Pietų Indijoje bus atidengta
atminimo lenta lietuvių kilmės
vyskupui Mykolui Šostakui
Sekmadienį, lapkričio 20 dieną, Indijos pietuose bus atidengta paminklinė lenta
lietuvių kilmės vyskupui Mykolui Šostakui.
Balto marmuro plokštė su lotynišku įrašu atguls dailioje neogotikinėje Verapolio
katedroje, apie 20 kilometrų į šiaurę nuo antrojo pagal dydį Keralos valstijos
miesto Kočio.
Šioje katedroje Mykolas Šostakas, kaip popiežiaus apaštališkasis vikaras, tarnavo
22 metus (1751–1773), čia ir buvo palaidotas. Tiesa, per didelį XX a. pradžios
potvynį jo kapas buvo užlietas ir neišliko.
Lietuvos ambasados Indijoje pastangomis, bendradarbiaujant su vietos katalikų
bendruomene, siekiama įamžinti šio iškilaus lietuvio, vietinių žinomo kaip vyskupo
Florencijaus, atminimą.
Mykolas Šostakas (Mikolaj Szostak) gimė 1710 metais Vilniuje, bajorų šeimoje.
Šešiolikos metų įstojo į basųjų karmelitų ordiną, vėliau tęsė mokslus Romoje.
1739 metais buvo išsiųstas į Malabaro provinciją Pietų Indijoje (dab. Kerala).
1746 metais M. Šostakas įšventintas vyskupu ir paskirtas Malabaro apaštališkuoju
vikaru-koadjutoriumi su teise perimti šį postą. Malabaro provincija tuo metu
vyskupijos statuso neturėjo, tad pagal bažnytinę teisę jai vadovavo pats popiežius
per savo atstovą – vikarą.
1751 metais M. Šostakas tapo visateisiu Malabaro bažnytinės provincijos
apaštališkuoju vikaru ir šias pareigas ėjo iki pat mirties 1773 metų liepos 26
dieną.
Prie vyskupo M. Šostako atminties įamžinimo aktyviai prisidėjo Lietuvos garbės
konsulai Indijoje – garbės konsulas Kalkutoje Arvinas Sukhanis, kuris finansavo

marmuro plokštės gamybą, bei garbės konsulas Bangalore Kironas Shahas.
Atminimo plokštė bus atidengta po sekmadieninių mišių, dalyvaujant vietos
parapijiečiams.
Lietuvos ambasados iniciatyva, į renginį iš Lietuvos atvyksta ir profesionali a
capella dainininkių grupė, kuri renginiui sukurs šventinę nuotaiką.

Helsinkyje – lietuviškų filmų vakarai
Lietuvos ambasada Suomijoje kartu su Donelaičio Lietuvos bičiulių draugija
lapkričio 14 ir 15 dienomis kino teatre „K-13“ Helsinkyje surengė lietuviško kino
vakarus.

Lietuvos ambasadorius Suomijoje Valdemaras Sarapinas, sveikindamas
susirinkusius žiūrovus, pristatė keturis lietuviškų vakarų filmus ir pasidžiaugė,
kad tradicija tapęs kino filmų renginys kasmet į kino salę sukviečia vis daugiau
žiūrovų, tarp jų ir kino profesionalų bei lietuviško kino mėgėjų.

„Lietuviškų filmų vakarai 2016“ lapkričio 14 d. prasidėjo jauno režisieriaus
Karolio Kaupinio pirmuoju sukurtu trumpametražiu filmu „Triukšmadarys“. Po jo
gausiai susirinkusiems žiūrovams buvo pristatyta 68-ajame Kanų kino festivalyje
dalyvavusi ir daugelį pasaulio kino teatrų apkeliavusi žinomiausio lietuvių kino
režisieriaus Šarūno Barto drama „Ramybė mūsų sapnuose“.
Lietuviškų filmų vakarus lapkričio 15 d. užbaigs ne viename tarptautiniame kino
festivalyje dalyvavęs režisieriaus Igno Jonyno filmas „Lošėjas“ ir Janinos
Lapinskaitės trumpametražis dokumentinis filmas „Vakar bus rytoj“.
Jau devintus metus rengiamuose „Lietuviškų filmų vakaruose“ Suomijos publikai
pristatomi tarptautiniuose festivaliuose žiūrovų ir kritikų puikiai įvertinti naujausi
lietuviški filmai.
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