Įšventimo į romuvius priesaikos žodžiai:
Įšvenčiamasis kartoja paskui Vaidilą: Aš
[tariamas vardas] atėjau čia protėvių pramintu
keliu. Dabar mano pareiga tęsti šį kelią. Ąžuolo
gilėje įamžintas galingo medžio pavidalas. Mano
dvasioje įspausti protėvių priesakai. Aš trokštu
pažinti juos ir perduoti savo vaikams. Stodamas
prieš Amžiną Romuvos Ugnį skelbiu – Senasis
Baltų Tikėjimas, vienijęs gimines ir gentis, ilgus
šimtmečius gelbėjęs ir įkvėpęs mūsų Tautą –
dabar yra čia [dešinė ranka pridedama prie
širdies] – mano širdyje. Tepadeda man protėvių
Vėlės ir Didieji Dievai. Tegul teikia stiprybės ir
galių žengiant į ateitį. Tebūnie Darna!
Įšvenčiamasis aukoja vašką Gabijai ir eina
pasiimti savo įšventimo ženklo.
Vaidila: Dabar tai Tavo stiprybės, išminties ir
sėkmės ženklas palaimintas protėvių. Esi
Romuvis. Kurk Darną!
Įšvenčiamasis: Tebūnie Darna!
Įšvenčiamasis gauna įšventimo ženklą ir
įsirašo į Romuvos bendrijos knygą.

Etnografinėje sodyboje visus metus galite
užsisakyti:
Ekskursijas senovinėje dangaus šviesulių
stebykloje.
Čia sužinosite apie senuosius dangaus šviesulių
stebėjimo ir kalendorinio laiko skaičiavimo būdus,
atrasite senąjį lietuvių Zodiaką. Gyvai prisiliesite prie
mūsų protėvių pasaulėžiūros esmių.

Ekskursijas po Observatorijos apylinkes.
Kelionė pėsčiomis po Observatorijos apylinkes,
susipažinimas su vietove, Kulionių piliakalniu,
Observatorijos istorija.

Ekskursijas užsisakykite iš anksto telefonu:
8-616 44596
JORĖS 2017 RENGĖJAI:
Molėtų krašto muziejus
www.moletumuziejus.lt
Lietuvos Romuva
Apeiginio folkloro grupė „Kūlgrinda“
www.romuva.lt
Asociacija Žaliųjų klubas „Gojus“
JORĖS 2017 RĖMĖJAI:
Molėtų r. savivaldybė
JORĖS 2017 GLOBĖJAS:
Valentinas Stundys

XXI PIRMOSIOS
PAVASARIO ŽALUMOS ŠVENTĖ
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Protėvių

vėlių

pagerbimas

piliakalnyje.

Giedame „Oi kalnas kalnas“. Krivė ir vaidilos taria kalbas.
Aukojame protėvių vėlėms, ugniai. Giedame protėvių atminimo ir
karines giesmes.

 12.30 Vaidilų įšventimas.
 13 Romuvių įšventimas.
Įšvenčiamieji privalo turėti baltišką papuošalą, kuris po
įšventimo apeigų tampa Romuvio Galios ženklu.

Šeštadienį balandžio 29 d.


11–17 Talkiname šventvietėje. Pirmąja pavasario
žaluma puošiame Stebyklą, Vartus, Perkūno šventvietę.

 11–21 Amatininkai rodo ir parduoda savo
darbus. Mokomės baltiškų papuošalų gamybos ir kitų amatų.
 16–21 Periamės Perkūno pirtyje.
 17–18 Pristatoma Ilonos Daujotaitės-Janulienės
tapybos paroda, skirta Tautinių drabužių
metams (Etnografinėje pirkioje).
 18-19 Pristatoma Ritos Doros ženklų paroda
„Žemės ratas“ (palei rytinę Etnografinės pirkios sieną).
 19-21 Žaidžiami senoviniai žaidimai. Šaudoma
iš lanko (moko gyvosios istorijos klubas „Leitgiris“).
 21–24 Vakaro laužas, vakaronė, šokiai
 24 Naktinis „Gyvo žalio“ žygis su deglais.

Sekmadienį balandžio 30 d.
 10.30 Užkaičiamas apeiginio viralo katilas
Perkūno šventovėje.
 11 Buriamės Dangaus šviesulių stebykloje. Visus
sveikina Krivė ir vaidila. Giedame „Jori tėvas šaukia“.
 11.30 Žygiuojame į Kulionių piliakalnį su savo
bendrijų vėliavomis ir žvakutėmis ugniai nuo piliakalnio
parsinešti. Giedame „Ričiau rotų, dobilio” ir „Eisim broliai
tūta tūtava“.

 13.30 Karžygių kova skirta pilėnų atminimui.
Atlieka gyvosios istorijos klubas „Leitgiris“

14 Grįžtame į Dangaus stebyklą. Šventą Ugnį, nuo
piliakalnio Aukuro prisidegę savo žvakeles ir deglus, nešame į
Dangaus stebyklą.
 14.20 Įeiname pro Jorės vartus. Apšlakstomi Jorės
vandeniu. Giedama „Dūno upė“.
 14.30 Užkuriame Aukurą Dangaus stebykloje.
Giedame „Dega ugnelė tūta tūta“, „Jorja geras vakaras“.
 Labiname Gabiją, Žemyną, Perkūną. Giedame
„Žemynėle, žiedkelėle“.



 Vaišinamės Joručiais ir Duona.
 Žemyneliaujame. Siunčiame ratu šventinį kaušą ir tariame
linkėjimus. Dainuojame „Jori, šildyk žemį“ ir kt.

 15.45

Ragaujame šventinį Viralą. Rengiame
suneštines Vaišes, ridename Joručius. Supamės sūpuoklėmis.
Šokame lenton. Kepame apeiginę kiaušinienę.



16.30–18 Linksminamės darnoje su atgimstančia
gamta. Dainuojame ir šokame. Žaidžiame. Įsitraukiame



18.30 Pašnekesys „Senasis baltų tikėjimas
šiandien“ Baltiškos dvasinės patirties kelio paieškos. Laisvas

kiekvienas ir užvedame kitus.

pokalbis prie pavakarių stalo dalyvaujant Romuvos Krivei
I.Trinkūnienei, Romuvos garbės vaidilai, mitologui dr.
D.Razauskui, Romuvos vaidilai, etnokosmologui J.Vaiškūnui ir
kitiems, Romuvos vaidilei, etnomuzikologei dr. D.
Urbanavičienei ir kitiems kviečiamiems įsijungti.

 20.30 Palydime nusileidžiančią Saulę.
Etnografinėje sodyboje veikia parodos: „Dangaus
sodai“, „Lietuviškas Zodiakas“, „Jore – atrakink
Žemę“, „Žemės ratas“, „Saulės kelias“, „Pasaulio
medžio slėpiniai“. Bus galimybė pamatyti ir
daugiau sužinoti apie baltiškas škudžių veislės avis!
Atsivežkime į šventę kuo daugiau vėliavų,
margučių, žvakių, deglų, pirmosios žalumos,
maisto – vaišėms, indus bei šaukštus –
viralui srėbti, akmenų – Perkūno šventovei.



Labiname naujuosius romuvius ir Joriukus



15.10 Aukojame akmenis Perkūno šventovei.

Akmenys Perkūno šventovei

Aukodami iš įvairių baltų žemių kampelių atvežtus akmenis
garsiai sakome iš kur į Perkūno šventovę atkeliavo akmuo ir
tariame iškilmingus linkėjimus artimiesiems ir Tautai. Ant
akmenų degamos žvakutės, aukojama pirmoji žaluma. Krivė
pašventina paaukotuosius akmenis. Perkūno šventovės
pagerbimui giedame „Didysie mūsų“, „Dijūta kalnalis“,
šokame ratelius apie šventus Perkūno šventovės akmenis.

2000 m. Jorėje iškilmingai buvo padėtas akmuo Perkūno
šventovės pirmajai kertei. Nuo to laiko kiekvienas gali
paaukoti čia savo Šventovės statybai skirtą akmenį, atvežtą
iš širdžiai brangaus žemės kampelio, ir paprašyti Perkūno
galių sau, artimiesiems ir visai Tautai. Linkėjimai šioje
vietoje išsipildo.

Gyvo žalio!

XXII Jorė įvyks 2018 m. balandžio 28-29 dienomis!

(visus
kurių vardai su šaknimi Jor- Jar- Jur-) kviečiame į rato vidų ir
eidami ratelius apie juos giedame „Tu žilvitėli, dabile“.

