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EKUMENISMS 
Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību no 18.-25. janvārim. 

Tezē kopienas gada vēstījums “Četri priekšlikumi 2018.gadam“Neizsīkstošs prieks””. 

Dokuments “No konflikta uz kopību” izdots latviski. 

REKOLEKCIJAS 
Rekolekcijas “Dvēseles dievlīdzības atgūšanas ceļš”. 

IZGLĪTĪBA   

Iesvētes apmācības pusaudžiem 2018 gadā. Pieteikšanās līdz 10.februārim. 

MISIJA          
Pieteikšanās notikumam "Baznīcu nakts". 

BĪSKAPA KALENDĀRS 

DIECĒZES NOTIKUMI 
DIECĒZES MĀJASLAPA www.liepajasdieceze.lv 

  

BĪSKAPA SLEJA 
Janvāra mēnesis iezīmējas ar ekumenismu. To aizsāka dokumenta “No konflikta uz kopību” 

tulkojuma latviešu valodā atvēršanas svētki ceturtdien, 11.janvārī LELB Virsvaldē. Tas ir 

luterāņu un Romas katoļu vienotības komisijas ziņojums, tāpēc bija dabiski, ka uzrunas sacīja 

abu konfesiju arhibīskapi Latvijā, kā arī Dr.Sandra Gintere, komisijas locekle, kas kā 

Austrumeiropas pārstāve, ir piedalījusies šī dokumenta izstrādē. Garīdznieki un katra draudze 

Virsvaldē var saņemt vienu brošūras eksemplāru bez maksas, līdz ar aicinājumu dokumentu 

lasīt un studēt! 

  

Katru gadu no 18.–25.janvārim norisinās lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Man ir 

bijusi laba pieredze, tajā nedēļā nākot kopā dažādos veidos ar kristiešiem no citām 

konfesijām, lai viens otru iepazītu un kopā lūgtu. Mums vajadzētu pazīt vienam otru, vismaz 

tos, kas tic Kristum. Kristus pats lūdz par vienotību: Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī 

un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis. /Jņ. 17:21/ Mēs 

esam aicināti turpināt lūgt šo Jēzus lūgšanu, jo vienotība ir svarīga, lai mūsu liecība un misija 

pasaulē būtu uzticamāka. Ir vērts ieskatīties un pielietot lūgšanu nedēļai sagatavotos 

materiālus. Pats personīgi daudzkārt esmu piedzīvojis īpašo prieku ekumeniskā darbā. 

  

Prieks ir minēts arī ekumeniskās Tezē kopienas gada vēstījumā “Četri priekšlikumi 

2018.gadam “Neizsīkstošs prieks””. Daudziem no mums vēl ir atmiņā Tezē Eiropas Jauniešu 

tikšanās Rīgā 2016./2017.gadā. Toreiz kopienas brāļi šeit klātienē nodeva mums savas 

pārdomas Jaunajam gadam. Jau esmu uzsācis lasīt šī gada vēstījumu un piedzīvojis vērtīgas 

pārdomas. Man, protams, ir īpašs gandarījums, ka izvēlētā tēma ir ‘prieks’, jo tieši šis vārds 

bīskapa vēlēšanu laikā mani uzrunāja īpaši, kā tas, pie kā mums krietni jāstrādā. Ir tik viegli 

prieku zaudēt un arī to pārprast. Paturēsim prātā šīs pārdomas un, lai tās veicina mūs kalpot ar 

prieku! 

  

+Hanss Martins 

Esto fidelis! Esi uzticīgs! 
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EKUMENISMS 

 

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību 

"Ak, Kungs! Tava labā roka parādījusies Savā spēkā" /2Moz 15:6/ 

 

18. janvārī pl. 18.00, Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, iesākot lūgšanu nedēļu,  

EKUMĒNISKS SVĒTBRĪDIS. 
 

Svētbrīdi vada LELB Liepājas bīskaps H.M.Jensons un piedalās citu tradicionālo konfesiju 

garīdznieki. 

Lūgšanu un pārdomu tekstus šā gada lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību piedāvā Karību 

reģiona Baznīcas, par pamatu ņemot tēmu no Mozus un Mirjamas slavas dziesmas (sk. 2 

Moz. 15, 1-21): “Kungs ir mans spēks un mana slavas dziesma; Viņš ir mans glābējs.” Šī 

slavas dziesma reiz pauda prieku par atbrīvošanu no Ēģiptes verdzības un par Dieva rokas 

uzvaru pār Izraēļa tautas ienaidniekiem. Svētais Augustīns Sarkanās jūras šķērsošanu 

skaidroja ar Kristības sakramentu un tajā, kā ēģiptieši nogrimst jūrā, redzēja grēku 

uzveikšanu. Šajā nozīmē “mēs visi esam atbrīvoti no grēkiem, it kā būtu šķērsojuši Sarkano 

jūru,” viņš rakstīja. Sarkanās jūras šķērsošanas stāsts un Mozus un izraēliešu slavas dziesma 

joprojām tiek izmantoti gan ebreju kultā, gan kristīgās Baznīcas liturģijā, un šogad tas ir 

vienojošais motīvs Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību. 

  

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību noslēgsies ar EKUMĒNISKO SVĒTBRĪDI, kuru 

vadīs Romas katoļu baznīcas Latvijā Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis - 

ceturtdien, 25.janvārī pl.12.00 Jelgavā, Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē.  

  

Vairāk informācija latviešu valodā pieejama: "Mieram tuvu" šī gada janvāra nummurā. 

Vairāk informācija angļu valodā: https://www.oikoumene.org/en/resources/week-of-prayer/ 

            

Tezē gada vēstījumā  Četri priekšlikumi 2018.gadam “Neizsīkstošs prieks.” 

Skatiet pielikumā Nr.1 ieskenētos priekšlikumus (5 lapas). 

  

Dokuments “No konflikta uz kopību” izdots latviski. 
Noslēdzot luterāņu un katoļu kopīgo Reformācijas 500 gadadienas atceri ir izveidots 

tulkojums latviešu valodā dokumentam "No konflikta uz kopību", kuru kopīgi izstrādājušas 

Pasaules Luterāņu federācija un Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padome. 

No dokumenta priekšvārda: "Šajā izdevumā ir aprakstīts ceļš no konflikta uz kopību – ceļš 

kura mērķi mēs vēl neesam sasnieguši. Taču Luterāņu un Romas katoļu vienotības komisija ir 

nopietni uztvērusi pāvesta Jāņa XXIII teikto: “Tas, kas mūs vieno, ir lielāks par to, kas mūs 

šķeļ.” Mēs aicinām visus kristiešus mūsu komisijas ziņojumu izlasīt ar atvērtu un kritisku 

prātu un sekot mums ceļā uz dziļāku kopību kristiešu vidū.” 

 

No dokumenta pēdējās nodaļas "Pieci ekumeniskie imperatīvi": 

Pirmais imperatīvs: katoļiem un luterāņiem vienmēr ir jāstiprina kopīgais un vispirms 

jāskatās no vienotības, nevis sašķeltības skatpunkta, pat ja atšķirības var vieglāk pamanīt un 

piedzīvot. 

Otrais imperatīvs: katoļiem un luterāņiem ir nepārtraukti jāļaujas pārveidošanās procesam, 

ko izraisa savstarpējā saskarsme un kopīga ticības apliecināšana. 

Trešais imperatīvs: katoļiem un luterāņiem no jauna jānododas redzamās vienotības 

meklējumiem, kopīgi jāapdomā konkrēti speramies soļi un atkārtoti jātiecas uz šo mērķi. 

Ceturtais imperatīvs: katoļiem un luterāņiem kopīgi mūsdienās no jauna ir jāatklāj Jēzus 

Kristus evaņģēlija spēks. 

Piektais imperatīvs: katoļiem un luterāņiem kopīgi sludinot evaņģēliju un kalpojot pasaulē, 

ir jāliecina par Dieva žēlastību. 
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Garīdznieki un katra draudze Virsvaldē var saņemt vienu brošūras eksemplāru bez maksas, 

līdz ar aicinājumu dokumentu lasīt un studēt! 

Par dokumenta atvēršanas svētkiem variet lasīt 

šeit: http://katolis.lv/zinas/backPid/30/category/latvija/article/katolu-un-luteranu-kopigais-

dokuments-no-konflikta-uz-kopibu-nu-ari-latviski.html  

  

REKOLEKCIJAS 

“Dvēseles dievlīdzības atgūšanas ceļš” 

 
IZGLĪTĪBA 

Iesvētes apmācības pusaudžiem 
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MISIJA 

Pieteikšanās notikumam "BAZNĪCU NAKTS" 
Kultūras un misijas notikums „Baznīcu nakts” šogad – Latvijas simtgades gadā – notiks 1. 

jūnijā. Baznīcu naktī aicināti piedalīties kristīgo konfesiju dievnami visā Latvijā un latviešu 

diasporas draudzes ārvalstīs. Aicinām draudzes pieteikt dalībai savu baznīcu, aizpildot 

dalībnieku anketu www.baznicunakts.lv līdz 1. aprīlim. Baznīcu nakts programmu saturu 

plānojot, aicinām pārdomāt vārdus no Jāņa Evanģēlija 3. nodaļas “gaisma ir nākusi pasaulē.” 

Lai tie aicina katru draudzi, veidojot programmu, nevis tik daudz tiekties pēc aktivitāšu 

daudzuma, cik pēc dziļuma un Dieva klātbūtnes gaismas pieredzes. 

Plašāk - pielikumā Nr.2. 

  

BĪSKAPA KALENDĀRS 
Plašāka informācija par notikumiem un bīskapa apmeklējumiem draudzēs Virsvaldes 

izsūtītajā kalendārā. 

  

DIECĒZES NOTIKUMI 
14. aprīlī – Liepājas diecēzes sapulce 

26. maijā – Liepājas diecēzes diena 

Esiet aicināt ieplānot savu dalību notikumu norisē un informēt par to draudžu locekļus! 

*Plašāka informācija par diecēzes notikumiem www.liepajasdieceze.lv kalendārā. 

  

DIECĒZES MĀJASLAPA 
Kopš 24.novembra ir atvērta diecēzes mājaslapa: www.liepajasdieceze.lv. Esiet aicināti 

izmantot mājaslapu kā darba rīku draudžu notikumu plānošanā, izmantojot gan mājaslapā 

pieejamo notikumu kalendāru, gan iesūtot aktuālo informāciju redaktoram un piesakoties 

mājaslapas jaunumiem e-pastā. 

Diecēzes mājaslapā ievietota informācija par aizlūgumiem. Draudžu dievkalpojumos esiet 

aizināti aizlūgt: 

28. janvārī/ Septuagesima – trešā svētdiena pirms Gavēņa laika – par māc. Guntaru Lūsīti, 

Kalnamuižas, Annenieku, Augstkalnes – Mežmuižas un Zaļo (Zaļenieku) draudzēm; 

21. janvārī/ Trešā svētdiena pēc Zvaigznes dienas – par māc. Gunti Apriķi, Saldus Sv. Jāņa, 

Remtes, Brocēnu un Blīdenes draudzēm; 

14. janvārī/ Otrā svētdiena pēc Zvaigznes dienas – par evaņģ. Aivaru Kaņepu, Kabiles 

draudzi. 

  

Informāciju apkopoja: 

Ilze Vitāle 

LELB Liepājas bīskapa sekretāre - biroja vadītāja 

E-pasts: ilze.vitale@lelb.lv 
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