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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 
 

Metų peržvalga 

Jau baigiasi antras 2017 m. mėnuo ir per tą laiką suvedėme mūsų visų darbo rezultatus. Šeimos 

centruose visoje Lietuvoje 2016 m. pora etatų sumažėjo, bet savanorių 26-iais padaugėjo. Su jaunimu 

susitikimų liko beveik tiek pat, bet žmonių, dalyvavusių juose padaugėjo net 1600. Viso parengta net 

600 daugiau sužadėtinių – 12336 sužadėtiniai. Ypač auga nuotoliniu būdu besirengiančiųjų skaičius – 

398. Įvyko daugiau individualių konsultacijų, daugiau mokymo ir terapijos grupių, daugiau savitarpio 

pagalbos grupių. 

Vykdant šeimų ugdymą, įvyko mažiau stovyklų ir švenčių, tačiau dešimt kartų daugiau žmonių 

dalyvavo šeimų ugdymo ir maldos grupių susitikimuose (7377 dalyviai). Programose šeimoms taip pat 

dalyvavo apie 80 žmonių daugiau. 

Kuriant pilietinę visuomenę ir atstovaujant šeimų interesus įvykių ir dalyvių skaičiai labai panašūs kaip 

ir 2015 m. 

Ugdant darbuotojus ir savanorius įvyko labai panašus skaičius konferencijų, mokymų ir seminarų. 

Stovyklų savanoriams skaičius daugiau nei dvigubai išaugo. 

Mūsų veiklos rezultatus galite pamatyti atskirai siunčiamame priede.  

 

Jaunimo rengimas šeimai 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras  

„Pažink save“ kino klubas 

Sausio 20 d. pažinksaviukai rinkosi į kino filmo peržiūrą Šeimos centre. Vyko filmo aptarimas, 

diskusijos ir bendros vaišės. 
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Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras 

Sausio 11d. Vilniaus Arkivyskupijos Caritas padalinyje „Vilties Angelas“ „Pažink Save“ savanoriai 

kalbėjo tema „Tai, apie ką nekalbame“. Savanorė Akvilė dalinasi savo įspūdžiais po susitikimo: 

„Užsiėmime dalyvavo 9 vaikai, kurių amžius 14-17 metų. Kadangi 

dienos centre dažniausiai renkasi vaikai iš socialiai remtinų šeimų, 

ar turintys kitų sunkumų, bendrauti su jais tema "Tai, apie ką 

nekalbame" pradžioje atrodė šiek tiek sudėtinga, jie nenorėjo į 

susitikimą žiūrėti rimtai, todėl pasirinkome interaktyvius metodus, 

kad jie per įvairias užduotis patys pradėtų kalbėti šiomis temomis, 

dalintųsi savo girdėtomis istorijomis, ar nuomone. Paskaita vietoj 

planuotos valandos užtruko beveik dvi, nes vaikai, pamatę, kad 

gali mumis pasitikėti, pradėjo daug klausinėti, norėjo pasitikslinti, 

ar jų girdėta informacija - faktai - draugų išsakytos mintys yra 

teisingi. Galiausiai, jie norėjo užduoti ir daugiau klausimų, tačiau ne visiems buvo drąsu, todėl centro 

darbuotojai pasiūlė pasidaryti klausimų - atsakymų dėžutę, kurioje moksleiviai paliks savo klausimus, o 

mes kitą savaitę į juos atsakysime. Grįžtamojo ryšio sulaukėme, užsiėmimo dalyviai įsitraukė, pakeitė 

savo požiūrį kai kuriais klausimais, "Pažink save" savanorius mato kaip patikimus jaunus žmones, kurie, 

kartu su ekspertų pagalba, galės atsakyti į jiems kylančius klausimus, jei kada nežinotų kur kreiptis“. 

Sausio 16 d. „Pažink Save“ savanoriai startavo su 5 susitikimų ciklu Šv. Jonų bendruomenės jaunimui. 

Šis jaunimas renkasi sekmadieniais Šv. Jonų bažnyčioje, dalyvauja 11val. šv. Mišių aukoje, o po jų - 

renkasi jaunimo patalpose. Šio jaunimo koordinatorė išreiškė 

pageidavimą, kad jų jaunimas susipažintų su „Pažink Save“ programa, 

taigi buvo sutarta visas 10 temų sujungti po 2 ir pravesti per 5 

sekmadienius. Taigi, sausio 16 d. startavo įžanginės programos temos - 

„Aš“ bei „Vertybės“. Savanoriai dalinasi pastebėjimais: „Laikas 

susitikimo metu tiesiog praskriejo, vaikai rimti, atradę unikalumą ir 

vertybes. Žino, kas jiems yra svarbu ir ko siekia savo gyvenime. Laukia 

tolimesnių temų”.  

Sausio 18 d. savanoriai grįžta į Vilniaus Arkivyskupijos Caritas 

padalinį „Vilties Angelas“ atsakyti po praeito susitikimo tema 

“Tai, apie ką nekalbame“ jaunimo užrašytus ir į klausimų 

dėžutę sudėtus klausimus. Džiugu, kad savanoriai atsako į tuos 

klausimus, kurie jaunimui rūpi, tačiau neišdrįsta paklausti. 

Sausio 19 d. ši „Pažink Save“ savanorių komanda mini 

vienerių metu gimtadienį, o vakare - kartu žiūri filmą. Galime 

pasidžiaugti, kad Vilniaus „Pažink Save“ istorijoje šiųmetinė 

komanda pati gausiausia (mokymus išklausė netoli 160 

savanorių, iš jų aktyviai savanoriantys - apie 50) ir tikrai 

aktyviausia! Tai jauni, energingi, žingeidūs, ypatingai talentingi ir vertybiškai orientuoti žmonės, kurie 

ne tik savanoriauja šeimos centre, bet ir aktyviai dalyvauja 

Ateitininkų veikloje, „Marijos Radijo“ laidose, kitose 

iniciatyvose, pvz. „Šaukštas medaus“, vaikų globos namuose ir 

kt. 

Sausio 22 d. savanoriai Vytenis ir Birutė keliauja pas Šv. Jonų 

bendruomenės jaunimą kalbėti temomis „Šeima“ bei „Jie ir 

Jos“. Tai jau antras ciklo susitikimas, dėl to jaunuoliai atviresni, 

noriai kalba, dalijasi, atsako į užduodamus klausimus, reiškia 

savo nuomonę, jungiasi į aktyviuosius metodus.  
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SAUSIO 23 d. komandos savanoriai jungiasi į Rožinio maldą „Marijos Radijuje“. 

SAUSIO 24 d. programos koordinatorė Dalia kviečia komandą į 

puikius mokymus savanoriams Šeimos Centre: „Kaip ir kodėl veikia 

mano kūnas? Anatomija, lytinė funkcija ir hormoninė sistema”. 

Kviestinė mokymų viešnia - šeimos centro lektorė, NŠP konsultantė 

Elena Kosaitė - Čypienė. Mokymai trunka 3 valandas, nes savanoriai 

lektorei turi daugybę klausimų ir džiaugiasi, kokia įdomi ir naudinga 

ši paskaita buvo. Po susitikimo savanoriai juokauja, kad jeigu 

mokykloje būtų turėję tokią puikią biologijos mokytoją, turbūt 

daugelis būtų susieję savo gyvenimus su medicina. 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Vasario 6 d. turėjom garbės pravesti dvi pamokas Mosėdžio gimnazijoje. Bendravome su 1 ir 3 klasių 

gimnazistais.  Supažindinome su Skuodo dekanato Šeimos centro veikla. Kalbėjomės apie tai, ką 

turėtumėm daryti, kad šeimoje mums, mūsų sutuoktiniui, mūsų vaikams būtų tiesiog gera ir saugu. 

Džiugu buvo matyti susidomėjusius jaunus žmones. Jaunimas turėjo galimybę padiskutuoti kas yra 

draugas ir draugystė, ir ar tos sąvokos nėra praradusios savo tikrosios prasmės. Aiškinomės ką reiškia – 

balta suknelė. Žavu buvo pamatyti krištolą jaunuolių akyse. Tai reiškia, kad prisilietėme prie gimnazistų 

širdelių.  
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Šeimų ugdymas ir palaikymas 

 

 
 

Artimiausi pamatiniai savaitgaliai 2017 metais: 
 

2017 m. kovo 17-19 d., Marijampolėje (Registracija  8 37 208263, el. p: lsc@lcn.lt)  

2017 m. gegužės 12-14 d., Marijampolėje (Registracija  8 37 208263, el. p: lsc@lcn.lt) 

2017 m. rugsėjo 29 – spalio 1 d., Guronyse (Registracija  8 37 208263, el. p: lsc@lcn.lt) 

2017 m. lapkričio 10 – 12 d., Guronyse (Registracija  8 37 208263, el. p: lsc@lcn.lt) 

 

 Plačiau apie savaitgalį „Sutuoktinių susitikimai“: 
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/ 

 

PAGILINANTIS SAVAITGALIS – 2017 m. balandžio 1 – 2 d., Šiauliuose (Registracija  8 37 

208263, el. p: lsc@lcn.lt)  

Pagilinančiame savaitgalyje gali dalyvauti tik tie, kurie jau yra dalyvavę pamatiniame savaitgalyje. 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
mailto:lsc@lcn.lt
mailto:lsc@lcn.lt
mailto:lsc@lcn.lt
mailto:lsc@lcn.lt
http://www.lietuvosseimoscentras.lt/sutuoktiniams/savaitgalis-sutuoktiniu-susitikimai/
mailto:lsc@lcn.lt
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Lietuvos šeimos centras 

Sausio 27 - 28 d.  Lietuvos šeimos centre  prasidėjo šeimų 

savitarpio pagalbos ir krikščioniško šeimų palydėjimo mokymai, 

pagal "pora - porai" principą. Penktadienio vakarą žinias ir 

įgūdžius tobulinome su doc. dr. Nijole Liobikiene, o šeštadienį 

mokymus tęsė doc. dr. Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė. Mokymai 

buvo labai interaktyvūs, naudojant įvairius metodus: dirbant 

grupėse, vaidinant, įsijaučiant į įvairias situacijas. Į mokymus 

susirinko 13 porų ir 3 pavieniai asmenys iš Kaišiadorių, Kauno, 

Telšių, Panevėžio, Vilkaviškio vyskupijų. 

 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras 

5 katechezės šeimoms „Arkivyskupas Teofilius Matulionis“. 

Šie metai paskelbti garbingojo kankinio arkivyskupo T. Matulionio metais. Kadangi Teofilius 

Matulionis  buvo Kaišiadorių vyskupijos vyskupas, kankinys ir yra palaidotas Kaišiadorių Katedros 

kriptoje, mums yra ypatingai svarbu patiems pažinti ir kitiems pristatyti šį garbingą Dievo tarną, kurio 

beatifikacija vyks š. m. birželio 25 d. Kaišiadoryse vyksta įvairūs susitikimai su vyskupu J. Ivanausku, 

Kaišiadorių parapijos bendruomene tariantis kaip priimti piligrimus, kaip padėti žmonėms geriau pažinti 

šį mūsų tautai svarbų žmogų. Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras parengė 5 katechezes šeimoms 

„Arkivyskupas Teofilius Matulionis“. Katechezių tikslas padėti geriau susipažinti su Teofiliaus 

Matulionio gyvenimu ir atrasti kiekvienam kuo gali būti brangus šis palaimintasis, ko aš galėčiau iš jo 

pasimokyti  gyvenant šeimyninį gyvenimą, ugdant vaikus. Katechezes sudaro šios temos:  

1. Kam mums reikalingas dar vienas šventasis. 

2. Teofiliaus Matulionio biografija 

3. Teofiliaus Matulionio dorybės 

4. Teofiliaus Matulionio dvasingumas 

5. Paskutinis ganytojo laiškas tikintiesiems. 

 

Vasario 4 d. Elektrėnuose vyko Kaišiadorių vyskupijos dekanatų šeimos centrų  koordinatorių posėdis, 

kurio metu  sielovadininkas kun. L. Visockas pristatė 2017 m.  šeimos centrų veiklos gaires, buvo dar 

kartą peržvelgta šeimos centro vizija, misija ir tikslinės grupės. Pristatyta metodinė priemonė, 

katechezių rinkinys apie T. Matulionį.  Koordinatoriai paraginti  savo parapijose šeimų  metu pravesti 

šias katechezes.  Už paramą susitikimui esame dėkingi Renovabis. 

Kaišiadorių dekanato šeimų liudijimai tėvams, kurių vaikai ruošiasi sakramentams.  Kaišiadorių 

vyskupijos parapijose, kuriose vyko Alfa kursas, kun. P. Tekoriaus ir kun. L. Visockio kvietimu po 

kurso šeimos buvo pakviestos paliudyti tema “Tikėjimas šeimoje šiandien“. Valčiukų ir Bernatonių  

šeimos  dalinosi savo liudijimais Kietaviškių, Jiezno, Žiežmarių, Vievio ir Žaslių parapijose. 

Paskaitos šeimoms 

Kaišiadorių dekanato šeimos centre  sausio 20 d.  į šeimų susitikimą atvyko R. ir I. Aušrotai,  

Kentenicho šeimų akademijos lektoriai su paskaita „Pokalbis poroje“, o vasario 17 d. „Konfliktai 

santuokoje“.  Poros džiaugėsi paprastais, konkrečiais, praktiniais patarimais, kuriuos gali pritaikyti 

santuokiniame gyvenime. 

Kitais mėnesio penktadieniais šeimos ir toliau renkasi ieškodami „Džiaugsmo šeimoje“ puslapiuose.  

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/


Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 110                                                2017 02 22 
 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                 

   

 6 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Seminaras „Gyvybė: būti ar turėti?“  

Sausio 27 d. Šeimos centre vyko seminaras tema „Gyvybė: būti ar 

turėti?“. Ar embrionas yra gyvybė? Kodėl žmogaus gyvybė turi būti 

perduodama autentiškai žmogiškai? Kokie sunkumai iškyla ginant 

gyvybę? Tokius ir panašius klausimus kartu su prof. dr. Birute 

Obeleniene nagrinėjo į seminarą susirinkę  dalyviai. 

Seminaro rėmėjai – Vokietijos katalikų akcija Renovabis ir Lietuvių 

katalikų religinė šalpa. 

 

Muzikos ir liudijimų vakaras „Valentino laiškai“ Raseiniuose 

Meilės tema – neišsemiama, ji amžina. Turbūt kiekvienas sutiks, kad gyventi mylint ir dovanojant save 

kitam – be galo gera. Meilės dienos išvakarėse Raseinių parapija raseiniškius sukvietė į tradicinį, jau 

šeštąjį ,,Šv. Valentino laiškų“ muzikos ir liudijimų vakarą. 

Plačiau skaitykite: http://www.raseiniuparapija.lt/sv-valentino-laiskai-3.htm  

 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras 

Mamos ir dukros popietė 

Pirmą kartą Šiaulių vyskupijoje buvo surengta mamos ir dukros popietė. Į seminarą susirinko septynios 

mamos ir kartu dalyvavo aštuonios jų dukrytės, kurioms jau artėja 

paauglystės laikotarpis. Buvo jaukus vakaras prie žvakių su 

arbatos puodeliu ir saldžiais užkandžiais. Nors už lango spaudė 

vasario šaltukas, bet mūsų salėje buvo labai jauku ir šilta.  

Seminarą vedė Telšių vyskupijos Šeimos centro koordinatorė 

Virgilija Lizdenienė. Ji kalbėjosi su mergaitėmis apie artėjančius 

jų kūno ir elgesio pasikeitimus artėjant itin svarbiam gyvenimo 

periodui – paauglystei. Virgilija labai jaukiai ir šiltai pasakojo apie 

tai, kas vyksta tokiu metu mergaičių organizme, kaip tai įvardinti 

ir kaip reikėtų gyventi su visu tuo. Mergaitės buvo labai susidomėjusios, tačiau ir mamoms rodyta 

vaizdinė medžiaga, filmukai labai patiko ir sudomino.  

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
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Džiaugiamės, kad yra tokia programa ir galimybė supažindinti mūsų dukras su ateinančiais į jų 

gyvenimus pokyčiais ir kad galime apie tai kalbėti atvirai ir drąsiai. 

Vakaro akcentas – laiškas – nepaliko abejingos nei vienos. Tiek mamos, tiek dukrytės džiaugsmingai 

rašė laiškelius, dėjo juos į vokus ir dovanojo vienos kitoms. Tai nuostabi patirtis ir jaudinantis laikas. 

Projektą dalinai remia Vokietijos Fondas Renovabis 

 

Telšių vyskupijos Šeimos centras 

Kretingos dekanato  šeimos centras  

Santuokos kursas Kretingoje. Sausio 20 d. Kretingos parapijoje prasidėjo Santuokos kursas. Tai jau 

penktasis savanorių sutuoktinių porų gyvai vedamas kursas 

Kretingoje. Šiais metais į kursą užsiregistravo 29 sutuoktinių 

poros iš Kretingos, Klaipėdos, Žemaičių Kalvarijos, Šilalės. 

Džiugu, kad tiek daug porų siekia gilinti savo meilę, atnaujinti 

santykius. Kurso temas veda devynios savanorių sutuoktinių 

poros, susitikimuose savo patirtį liudija ankstesnių kursų 

dalyviai, kurie nori pasidalinti su naujais dalyviais, kaip jiems 

patiko ir ką davė Santuokos kursas. Kursą organizuoja 17  

savanorių porų, kurie tarnauja ne tik liudijimais, bet įvairia 

pagalba ruošiant kurso aplinką, dengiant staliukus dalyviams, 

pasitinkant dalyvius prie durų, patarnaujant su arbata ir kava, 

taipogi užtarimo malda kurso metu. Nuostabu, kad po kiekvieno Santuokos kurso kasmet prie komandos 

prisijungia 3-4 poros, norinčios tarnauti kitoms poroms. Santuokos kurso organizavimą remia Renovabis 

fondas. 

Mokymas apie liudijimą Kretingos parapijos šeimos centro savanorių komandai. Sausio 11 d. 

Aidas ir Vilija Markauskai vedė mokymą Kretingos parapijos šeimos centro savanoriams apie 

krikščionišką liudijimą.  Besiruošiant naujam Santuokos kursui, visiems vedantiesiems ir naujoms 

savanorių poroms, besiruošiančioms pasidalinti savo kurso patirtimi, yra svarbu suprasti kas ir koks 

turėtų būti krikščioniškas liudijimas. Su vedančiaisiais savanoriai diskutavo, kaip pasiruošti viešam 

kalbėjimui, kaip kalbėti, kaip liudyti, koks yra liudijimo tikslas. Apie tai kalbėti ir mokytis liudyti yra 

labai svarbu, kad krikščioniškas liudijimas būtų vaisingas ir pasiektų klausytojų širdis. Susitikime 

dalyvavo apie 15 savanorių porų drauge su šeimų maldos grupe. 

  

Klaipėdos miesto šeimos centras 

Sausio 1 d. šventėme Šeimų šv. Mišios Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. 

Nors ir neišsimiegoję iki soties, bet laimingi ir paprašę Dievo 

palaimos mūsų šeimoms pradėjome naujuosius 2017 Viešpaties 

metus. 

Pamokslo metų apmąstėme Švč. Mergelės Marijos dieviškąją 

Motinystę, bei šv. Juozapo gyvenimą - savęs dovanojimo pavyzdį 

kitiems, nuolatinį atsiliepimą ir tarimą TAIP - kitų poreikiams. 

Sausio 6 d. Šeimų maldos vakaras drauge su evangelizacinės 

bendruomenės Naujoji Sandora nariais. Bendrystė maldoje ir žaidimuose  
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Darbuotojų ir savanorių ugdymas 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

Kauno Šeimos centro ir kitų arkivyskupijos institucijų bendrų 

veiklos krypčių aptarimas 

Vasario 1 d.  Kauno arkivyskupijos institucijų vadovai ir ekonominės 

reikalų tarybos nariai drauge su ganytojais Šiluvoje aptarė sielovadinę 

tarnystę ilgalaikėje perspektyvoje – bandant pažvelgti į ją iki 2025-

ųjų. 

Plačiau skaitykite: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=4193&pg=

2  

Kauno I dekanato parapijų šeimos centrų/sekcijų vadovų 

susirinkimas 

Vasario 15 d. Šeimos centre susirinko Kauno parapijų šeimos 

centrų/sekcijų vadovai. Jie dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje, 

klausėsi mąstymo, kurį pravedė Kauno arkivyskupijos sielovados 

programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė - Kneižienė ir dalijosi 

savo savanorystės patirtimi parapijose ir rektoratuose. Seminarą 

parėmė Kauno I dekanatas. 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Alytaus dekanato šeimos centras suorganizavo Naujametinį šeimos centro savanorių susitikimą, kuris 

įvyko  Trijų Karalių šventėje. Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo trys mūsų dekanato 

kunigai, padėkos Dievui už praėjusius metus ir palaimos Naujų Metų darbams intencijomis. Po šv. 

Mišių - trumpas koncertas su fleitos muzika ir eilėraščiais šv. Kalėdų tema bei gerb. dekano sveikinimu. 

Savanoriai į susitikimą  atėjo  vedini  savo vaikais ir anūkais, todėl į svečius pas mus atvyko Kalėdų 

Senelis su  dovanomis dideliems ir mažiems, žaidimais, eilėraščiais. Po linksmosios dalies visi buvo 

kviečiami prie ilgo šeimyniško stalo su 

dzūkiškomis vaišėmis. Smagu buvo visus matyti 

geros nuotaikos, besidalijančius savo 

savanorystės patirtimis ir ateities planais, 

pasidžiaugti augančia pamaina - jaunąja karta, 

beje šiais metais dviem mūsų savanorių šeimoms 

gimė du mažyliai - Emilis ir Elžbieta, o vienas 

kūdikėlis dar pakeliui! Dėkojame ir džiaugiamės 

mus visada palaikančia, įkvepiančia ir 

padrąsinančia naujiems darbams viešnia, kuri 

dalyvavo ir tą vakarą mūsų šventėje - Diana iš 

Marijampolės šeimos centro. Ačiū jai ir visiems 

prisidėjusiems bei parėmusiems mūsų šventę! 

 

 

 

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=4193&pg=2
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=4193&pg=2
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Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro darbuotojai sausio 17 dieną susitiko su J E Rimantu Norvila. Buvo 

pristatyta 2016 metų veiklos ataskaita, pasidžiaugta nuveiktais darbais. Aptarta 2017 metų siekiamybės, 

numatyta surengti birželio mėnesį Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventę Vilkaviškyje. 

 

Renginiai visuomenei 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras 

Sausio 22 d. Marijampolės šv. Ark. Mykolo parapijos salėje vyko pirmas šių metų sezoną kino seansas - 

rodomas airių filmas „Laukas“. Krikščioniško kino klubo vakarai Marijampolėje vyksta jau ne vieną 

sezoną, tačiau šių metų tematika susijusi su posinodiniu apaštališkuoju popiežiaus Pranciškaus 

paraginimu “Amoris Leatitia” apie meilę šeimoje, - kaip pristatė jo vedėjas Ramūnas Aušrotas, kuriam 

šeimos tematika labai artima (Kentenicho šeimų akademijos veikla, sužadėtinių rengimo santuokai 

patirtis, straipsniai “Artumoje”). Todėl ir didžioji dalis kino klubo lankytojų – šeimos, kurių keletas 

pasilieka po kino seanso aptarimui ir diskusijai prie arbatos. 

Filmo “Laukas” tema – autoritetas; vyro, tėvo autoritetas šeimoje ir bendruomenėje. Diskusijos metu 

dalinantis įžvalgomis, buvo pastebėta daug sąsajų su mūsų istorija ir kultūra: mažos tautos patirta 

okupacijos trauma, išlikimo savo šalyje neemigravus sunkumai, noras turėti savos žemės ir ją išsaugoti 

ateinančiai kartai, perduoti vertybes vaikams, o tai sunkiai sekasi didelį autoritetą bendruomenėje 

turinčiam tėvui. Dramatiška filmo atomazga, į kurią atveda skausmingi šeimos santykiai, bendravimo 

stoka ir savotiška stabmeldystė, privertė giliai susimąstyti jį žiūrėjusias šeimas.   

http://www.lietuvosseimoscentras.lt/

