apie kitą žmogų.

9 p.
Gabiems ir talentingiems – 

vardiniai medaliai

Į Kretingos kultūros centrą užva-
kar rinkosi gabūs ir talentingi rajono 
mokiniai, jų pedagogai, šeimos na-
riai. Vyko tradicinė Gabių ir talen-
tingų  vaikų šventė. Šiemet vardiniais 
medaliais apdovanota 12 mokinių ir 
7 kolektyvai.
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Paveikslas prieš restauravimą. 
Matyti dažų pūslės. Fotografavo 
Lina Navikienė, 2016 m.

Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo kopija be aptaisų restauravimo 
metu. Fotografavo Lina Navikienė, 2016 m.

Vyriai paveikslo karkaso apačio-
je. Fotografavo Jolanta Klietkutė, 
2017 m.

Vyriai paveikslo karkaso viršu-
je. Fotografavo Jolanta Klietkutė, 
2017 m.

Paveikslo nugarinės dalies viršaus 
fragmentas. Matomos aptaisų tvir-
tinimo vietos. Fotografavo Jolanta 
Klietkutė, 2017 m.

Kretingos bažnyčioje – paslaptinga paveikslo kopija
(Atkelta iš 1 p.)

paveikslas su sidabro aptaisais.
Šiuo metu Kretingos bažnyčios 

Mergelės Marijos altoriaus antrąjį 
tarpsnį taip pat puošia Vilniaus Auš-
ros Vartų Švč. Mergelės Marijos pa-
veikslo ir aptaisų kopija. Šis paveiks-
las yra 197x73 cm dydžio, tapytas 
apie XVII a. pab. – XVIII a. pr. alie-
jiniais dažais ant sujungtų ąžuolinių 
gruntuotų lentų. Dabar matomas 
vaizdas yra užtapytas ant ankstes-
nio (taip pat Madonos portretinio) 
paveikslo – restauratoriai rado kelis 
užtapymų sluoksnius. Atvaizdas la-
bai nukentėjo per bažnyčios gaisrus 
– dažai nuo karščio susproginėjo 
pūslėmis.

Paveikslo fonas aptrauktas tamsiai 
raudono aksomo medžiaga. Merge-
lė Marija vaizduojama iki pusės, ran-
kas sukryžiavusi ant krūtinės, žvilgs-
nį nukreipusi žemyn. Drabužį slepia 
sidabro spalvos metalo, paauksuoto-
mis gėlėmis puoštas aptaisas, iš po 
kurio matyti raudonos spalvos tuni-
kos klostės.

Madona vainikuota karališka ka-
rūna, galvą supa paauksuota saulė su 
spinduliais, tarp kurių yra 12 žvaigž-
džių. Galbūt seniau karūna galėjo 
būti puošta brangakmeniais, tačiau 
šiuo metu – tik plastmasės ir glazū-
ros detalėmis.

2016 m. Prano Gudyno restau-
ravimo centre paveikslo aptaisus 
restauravo aukščiausios kategorijos 
metalo dirbinių restauratorius Rim-
vydas Derkintis. Tačiau aptaisai ir 
seniau buvo ne kartą restauruoti bei 
perdaryti.

Kretingos bažnyčios Aušros vartų 
Mergelės Marijos paveikslas, nuė-
mus XVII a. pab. – XVIII a. pr. me-
dinį, raižytą, auksuotą ir sidabruotą 
rėmą, nustebino ir sukėlė labai daug 
klausimų, į kuriuos kol kas nėra 
atsakymų.

Paveikslas labai sunkus: tapytas 

ant storų ąžuolinių lentų ir įstatytas 
į masyvų medinį karkasą, kurio nu-
garinės pusės viršuje didelėmis rai-
dėmis įrašyta „1890 A. Turks.“. La-
bai neįprasta, kad karkaso nugaroje, 
kairėje pusėje viršuje ir apačioje yra 
pritvirtinti vyriai.

Vizitacijos aktai nuo 1888 m. mini, 
kad antrajame tarpsnyje yra „Ostro-
bramska“ paveikslas, o ant karkaso 
įrašyta data „1890“. Galbūt XIX a. 
pabaigoje dėl kažkokių mums jau 
nebežinomų priežasčių Aušros Var-
tų Marijos paveikslui kaip pagrindas 
buvo panaudotos vienuolyne bu-
vusios durelės, kurios seniau galėjo 
užverti kokią nišą ar pan. Tuomet 
parašas sietųsi su šių durelių/vartelių 
gamintoju.

Sunku spręsti, ar 1890 m. buvo 
sukurtas visas atvaizdas, koks dabar 
yra, kuris pakeitė kažkokį ankstesnį 
Aušros Vartų Marijos paveikslą, ar 
seniau nutapytas paveikslas (prieš 
1888 m.) 1890 m. buvo pertapytas 
ir jam uždėti nauji aptaisai. Tuomet 
data ir pavardė sietųsi ne su tapytojo, 
o su atnaujintojo darbu.

Taigi, klausimų labai daug, o atsa-
kymų kol kas nėra. Laukia daug įdo-
maus tiriamojo darbo.

Jolanta KLIETKUTĖ
Kretingos muziejus

Dalijo pašventintą duoną
Laima STONKUVIENĖ

Dalintis duona atlaidų metu yra gerumo akcija ir mokymasis nepasiimti 
visko sau, pagalvoti apie kitą, tai kaip viena iš evangelizacijos formų, 
atėjusi iki mūsų dienų.

Šv. Mišių metu pašventintos ir šv. 
Antano garbei skirtos lelijos.

Šią savaitę, šv. Antano atlaidų dieną, Kretingos Viešpaties 
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje šv. Mišių metu 
buvo pašventinta riekėmis supjaustyta duona. Gautas rieke-
les žmonės čia pat laužė ir dalijosi tarpusavyje, nešė artimie-
siems į namus. Pašventintos ir šv. Antano garbei skirtos lelijos.

Duonos dalijimas yra evangelinis 
simbolis, primenantis, kad Jėzus lau-
žė ir dalijo duoną savo mokiniams, 
tas gestas atgimsta šv. Mišių Eucha-
ristijos metu. Dalintis duona atlaidų 
metu yra gerumo akcija ir mokyma-
sis nepasiimti visko sau, pagalvoti 
apie kitą, tai kaip viena iš evangeliza-
cijos formų, atėjusi iki mūsų dienų.  
Kretingos bažnyčioje duona šventi-
nama ir dalijama nuo 2007 metų. 

Kalbinti kretingiškiai vieningai 
tvirtino šventintos duonos ateinan-
tys ir per šv. Agotą, ir per šv. Antaną. 
„Šventinta duona dalijamės darbe, 
parnešame kaimynams. Duonos ga-
balėlius būtinai įsidedame į rankinę, 
turime automobilyje. Tvirtai tikime, 
kad šv. Antano duona apsaugos nuo 
nelaimių, padės išvengti bėdos“, – 

kalbėjo Irena ir Jadvyga. 
Kad šv. Antanas ne kartą padėjo, 

pasakojo ir kita pašnekovė – Vir-
ginija. „Labai dažnai ateinu pasi-
melsti prie šv. Antano, paprašyti jo 
užtarimo, paramos. Juk šv. Antanas 
paprastų žmonių nelaimėms buvo 
labai jautrus, jis visus globojo. Pade-
da ir man. O jo duona pasidalinsiu 
su šeimos nariais, kurie šiandien ne-
galėjo ateiti į šv. Mišias, nes dirba“, – 
sakė moteris.      

Tradicija laužyti ir dalintis šv. An-
tano duona yra ir kitų šalių pranciš-
konų bažnyčiose.  

Apie šv. Antano duoną yra išlikusi 
legenda, pasakojanti, kad kažkada 
gyveno vyrai, kurie pragėrė ne tik pi-
nigus, bet ir šeimas. Kartą visi susėdo 
ir sako: „Kiek galima taip gyventi? 

Diena iš dienos geriame 20 metų“. 
Nusprendė vyrai pakeisti savo gyve-
nimą. Vienas jų pasiūlė: „Melskimės 

į šv. Antaną, jis mums padės grįžti į 
tikrąjį gyvenimą“. Meldėsi vyrai šv. 
Antano prašydami užtarimo ir pa-

galbos, kad galėtų pradėti padoriai 
gyventi. Tačiau kilo klausimas, kaip 

(Nukelta į 7 p.)

Restauratorių atidengtas užrašas, kuris po restauravimo vėl bus paslėp-
tas po dekoro detale. Fotografavo Jolanta Klietkutė, 2016 m.


