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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis 

2016 m. gruodžio mėn. 

Gruodžio  mėnesio šventės: 

12-03 Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena  
12-04 Šv. Barbora  
12-05 Tarptautinė savanorių diena už ekonominę ir 
socialinę plėtrą  
12-06 Šv. Mikalojus, Arklių diena  
12-07 Šv. Ambraziejus  
12-07 Tarptautinė civilinės aviacijos diena   
12-08 Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo 
šventė 
12-13 Šviesos diena, Šv. Liucija   
12-15 Tarptautinė arbatos diena 
12-18 Tarptautinė migrantų diena  
12-21 Žiemos saulėgrįža, Elnio devyniaragio šventė 
12-24 Šv. Kūčios   
12-25 Kalėdos   
12-26 Šv. Steponas  

12-26 Kalėdos (antra diena) 
 

 

 

 

 

 

 

P  5 12 19 26 

A  6 13 20 27 

T  7 14 21 28 

K 1 8   15 22 29 

Pn 2 9 16 23 30 

Š 3 10 17 24 31 

S 4 11 18 25  

http://day.lt/diena/2016.12.03
http://day.lt/sventes/straipsniai/neigaliuju_diena
http://day.lt/diena/2016.12.04
http://day.lt/sventes/straipsniai/barbora
http://day.lt/diena/2016.12.05
http://day.lt/sventes/straipsniai/savanoriu_diena
http://day.lt/sventes/straipsniai/savanoriu_diena
http://day.lt/diena/2016.12.06
http://day.lt/sventes/straipsniai/arkliu_diena
http://day.lt/diena/2016.12.07
http://day.lt/sventes/straipsniai/ambraziejus
http://day.lt/diena/2016.12.07
http://day.lt/sventes/straipsniai/civiline_aviacija
http://day.lt/diena/2016.12.08
http://day.lt/sventes/straipsniai/nekaltojo_prasidejimo_svente
http://day.lt/sventes/straipsniai/nekaltojo_prasidejimo_svente
http://day.lt/diena/2016.12.13
http://day.lt/sventes/straipsniai/sviesos_diena
http://day.lt/diena/2016.12.15
http://day.lt/diena/2016.12.18
http://day.lt/sventes/straipsniai/migracija
http://day.lt/diena/2016.12.21
http://day.lt/sventes/straipsniai/ziemos_saulegriza
http://day.lt/diena/2016.12.24
http://day.lt/sventes/straipsniai/kucios
http://day.lt/diena/2016.12.25
http://day.lt/sventes/straipsniai/kaledos
http://day.lt/diena/2016.12.26
http://day.lt/diena/2016.12.26
http://day.lt/sventes/straipsniai/kaledu_senelis


  

 2016 m. gruodžio  Nr. 22 

Rudenėlio  šventė 

„…jau baigiasi antrasis rudens mėnuo. Saulė vis rečiau glosto medžių viršūnes. 

Tačiau ruduo – derliaus metas. “  

2016.10.28 dieną Kapčiamiesčio globos namuose 

buvo minima Rudenėlio šventė. Šventės metu buvo 

vedama speciali programa, jos metu klausoma 

harmoninga melodija,  dainos apie gelstančius medžių 

lapus, lietų ar išskrendančius paukščius. Šį muzikos 

foną retkarčiais papildydavo J. Maliauskaitės-

Žilinskienės eilėraščiai, tradicinės mįslės apie rudenio 

gėrybes,  žaidimai. Šventę puošė  šermukšnių uogos, 

obuoliai, gyventojų sukurtas ,, Fantazijų medis“ taip 

pat renginio metu bendrai kartu pagamintas „Rudenio 

medis“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA narių apsilankymas 
2016.11.03 Kapčiamiesčio globos namuose lankėsi Alytaus Anoniniminių alkoholikų (AA) 

draugija – „Vilties kibirkštis“. Atvykę trys draugijos nariai iš Alytaus dalinosi savo 

gyvenimo patirtimi su globos namų bendruomene,  atskleidė, kaip mums atrodantis 

„nekaltas“ laisvalaikio ir atsipalaidavimo būdas gali tapti slegiančia našta, kaip jis 

gali paveikti kiekvieno iš mūsų gyvenimą ir aplinką. Atvykę svečiai taip pat kalbėjo  apie 

AA draugijos veiklą, jos pagalbą žmonėms, draugijos puoselėjamas vertybes ir principus. 

Visi  svečių pateikti pasakojimai buvo paremti tikromis istorijomis iš asmeninio gyvenimo, 

todėl dalyviai galėjo įsitraukti į atviras, patirties diskusijas. 
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Pasveikinkime globos namų bendruomenės narius gimusius 

GRUODŽIO MĖNESĮ 

Gyventojus : 

Leokadija Vengrauskienė  (84 m.) 

12.23  

Arūnė Stacevčiūtė (41 m. ) 12.26           

 

 

MIELIEJI, 
 

Dienos barstė džiaugsmo žiedlapius,  
Kaip rudens lapai rūpesčiai krito,  
Kaip vanduo upėje nubėgo metai,  

Negrąžinamai užvertę dar vieną gyvenimo 
knygos puslapį.  

Tegul skausmai ir rūpesčiai praeina,  
Vargus nuplauna tekantis vanduo,  

Telydi tik maži šešėliai  
Ir laimės lai netrūksta niekados!  

 
Gimtadienio  proga sveikina Kapčiamiesčio globos 

namai 
 

Mūsų bendruomenės užrašai... 

Prasidėjo pirmoji advento savaitė, susikaupimo ir žmonijos 

Atpirkėjo Jėzaus Kristaus gimimo dienos laukimo. Visi mūsų 

namų gyventojai šios didžiosios šventės laukia su didžiausiu 

nekantrumu. Per šventes senelius aplanko Kalėdų senelis su savo 

svita ir maišu šventinių dovanėlių. Kalėdų Senelį gyventojai 

ruošiasi sutikti su kuklia programėle, kuria nori jį pradžiuginti. 

Vytautas Rasiulis 
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Advento vainikas 

 

 

Adventas – susikaupimo ir ramybės metas 

prieš Jėzaus gimimą. 

 Jis prasidėjo šį sekmadienį, lapkričio 27-ąją. 

Apie tai, kaip reikėtų elgtis, kuo užsiimti, 

kokius darbus dirbti per adventą ir kaip 

laukti Kalėdų, šiandien kalbėjome su mūsų 

gyventojais. 

 

 

Lapkričio 1-osios paminėjimas 

Globos namų gyventojai lapkričio 1-ąją dieną paminėjo 

savo mirusius artimuosius. Visi kartu sukalbėjo bendrą 

maldą. Kiekvienas turėjo galimybę uždegti žvakutę, ramiai 

pabūti, pamąstyti. 
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Kalėdų papročiai 
Sunkūs darbai tądien būdavo atidedami.  

Moterų pareiga - pasirūpinti namų švara ir maistu. Vyrų - 

namų šiluma, gyvuliais, kiemo švara, pirtimi! Taip taip, sėdant 

prie Kūčių stalo, reikia būti po pirties ar bent po vonios - 

švariems ir sielomis, ir kūnais. 

Visą Kūčių diena pagal senuosius papročius, reikėtų valgyti tik šutintų žirnių, kad lauktum 

vakarienės su nekantrumu. Gausi, 12-os valgių vakarienė valgoma ne anksčiau, nei užteka 

Vakarinė žvaigždė. 

Kitas svarbus to vakaro patiekalas - aguonų pienas, Dzūkijoje vadinamas dar ir meškos pienu. 

Aguonų pienui aguonas turi trinti vyrai. Sutrintos aguonos užpilamos medumi ar cukrumi 

pasaldintu vandeniu. Į šį gėrimą merkiami smulkūs neraugintos kvietinės tešlos džiūvėsėliai, 

vadinami prėskučiais, šližikais, kūčiukais. 

Kad prisiminti, jog Kūdikėlis Jėzus buvęs paguldytas prakartėlėje ant šieno, ant stalo dedama 

sauso šieno, stalas padengiamas balta linine staltiese. 

Jeigu prie stalo sėda nelyginis skaičius žmonių, buvo įprasta vakarienei pasikviesti neturtingą, be 

šeimos žmogų.  

Jei tais metais kas nors iš šeimos būdavo miręs, prie stalo namiškiai jam palikdavo tuščią vietą, 

padėdavo šaukštą. 

Žmonės buvo įsitikinę, kad kūčių vakarienėje dalyvauja ir šeimos mirusieji. Mirusiuosius 

vyriausias šeimos žmogus, išėjęs į lauką, kviečia žodžiais „ateikit kūčių". 

Kūčios įvardinamos kaip šeimos santarvės diena. Prieš Kūčias visi būtinai susitaikydavo. Beje, 

iki Kūčių stengiamasi atiduoti skolas, kad metų sandūros slenkstį būtų galima peržengti ramia 

sąžine. 

12-os valgių vakarienė 

12-a simbolizuoja 12 mėnesių - kiekvienu valgiu dėkojame Dievui už metus. Seniau Kūčių 

vakarienė buvo pradedama duonos kepalėlio laužymu. Dabar tradicijas puoselėjančiose šeimose, 

tėvas sukalba maldą ir Kūčių vakarienė prasideda kalėdaičio, simbolizuojančio santarvę, 

dalijimusi. 
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,,Jei šalia tavęs kas nors kenčia, verk kartu su juo. Jei kas nors laimingas, juokis. Meilė žiūri ir mato, klauso ir girdi. 

Mylėti – tai dalyvauti kito gyvenime visa savo esybe. Kas myli, savyje atranda neišsemiamą sugebėjimą guosti ir 

stiprinti. Esame tarsi viensparniai angelai: galime skristi tik tada, kai laikomės apsikabinę.“ 

(Bruno Ferrero) 

Dienos centras neįgaliesiems  

Dienos centre kiekvieną dieną vyksta užimtumo veiklos. Labiausiai pamėgtos yra meninės veiklos. Šių 

veiklų metu nuolat skatiname kūrybiškumą, domėjimąsi tautiniu menu. Mėgiamos veiklos metu 

didinamas noras dirbti, susikaupti, stiprinti valią, savęs realizacijos jausmą. Skatiname gyventojus gyventi 

kūrybiškai vaidinant, piešiant, dainuojant. Ugdome saviraišką integruojantis į visuomenę. Siekiame 

patirti teigiamas emocijas užsiėmimų metu.  

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

Jau eilę metų Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras organizuoja šventę skirtą paminėti Gruodžio 3-iąją - 

Tarptautinę neįgaliųjų dieną. Ji skirta prisiminti žmones su negalia, kurie mūsų visuomenėje dar vis yra 

socialinės atskirties dalis. Neįgalūs žmonės iš visos Lietuvos turėjo galimybę susiburti, pabendrauti, pasikeisti 

informacija, parodyti ir realizuoti savo meninius sugebėjimus, naujoves.   Šių metų lapkričio 25 d., penktadienį, 

VŠĮ Kapčiamiesčio globos namų  Dienos centrą neįgaliesiems lankančios  merginos,  kauniečiai  ir miesto 

svečiai  rinkosi  į šventę skirtą Tarptautinės neįgaliųjų dienos paminėjimui. Nemokamas renginys vyko Kauno 

sporto halėje. Nuo 12.00 val. mūsų  laukė neįgalių žmonių meninių darbų paroda-mugė, meninių kolektyvų 

koncertas. Renginyje dalyvaujantys vaikai ir jaunimas galėjo pabendrauti, pažinti negalios žmones ir formuoti 

teigiamą požiūrį į juos. 

Po renginio užsukome į prekybos centrą ,,MEGA“ , merginos pavalgė kavinėje, pasigrožėjo akvariumu. 

Linksmos ir su pakilia nuotaika grįžo namo. 

 

 

                                                          ,,Džiaugsmui ir laimei...“ 


