
Sendraugių vasaros stovyklą „Kompasas“ 2021 m. programa 
 
Atvykimo diena. Rugpjūčio 3 d. (antradienis) 
11 val. – atvykimas į stovyklą 
13 val. – pietūs 
15 val. – pasakojimas apie Ateities žurnalą, pranešėja VšĮ „Ateities leidybos centras“ vadovė Reda Sopranaitė 
17:30 val. – šv. Mišios  
18:30 val. – vakarienė 
19 val. – susipažinimas  
21 val. – dienos pabaiga 

 
Rugpjūčio 4 d. (trečiadienis) 

9 val. – pusryčiai 
10 val. – paskaita apie kardinolą V. Sladkevičių, pranešėjas kun. E. Talutis 
13 val. – pietūs  
14 val. – laisvalaikis   
17:30 val. – šv. Mišios 
18:30 val. – vakarienė  
19 val. – poeto V. Mačernio kūrybos vakaras 
21 val. – dienos pabaiga 
 

Rugpjūčio 5 d. (ketvirtadienis) 
9 val. – pusryčiai 
10 val. – paskaita apie 1941 m. Birželio sukilimą ir ateitininkų indėlį, pranešėjai: Dainius Noreika ir Robertas 
Ramanauskas, moderuoja A. Damušios demokratijos studijų centro vadovė Ilona Strumickienė  
13 val. – pietūs  
14 val. – išvyka 
18:30 val. – vakarienė  
19 val. – susikaupimo vakaras 
21 val. – dienos pabaiga 

 
Rugpjūčio 6 d. (penktadienis) 

9 val. – pusryčiai 
10 val. – „Katalikų Bažnyčios Kronikos 50-metį pasitinkant“: kun. Robertas Grigas, ses. Bernadeta Maleškaitė, 
Diana Adomaitienė vaikams – žaidimas Kronika 
13 val. – pietūs  
14 val. – paskaita apie karantino pandemijos metu poveikį žmonių psichinei sveikatai, pranešėjas – SAM 
psichikos sveikatos skyriaus vedėjas Ignas Rubikas 
17:30 val. – šv. Mišios 
18:30 val. – vakarienė 
19 val. – varžybos  
21 val. – dienos pabaiga 
 
 
 
 
 

 



Rugpjūčio 7 d. (šeštadienis) 
9 val. – pusryčiai 
10 val. – paskaita apie partizaną ateitininką J. Lukšą-Daumantas, pranešėjas Lukšos gimnazijos direktorius 
Vidmantas Vitkauskas. Juozo ir Nijolės laiškų skaitymas. 
13 val. – pietūs 
14 val. – Vyganto Malinausko paskaita apie sendraugių misiją 
17:30 val. – šv. Mišios 
18:30 val. – vakarienė 
19 val. – talentų vakaras 
21 val. – dienos pabaiga 
  
 
Stovyklos pabaiga. Rugpjūčio 8 d. (sekmadienis) 
9 val. – pusryčiai 
10 val. – susitikimas su AF primininku Vyčiu Turoniu 
11 val. – šv. Mišios  
12 val. – pietūs 
13 val. – išvykimas iš stovyklos 


