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2007 04 28-29   

KULIONYSE 
 

   

Kai Jorė apgaubs žemę, medžius, gyvulius ir žmones, kai naujam vešėjimo 
metui sukils visi gyvybės syvai ir galios kartu įsiliesime į naują gyvybės 

vešėjimo ratą. Tebūnie mūsų ir jūsų kelionė sėkminga, būkime stiprūs ir sveiki, 
ryžtingi ir sumanūs. Tebūnie Darna! 

Š v e n t ė s   e i g a :  

 

Pirmoji Jorės 
diena 

2007 04 28 
Šeštadienis 

 
 

 

11 – 16 
val.  

Talka šventvietėje 

  

Baltiškų papuošalų gamyba 
(R.Ordinas) 

Patys tvarkome šventės vietą. Grėbiame pernykščius lapus. 
Renkame pirmąją pavasario žalumą (jorę) ir puošiame 
šventinius vartus, stebyklos stulpus, aukurą. Vežame iš laukų 
akmenis Perkūno šventovei. Kūrename dūminę pirtį. Iš 
Pasidarome jorės vantų. Tvarkydami šventinę erdvę kuriame 
Darną aplinkoje ir savo viduje - ruošiamės šventinėms 
apeigoms. (Pageidautina, kad pasiimtumėte savo įrankius: 
grėblį, kirvuką, peilį). 

16 – 19 
val.  

Apeiginė pirtis  

  

Baltiškų papuošalų gamyba 
(R.Ordinas) 

Šventinės Talkos dalyviai grupelėmis kviečiami į apeiginę 
pirtį. Periamasi, vanojamasi jorės vantomis.Visi Visatos pradai 
– ugnis, akmuo, vanduo, oras, garas, medis, žemė teikia 
dieviškąsias Galias mūsų dvasiai ir kūnui. Išsikaitinę, išsipėrę 
ir išsimaudę gėlame Lenktinio ežero vandenyje švaria ir 
pakylėta siela  persikūniję einame prie laužo ugnies. 

19 – 20 Vaidilų ratas Romuvos vaidilos ir Krivis tarsis ir priims reikalingus 



val. sprendimus. 

20 val. Vakaronė 
Kalbame, dainuojame, šokame...  atsivežkite savo muzikos 
instrumentus bei gerą nusiteikimą ir galėsite pasilinksminti ir 
palinksminti save ir kitus. 

Antroji Jorės diena 
2007 04 29 

Sekmadienis

0 val. 

Sueiga Senovinėje Dangaus 
šviesulių stebykloje. Aukuro 
įkūrimas. Vaidilos prakalba. 
Romuvos Krivio sveikinimas 

Ateinama pasipuošęs tautiniais rūbais. Jei jų neturite tai  dėvėkite bent 
senovinį papuošalą (juostą, apyrankę, segę ar kt.). Per senuosius 
ženklus mus pasiekia  Galios iš protėvių Amžinųjų Aruodų. 

10.20 
val.  

Didžiojo aukų katilo užkaitimas  

 

Seniausias aukojimas – bendros vaišės su į šventę iškviestais svečiais, 
protėviais ir Dievais. Didysis aukų katilas verda visą šventę, 
sugerdamas mūsų mintis ir linkėjimus, mūsų šventinę nuotaiką ir 
viltis… vėliau semsimės iš jo ir gausime daugiau nei davėme.  

10.30 
val. 

Šventinė eisena į Kulionių 
piliakalnį 

 
Giesmės: "Kūlgrinda", "Gilė" ir visi. 

Iš Dangaus stebyklos darnia eisena giedodami eisime į Kulionių 
piliakalnį  susitikti su protėviais, sujungti dabartį su būtovę…  Turėkite 
savo krašto ar bendrijos, vėliavą. Vėliava įkūnija Vėlių Galybę. 

11 val.  

Apeigos piliakalnyje  Įšventimas į 
Romuvius. Protėvių giesmės.  

   

Protėvių giesmės: "Kūlgrinda", "Gilė" ir 
visi. 

Protėvių,  gynusių mūsų laisvę ir tikėjimą, krauju persisunkusiame 
šventkalnyje dėkojasime protėvių vėlėms, kad esame lietuviais, kad 
gyvi, kad turime savo žemę, kalbą, savo būtovę, savo tikėjimą. 
Skambės senosios giesmės, žvangės karžygių kalavijai, pasiryžusieji 
tęsti protėvių pradėtus darbus tars priesaikos žodžius… Tebūnie Darna! 
(Turėkite žvakių - protėvių vėlių pagerbimui. Pasiryžę įsišvęsti į 
romuvius - turėkite apsisprendimo ženklą: segę, apyrankę, juostą, 
žiedą, pakabutį, - kuris taps jūsų stiprybės, išminties ir sėkmės ženklu 
palaimintu protėvių). 

13 val.  

  

Aukuro įkūrimas Dangaus 
stebykloje. Apeigos skirtos 
didiesiems mūsų Dievams 

Giesmės: "Kūlgrinda", "Gilė" ir visi.  

Jorė – diena kai Aukštėjo galybė Perkūno šviesos pavidalu nusileidžia į 
Žemynos globojamus kūnus, visą perkūnydamas naujo vešėjimo metui. 
Visi kartu gamtos prieglobstyje priimsime Dangaus ir Žemės dovanas 
sau ir savo artimiesiems.   

13.30 
val.  

  

Akmenų aukojimas Perkūno 
šventovėje Vienas paskui kitą iškilmingai aukojsime Perkūno šventovei atvežtus 

akmenis. Kiekvienas pasakys žodį – iš kur akmuo atkeliavo, tars 
linkėjimus.  Krivis įšventins paaukotuosius akmenis. 

14 val.  

Šventinio viralo ragavimas. 
Suneštinės Vaišės, Joručių 

ridenimas. Supimasis. Šokimas 
lenton. 

Kiaušinėnės kepimas.  

Linksmybės darnoje su 
atgimstančia gamta 

 

Dainos ir šokiai, muzika. 

Pievoje palei Perkūno šventovę pasitiesime savo staltieses, išdėliojame 
atsivežtas vaišes. Iš apeiginio Katilo ragausima šventinį viralą. Savo 
atsivežtu maistu vaišinsime vieni kitus. Tai ką  šiandien pasiūlysi  
kitam - rytoj  atgausi su kaupu ir Skalsa.  

 

20.49 
val.  

Saulės palydėjimas Kantriausi palydės Jorės Saulę. Pasisems dangiškų Galių iki kitos 
Jorės. 

 



APEIGOMS TURĖKITE : 

1. Savo valstybės, krašto,savo religinės arba kultūrinės bendrijos vėliavą 
(politinių partijų vėliavas paliekame namuose). 

2. Akmenį(is) iš Jums brangių vietų, skirtą Perkūno šventovei. 
3. Žvakių (1- Perkūno šventovei, 2-Protėvių vėlėms Kulionių 

piliakalnyje). 
4. Margučių ridenimui, kiaušinių - kiaušinienei... 

5. Gėrimų ir maisto suneštiniam šventiniam stalui. 
6. Lėkštę ir šaukštą apeiginiam viralui valgyti. 

NAKVYNĖ 
Dėl nakvynės iš anksto kreipkitės į Observatorijos komendantę 

p. Valerija Kakarienę 8-383 45444. 
Jei nebijote šalnų galite nakvoti nemokamai Etnografinėje 

sodyboje savo palapinėse 

Teiraukitės: 8-682 14559 
http://muziejus.moletai.lt/jore.html 

 

R e n g ė j a i : 
 

 
LIETUVOS ROMUVA 

 

 
LIETUVOS JAUNIMO RAMUVA 

 
MOLĖTŲ KRAŠTO MUZIEJUS 

 
R ė m ė j a i: 

 
 
 
 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ 
 
 

 LAUKIAME JŪSŲ ATVYKSTANT! 


