
Parašykite komentarą

Naujienos
Nuomonės »
Teminiai puslapiai »
Rietave
Kriminalai »
Laisvalaikis »
Kultūra »
Kitos naujienos »
Prenumerata
Reklama
Kontaktai

 Parašė:  2014-11-14

Pakutuvėnų (Plungės r.) bažnyčioje, kaip ir pernai, medžiotojai paminėjo savo globėją šv. Hubertą. Klebonas pranciškonų
vienuolis Andrius Nenėnas per mišias pašventino „Purvaičių“ būrelio medžioklės vėliavą.
Šv. Huberto diena yra lapkričio 3-ioji. Tačiau mišios vyko lapkričio 9-ąją. Klebonas susirinkusiesiems į bažnyčią priminė, kad šv.
Hubertas buvo aistringas medžiotojas, tačiau per medžioklę ant elnio galvos tarp ragų pamatė kryžių ir savo pomėgio išsižadėjo. Tapęs
šventuoju ėmė globoti medžiotojus.
Sveikindamas šios dienos proga dvasininkas linkėjo gerų medžioklių ir nepamiršti globoti žvėris.
Į bažnyčią susirinkusiems toli nuo medžioklės esantiems tikintiesiems kalbėdamas palangiškis Donatas Žuolys ne kartą sakė, kad
medžiotojai yra ne žudikai. Būtent dėl jų veiklos žvėrių ir nemažėja, nes žiemą jiems padedama išgyventi, atliekama atranka,
pirmiausia stengiamasi sumažinti tų žvėrių, kurie daro žalą valdų savininkams. Dar jis pristatė šiemet išleistą savo knygą „Su
dvivamzdžiu ir plunksna“ ir ją padovanojo klebonui.
Išeidamas iš bažnyčios pagalvojau, kad mūsų krašto medžiotojams gimsta nauja tradicija – Šv. Huberto dieną švęsti Pakutuvėnuose.
Bažnyčia tarp miškų, tarp kalvotų Žemaitijos laukų, toli nuo miestų – tai būtų lyg medžioklės vieta.
Ir apgailestavau, kad susirinkusieji pamatė tik vieną medžiotojų vėliavą, kuri ir buvo pašventinta. O kodėl negali į tokią šventę
atsinešti savo vėliavų (tegu jau ir pašventintų) visi medžioklės kolektyvai?
Visus atvykusiuosius į Pakutuvėnų bažnyčią medžiotojai vaišino žvėrienos sriuba, rūkyta bebriena. Už tai reikia dėkoti savo pinigines
paploninusiems Tomui Raudžiui, Svajūnui Songailai, Egidijui Rapaliui, taip pat Plungės medžiotojų ir žvejų draugijai (pirmininkas
Zenonas Vaištaras) ir daugiausia triūso ruošiant vaišes įdėjusiems „Oksalio“ parduotuvės darbuotojams Vidai ir Sauliui Vengaliams.
Šv. Hubertas ir man šiemet buvo dosnus – apie medžioklę išleidau dvi knygas, šia tema surengiau kelias nuotraukų parodas.
Paskutinioji – Pakutuvėnuose per šį minėjimą su pavadinimu „Medžiotojų humoras“. Iš žmonių veidų mačiau, jog pataikiau į
dešimtuką. Plakate net užrašiau: „Jei medžiotojas nesupranta humoro – jis ne tuo hobiu užsiima.“
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