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Sausio 6 – ąją Kristaus apsireiškimo (Trijų karalių) iškilmės. Katalikų Bažnyčios liturgijoje ši
šventė skirta prisiminti tam Naujajame testamente aprašytam įvykiui, kai iš Rytų šalies į
Jeruzalę, stebuklingos žvaigždės vedami, atkeliavę trys išminčiai klausinėjo Erodą, kur yra
gimusis žydų karalius, ir pagaliau rado kūdikį su motina Marija, jį pagarbino ir atidavė
atneštąsias dovanas – aukso, smilkalų ir miros.
Kaip ir pernai, taip ir šiemet be dėmesio ši
šventė neliko ir Salantuose. Salantų kultūros centro specialistai pakvietė salantiškius ir jų
svečius į šventę. Išklausę bažnyčioje klebono Petro Smilgio aukojamų šv. Mišių, parapijiečiai
sulaukė Trijų karalių – pasak legendos, Kaparo (Gasparo), Melchioro ir Baltazaro. Iki šių dienų
yra išlikusi tradicija šios šventės metu Bažnyčioje pašventinta kreida pirmąsias jų vardų raides
užrašyti ant namų durų – K + M + B.
Vienas
įdomiausių šios šventės papročių – tai „trijų karalių“ su „žvaigžde“ vaikščiojimas pakiemiui, visus
giesmėmis sveikinant ir vaišinantis bei renkant sau dovanas. Į Salantus žirgais atjoję Trys
karaliai (Sigitas Lekstys, Stasys Maksvytis ir Leonas Bieliauskas) aplankė bažnyčioje buvusią
prakartėlę ir geriausiais linkėjimais „apdalijo“ mieste įsikūrusių įstaigų darbuotojus, kai kuriuos
gyventojus, užgesino Kalėdų laikotarpiu miestą puošusią eglę.
Laimės, sveikatos Naujaisiais metais linkėjimas – tai žiemos švenčių papročių prasmė. O Trys
karaliai – jau „gaidžio žingsnelis“ į pavasarėjimą. Nors šiemet žiema dar „neparodė savo nagų“.
Trims karaliams, jiems kelią rodžiusiai žvaigždei bei lydėjusiems angelams žirgus parūpino
Salantų kultūros centro (SKC) specialistas Liudas Augaitis. Pernai muzikantai buvo patogiai
įsitaisę rogėse, šiemet jas teko iškeisti į karietą. Pabendravę su salantiškiais, karaliai su palyda
iškeliavo į Nasrėnuose įsikūrusi vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejų.
Pakalbinti šventėje dalyvavę salantiškiai sakė, kad nuoširdžiai džiaugiasi, jog ir jų mieste
atgaivinta sena tradicija – Trijų karalių vaikštynės. Tai tarsi paskutinis štrichas užbaigiant
prasmingą ir šventišką Kalėdų laikotarpį. Pasak SKC direktorės Stasės Preibienės, kaip parodė
šis renginys, žmonės abejingi neliko, vadinasi, tai signalas, jog ta šventė turėtų tapti tradicine.
Šiemet ji vyksta jau antrus metus. Rūbus "Karaliams" pasiuvo salantiškiai Rima ir Aroldas
Domarkai.
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