
 
 
10.00 Registracija 

10.30 Atidarymas 

10.40 Šlovinimas 

11.00 I PASKAITA „Aš esu. O kur tu?“. Kun. Domingo Avellaneda (Argentina) 

11.45 Meninis intarpas. Atlieka Šv. Damijono jaunimo maldos grupė 

12.00 Arbatos ir sausainių pertraukėlė 

12.30 Šlovinimas 

12.50 II PASKAITA „Gyvenimo kelionė – ieškau krypties“. Neringa Širkaitė 

13.30 SKANAUS! Pietūs (užsisakyti atvykus į renginio pradžią, registracijos metu, kaina 1,20 €) 

14.30 TEMINIAI UŽSIĖMIMAI (vyks skirtingose Kauno erdvėse). KUR ESU: 

1. „Ieškau džiaugsmo. Kur įsigyti?“ 
Benediktinių vienuolynas 

2. „Einu į Bažnyčią, nors Dievas yra visur. 
Kodėl?“ 
Pagrindinė renginio salė 

3.  „Mokyklos suolas – nenuobodi rutina“ 
Saleziečių vienuolynas 

4. „Ir aš turiu talentų?!“ 
Kapucinų vienuolynas 
 
 

5. „Plaukti prieš srovę. Nedrąsu, bet verta?“ 
Kunigų seminarija  

6. „Įsimylėjau, bet tvirtai stoviu ant žemės. 
Įmanoma?“ 
Papilio g. 5 

7.  „Kada mažiau yra daugiau?“ 
Matulaičio vienuolynas 

8.  „Dievas mėgsta veikti per žmones. O ką 
veiki tu?“ (subalansuota studentams) 
Jėzuitų rektoratas 
 

19.00 VAKARINĖ PROGRAMA. KTU „Kolegos“, Studentų g. 63. Įėjimas – 2 €. (Durys atidaromos 18 val.) 

Koncertuos ir linksmą renginio nuotaiką kurs gyvo garso grupė “FOLKENROL”. 

Vaišinsimės nealkoholiniais kokteiliais ir užkandžiais. 

 

 Susitikimo su Dievu Švenčiausiame Sakramente (Adoracija) laikas 10-22 val. Studentų g. 48 I-ame aukšte. 

 Dalyvių amžius: nuo 13 metų. 

MOKYTOJAMS IR GRUPIŲ VADOVAMS! Galimybė dalyvauti kvalifikaciniame seminare “Kaip turėčiau kalbėti apie 
Dievą 9 – 12 klasių mokiniams?”. Pirma dalis 11 – 14 val. (bendrai su jaunimu), antra dalis 14.30–17.30 val., lektorės 
Milda Mackelienė (tikybos mokytoja metodininkė) ir Daiva Roževičienė (etikos mokytoja metodininkė). 
 

10 ir daugiau asmenų grupės vadovą prašome užpildyti renginio registracijos formą (spauskite nuorodą).  

https://docs.google.com/forms/d/1WfAeGRhh6VLjqJPxP5t9h9qlWK-iqnZxAxbVCLA8OyU/viewform 
 

Renginį organizuoja:  
Kauno arkivyskupijos jaunimo centras 
Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 
VDU Katalikų teologijos fakultetas 
 

Renginio draugai: 
VDU akademinė sielovada 
KTU sielovados grupė 
KTU studentų atstovybė 

  

VISA INFORMACIJA:  
www.kajc.lt; www.katalikai.lt; www.kaunoarkivyskupija.lt; www.facebook.com/EsiVertasDaugiau 

tel. 8-640-60220; el.paštu esivertasdaugiau@gmail.com 

Jaunimo susitikimų diena  
AŠ ESU. O KUR TU? 
 

2015 m. lapkričio 28 d. 10.00 – 22.00 val. 
Studentų miestelis, Studentų g. 48, Kaunas 

https://docs.google.com/forms/d/1WfAeGRhh6VLjqJPxP5t9h9qlWK-iqnZxAxbVCLA8OyU/viewform
www.kajc.lt
www.katalikai.lt
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www.facebook.com/EsiVertasDaugiau

