
Stovykla Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams 

„Tiktai jūs ištverkite“ (Kol 1,23) 
 

Data: birželio 19-21 dienomis.  

Vieta: Meilės al. 11 (įvažiavimas iš Birutės al.), Palanga (Svečių namai 

„Palangos žuvėdra“). 

Dalyvių skaičius: 45. 

Kaina: 35 eurai (pilna kaina 99 eurai, įskaičiuota: 2 nakvynės, 2 pusryčiai, 

2 pietūs, 1 vakarienė (penktadienį), kava, lektorių honorarai). 

Registracija iki 2020-06-10. Registracija vyksta tokiu būdu:  

• pirmiausiai registruokitės VKPKC svetainėje, anketos nuoroda - 

https://forms.gle/1gapq8mwYPK3Twcr7  

kol kas SEMIplius puslapyje registruotis nereikia, tą padarysime pirmą 

stovyklos dieną, dalyviai gaus 18 val. kvalifikacinius pažymėjimus.  

Jei turite klausimų dėl registracijos kreipkitės į Katechetikos centrą arba 

Parapinės katechezės centrą. 

Nuvykimas: Registracijai pasibaigus suderinsime nuvykimo klausimą, 

kreipdamiesi į vairuojančius mokytojus bei drauge važiuojančių prašydami 

prisidėti prie kelionės išlaidų. Atvykimas į Palangą birželio 19 d. nuo 14.00 val. 

SVARBU: planuokite laiką taip, kad galėtumėte išbūti visas dienas. 

 

MALDOS LAIKAS 

Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje (Vytauto g. 51, Palanga). 

Šv. Mišios: 

Pirmadieniais – šeštadieniais 8.00 val. ir 18.00 val. (birželinės pamaldos 

17.30 val). 

Sekmadieniais – 8.00 val., 10.00 val., 12.00 val. (suma – už parapiją), 

18.00 val. (birželinės pamaldos 11.30 val.). 

https://forms.gle/1gapq8mwYPK3Twcr7


Dienotvarkė 

Penktadienis, birželio 19 d. „Dvasios alkis“ 

Nuo 14.00 Atvykimas, įsikūrimas, laisvas laikas bendrystei, pramogos. 

18.00 Šv. Mišios bažnyčioje (Vytauto g. 51, Palanga).  

19.30 Susitikimas konferencijų salėje, stovyklos tvarkos aptarimas. 

20.00 Vakarienė. Laisvas laikas.  

 

Šeštadienis, birželio 20 d. „Dvasios sveikata“ 

9.00 Pusryčiai.  

10.00-11.00 Paskaita (I dalis). Lektorė doc. dr. Vaineta Juškienė, 

Klaipėdos universiteto Jono Pauliaus II krikščionių studijų centras (vykdo 

religinio ugdymo ir dvasinės sveikatos tyrimus). 

11.00-11.30 Kavos pertrauka. 

11.30-13.00 Paskaita (II dalis). 

13.00 Pietūs. Laisvas laikas. 

18.00 Šv. Mišios (Vytauto g. 51, Palanga). Laisvas laikas. 

 

Sekmadienis, birželio 21 d. „Dvasios stiprybė“ 

8.30 Pusryčiai. 

9.00-11.30 Paskaita. Lektorius Tomas Viluckas, publicistas, 

paskaitininkas, vertėjas, knygų autorius („Malonės versmės“, „Popiežiaus 

Pranciškaus tiltai“, „Laikas po dangumi“).  

12.00 Šv. Mišios bažnyčioje (Vytauto g. 51, Palanga). 

13.00 Pietūs. Laisvas laikas. 

Išvykimas namo – stovyklos patirčių pritaikymas šeimoje, draugų rate, 

darbe.  

Organizuoja Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centras 


