
     

       

 

  

 

     

        

 

  
Etnografinėje  sodyboje galite užsisakyti: 

 

Ekskursiją senovinėje dangaus šviesulių 
stebykloje.  
Sužinosite apie senuosius dangaus šviesulių stebėjimo ir 

laiko skaičiavimo būdus, suvoksite senųjų  žvaigždžių 

ženklų esmę, patirsite protėvių pasaulėžiūros savastį. 

Skambinkite iš anksto telefonu: 8-616 44596. 
 

JORĖS 2019 RENGĖJAI: 
 

Molėtų krašto muziejus 
www.moletumuziejus.lt 

Lietuvos Romuva 
Apeiginio folkloro grupė „Kūlgrinda“ 

www.romuva.lt 

Asociacija Žaliųjų klubas „Gojus“ 
 

JORĖS 2019 RĖMĖJAI: 
 

Lietuvos kultūros taryba 

Molėtų r. savivaldybė 

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro 

regioninio parko direkcija 

Internetinis dienraštis Alkas.lt 

 
 

 

 

XXIV Jorė vyks 2020 m. balandžio 25-26 dienomis! 

 

Šventė be svaigalų!  

 

 
 

 

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 palaiminto įšventimo ženklo, 

kurį prieš apeigą buvo perdavę vaidiloms. 

 

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. 

 
 

http://www.romuva.lt/


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Sekmadienis, balandžio 28 d. 
10-11 Vytauto Daraškevičiaus nuotraukų knygos  

„Saulės ratu“ pristatymas. 

11-14 Išplėstinis Lietuvos Romuvos Vaidilų ratas 

skirtas Senojo baltų tikėjimo nūdienai aptarti. 
Mintijimai apie baltiškų apeigų gelmę dalinsis Lietuvos Romuvos 

Krivė I.Trinkūnienė; mitologas dr. D.Razauskas; filosofas dr. Ignas 

Šatkauskas, Vidmantas Velička, etnomuzikologė dr. D. 

Urbanavičienė, etnologė N. Balčiūnienė; etnokosmologas J.Vaiškūnas 

ir kiti. dr. Ainės Ramonaitės 2011 m. nufilmuoto videopokalbio su 

Lietuvos Romuvos Kriviu Jonu Trinkūnu (1939-2014) peržiūra. 

• 14-15 Kepame apeiginę kiaušinienę. Atsivežtiniai pietūs 

ant žolės. Ridename Joručius. Supamės sūpuoklėmis (su „Šeimų 

Romuva“). 

• 15-18 Išplėstinis Lietuvos Romuvos Vaidilų ratas... 

• 12-13 Sutartinių mokymasis kartu su sutartinių 

giedotojomis Ingrida ir Lina. (Dangaus šviesulių 

stebykloje). 

• 14-16 Senoviniai žaidimai. 

Etnografinėje sodyboje veikia parodos: „Dangaus sodai“, 

„Lietuviškas Zodiakas“, „Jore – atrakink Žemę“, veltinio dirbinių 

paroda. 

Į šventę atsivežkite: 

vėliavų – eisenai, margučių, žvakių, pirmosios žalumos – apeigoms, 

kiaušinių, maisto – apeiginėms vaišėms, indą bei šaukštą – 

šventiniam viralui srėbti, akmenų – Perkūno šventovei aukoti. 

Nakvynę užsisakykite: 
A.Arlausko sodyba 8-612 67349. Michailino V. sodyba 8-687 10795. 

„Santa Barbara“ vila 8-671 70995. Nacionalinės teismų 

administracijos mokymo centras 8-699 14462, 8-687 54147. 

Nebijantys šalnų gali nakvoti nemokamai Etnografinėje sodyboje 

savo palapinėse. Daugiau žinių: 8-682 14559, 8-616 4596 

(Etnografinė sodyba, Kulionių k., Molėtų r.). 

X X I I I  P I R M O S I O S  

PAVASARIO  ŽALUMOS  ŠVENTĖ 
 

 

 
 

Šeštadienis, balandžio 27 d. 

 
 10-11   Talkiname šventvietėje. Pirmąja pavasario žaluma 

puošiame Stebyklą, Vartus, Perkūno šventvietę. 

 10-22 Amatininkai pristato bei parduoda savo 

darbus. Mokomės baltiškų papuošalų gamybos ir kitų amatų. 

 10.30  Perkūno šventovėje užkaičiamas apeiginis 

viralas.  

 11 Susibūrimas Dangaus šviesulių stebykloje. Krivės ir 

vaidilos sveikinimas. 

 11.30 Iškilminga eisena į Kulionių piliakalnį su savo 

bendrijų vėliavomis ir žvakutėmis ugniai nuo piliakalnio parsinešti. 

Giedame „Ričiau rotų, dobilio“ ir „Eisim broliai tūta tūtava“ ir kitas 

Jorės giesmes. 

 12 Protėvių vėlių pagerbimas piliakalnyje. Giedame 

protėvių atminimo ir karines giesmes. Krivė ir vaidilos sako 

sveikinimo kalbas. Aukojame protėvių vėlėms, ugniai. 

 12.30 Vaidilų įšventimas. Įšvenčiamieji privalo turėti krivulę. 

 13 Romuvių įšventimas. Įšvenčiamieji privalo turėti baltišką 

papuošalą, kuris po įšventimo apeigų tampa Romuvio Galios 

ženklu. 

 14 Eisena 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. 

• Labiname naujuosius romuvius ir Joriukus (visus kurių vardai su 

šaknimi Jor- Jar- Jur-) kviečiame į rato vidų ir eidami ratelius apie 

juos giedame „Tu žilvitėli, dabile“. 

15.10 Aukojame savo atsivežtus akmenis 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. 

15.45 Ragaujame šventinį Viralą. Rengiame suneštines 

vaišes. 

16.30 Linksminamės darnoje su atgimstančia gamta. 
Dainuojame ir šokame. Žaidžiame (su „Šeimų Romuva“). 

Įsitraukiame kiekvienas ir užvedame kitus. 

17-18 Algimanto Bučio knygos „Lietuvių karaliai ir 

Lietuvos karalystė de facto ir de jure viduramžių 

Europoje“ pristatymas. Knygos ištraukas skaitys, dainuos ir 

gros aktorius Gediminas Storpirštis. 

18-19 Sutartinių mokymasis. (moko jaunimo Ramuva 

Dangaus šviesulių stebykloje). 

18-21 Periamės šventinėje Jorės pirtyje. (Panevėžio 

Romuva ir Panevėžio Pirties Partija). 

21-24 Vakaro laužas, ugnies reginiai, vakaronė, 

šokiai. (Jaunimo Ramuva). 

24 Naktinis „Gyvo žalio“ žygis į Kulionių piliakalnį 

su deglais. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fvydara%2Fdocs%2Fgalutinis_maketas_297x230_252psl122%3Futm_source%3Dconversion_success%26utm_campaign%3DTransactional%26utm_medium%3Demail%26fbclid%3DIwAR0Rfc9fXGEAfUCo79BtRIyWZiYWaLhYWPrI_2BxtV0VZfJ9CvMhWh2f3LE&h=AT2i8BvLATmv2tzzgKS94ajWsdSOjNDv-89lv4vrOzDc1Mj-zbSPVlwpxpLmwSThHiUBReOiJyO_3FqgAvI5mYXzuefll2Lt8DFNkaWbLIqpsZ2UzNOMbQ13TqqlZ12h10ej8A

