
 
 

GYVENIMO IR TIKĖJIMO INSTITUTAS 
Neformalus katalikiškas suaugusiųjų švietimas 

 
Tvarkaraštis 2014 m. rugsėjo– gruodžio mėn. 

 
Visus seminarus organizuoja VšĮ „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“. Visa informacija ir registracija 
internete: www.gtinstitutas.lt arba tel. (8-37) 280 530. 
 
VIENOS DIENOS SEMINARAI 
 
2014 m. rugsėjo 20 d., šeštadienį, (registracija iki rugsėjo 17 d.) Kaune, Perkūno name vyks 5 val. 
trukmės sakralinių šokių seminaras „Talita kum – šok!“, kuris yra skiriamas visiems, 
mėgstantiems arba norintiems pamėginti šokti. Užsiėmimo metu susipažinsite su tarpkultūrinėmis 
sakralinių šokių tradicijomis bei mokysitės 20 šokių, kuriuos vėliau galėsite taikyti ir savo veikloje.  
 
2014 m. spalio 18 d., šeštadienį, (registracija iki spalio 13 d.) Kaune, Perkūno name vyks vienos 
dienos seminaras „Paslėpta išmintis ir nematomas lobis – kokia nauda iš vieno ir kito? Sir 
20,30“. Seminaras yra skiriamas visiems, kurie domisi Biblija arba yra praėję kursus: „Kelionė po 
Senojąjį testamentą“ / „Kelionė po Naująjį Testamentą“. Seminaro metu bus nagrinėjama kur yra 
tikroji išmintis ir kas lemia gyvenimo sėkmę, bus diskutuojama apie išmintį, kurią siūlo Dievas 
žmogui.  
 
KELIŲ DIENŲ SEMINARAI 
 
2014 m. spalio 3–4 d. (registracija iki rugsėjo 28 d.) ir spalio 24-25 d. (registracija iki spalio 19 d.) 
Kaune, viešbutyje „Daniela“ vyks netipiškas dviejų dienų Mark Gungor DVD seminaras vedybų 
klausimais „Per juokus į geresnę santuoką“. Seminaras vyks lietuvių kalba, jo metu bus žiūrimi 
DVD įrašai, diskutuojama poromis ir grupelėse. Seminaro temos: „Pasakojimas apie dvejas 
smegenis“, „Mano vėliava arba kuo gyvena sutuoktinis“, „Raktas į geresnį seksą“. Mark Gungor 
yra radijo laidų vedėjas, lektorius, knygos „Laugh Your Way to Better Marriage“ autorius, vienas 
žymiausių konsultantų šeimos ir vedybinio gyvenimo klausimais JAV.  
 
2014 m. lapkričio 7–9 d. (registracija iki spalio 31 d.) Šiauliuose vyks seminaras „Tvirta ir 
sveika santuoka visam gyvenimui“. Tai praktinis seminaras sutuoktiniams ir sužadėtinių poroms, 
kurio metu sužinosite kas labiausiai vienija sutuoktinius ir ką reikia daryti, kad santuoka truktų visą 
gyvenimą. Susipažinsite su Katalikų Bažnyčioje paskelbtų  šventųjų sutuoktinių istorijomis. 
Seminaro metu bus atliekamos praktinės užduotys, kurių metu įgysite įgūdžių kaip išklausyti ir 
prakalbinti savo sutuoktinį, kaip abiem kartu artėti prie Dievo.  
 
2014 m. lapkričio 14–16 d. (registracija iki lapkričio 9 d.) Kaune, Perkūno name vyks seminaras 
„Tvirta ir sveika santuoka visam gyvenimui“. Tai praktinis seminaras sutuoktiniams ir 
sužadėtinių poroms, kurio metu sužinosite kas labiausiai vienija sutuoktinius ir ką reikia daryti, kad 
santuoka truktų visą gyvenimą. Susipažinsite su Katalikų Bažnyčioje paskelbtų  šventųjų 
sutuoktinių istorijomis. Seminaro metu bus atliekamos praktinės užduotys, kurių metu įgysite 
įgūdžių kaip išklausyti ir prakalbinti savo sutuoktinį, kaip abiem kartu artėti prie Dievo 
 
2014 m. lapkričio 17–22 d. (registracija iki lapkričio 7 d.) Šiauliuose, Jėzuitų namuose vyks Šv. 
Ignaco Lojolos dvasinės pratybos PRADŽIA IR PAGRINDAS (tik vyrams). Pratybos kilo iš 
šv. Ignaco dvasinio atsivertimo patirties, o PAGRINDAS yra visų Dvasinių pratybų įvadas ir 
santrauka. Jei trokštate savo gyvenimo kelionėje sutikti Dievą, o malda, kažkodėl nedžiugina ir 
„nemaitina“ – ši Dvasinių pratybų dalis būtent Jums. Kartu švęsime Eucharistiją, vyks 
švenčiausiojo sakramento adoracija, gausite tekstus asmeninei maldai. PAGRINDE visi esame 

http://www.gtinstitutas.lt/


kviečiami išmokti branginti apdovanojantį tylos laiką. Galimybė kasdien kalbėtis su dvasios 
palydėtoju apie savo maldą ir tai, ką joje išgyvenate, leis ne tik atpažinti maldos trikdžius, bet ir 
labiau atsiverti gydančiam Dievo artumui, meile atsiliepti į Meilę, melstis šv. Ignaco Lojolos 
siūlomu maldos būdu.  
 
2014 m. gruodžio 26–31 d. (registracija iki gruodžio 10 d.) Šiauliuose, Jėzuitų namuose vyks Šv. 
Ignaco Lojolos dvasinės pratybos PRADŽIA IR PAGRINDAS (visiems). Pratybos kilo iš šv. 
Ignaco dvasinio atsivertimo patirties, o PAGRINDAS yra visų Dvasinių pratybų įvadas ir 
santrauka. Jei trokštate savo gyvenimo kelionėje sutikti Dievą, o malda, kažkodėl nedžiugina ir 
„nemaitina“ – ši Dvasinių pratybų dalis būtent Jums. Kartu švęsime Eucharistiją, vyks 
švenčiausiojo sakramento adoracija, gausite tekstus asmeninei maldai. PAGRINDE visi esame 
kviečiami išmokti branginti apdovanojantį tylos laiką. Galimybė kasdien kalbėtis su dvasios 
palydėtoju apie savo maldą ir tai, ką joje išgyvenate, leis ne tik atpažinti maldos trikdžius, bet ir 
labiau atsiverti gydančiam Dievo artumui, meile atsiliepti į Meilę, melstis šv. Ignaco Lojolos 
siūlomu maldos būdu.  
 
TĘSTINIAI SEMINARAI IR REKOLEKCIJOS 
 
Seminaro pradžia: 2014 m. rugsėjo 30 d. (registracija iki rugsėjo 25 d.) Kaune, Perkūno name 
vyks 12 studijų savaičių seminaras „Kelionė po Senąjį Testamentą“, kurio metu bus analizuojami 
seniausi pasaulyje raštai, bylojantys apie Dievo ir žmogaus draugystę.  
 
Seminaro pradžia: 2014 m. spalio 8 d. (registracija iki spalio 6 d.). Internetu vyks aštuonių 
studijų savaičių nuotolinio mokymo programa „Katalikiškojo dvasingumo turtai Naujaisiais 
laikais (XV-XIX a.)“.  
 
Pradžia: 2014 m. spalio 25 d. (registracija iki spalio 20 d.) vyks 1 rekolekcijų savaitgalis 
Kulautuvoje ir 5 seminarai Kaune: „Dvasinio vadovavimo / palydėjomo teorija ir praktiniai 
įgūdžiai“. Dvasinis palydėjimas nuo pirmųjų amžių Bažnyčioje yra žinomas kaip viena iš 
tarnysčių, kai vienas suaugęs krikščionis padeda kitam krikščioniui atpažinti ir atsiliepti Dievo 
kvietimui gyventi pilnavertį gyvenimą. Per istoriją rutuliojosi skirtingi dvasinio 
palydėjimo/vadovavimo būdai, stiliai, bet visų jų tikslas tas pat – pagelbėti žmogui gyventi 
autentišką krikščionio gyvenimą.  
 
Seminaro pradžia: 2014 m. spalio 29 d. (registracija iki spalio 25 d.). Internetu vyks 12 studijų 
savaičių nuotolinio mokymo programa „Kelionė po Senąjį Testamentą“, kurio metu bus 
analizuojami seniausi pasaulyje raštai, bylojantys apie Dievo ir žmogaus draugystę.  
 


