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BĪSKAPA SLEJA 

  

Baznīca – vēstniecība 

  

Baznīca ceļmalā 

Būdams bīskaps, bieži braucu pa savu diecēzi. Kārtējo reizi braucot garām nelielai baznīcai 

ceļmalā, mani tā jo īpaši uzrunāja. Kādu laiku iepriekš biju svinējis šajā baznīcā dievkalpojumu 

kopā ar mācītāju, kurš uzsāka draudzē kalpot. Biju dzirdējis no vairākiem, t.sk. bīskapa 

emeritus Pāvila par ieceri, ka šī baznīca varētu būt atvērta garāmbraucējiem, jo Strazdes 

baznīca ir viens no dievnamiem, kas slejas gar šoseju Rīga-Ventspils un tāpēc ir viegli 

pamanāma. Arī man. Braucot garām šajā reizē, ieraudzīju baznīcu kā Debesu valstības 

vēstniecību. Caur šo baznīcu, sāku domāt par visām baznīcām diecēzē kā vēstniecībām, daļu 

no Debesu valstības zemes virsū, gan burtiskā, gan pārnestā nozīmē. Ārzemju vēstniecības 

teritorija tiek uzskatīta par šīs valsts teritoriju zemē, kurā tā izvietota. Tāpēc tās teritorijā valda 

citi likumi. Esmu redzējis filmas, varbūt arī jūs, kas ļoti dramatiski attēlo ainas, kā vajātais 

skrien uz savas Valsts vēstniecību, lai saņemtu patvērumu. Policijai vai vajātājiem pie 

vēstniecības durvīm jāapstājas, jo tā vairs nav viņu teritorija. 

  

Patvērums 

Tā arī baznīca ir patvērums mums, kas esam Debesu valstības pilsoņi. Ceļā mums ir daudz 

patvērumi. Mēs esam svešinieki šeit, mūsu īstās mājas ir debesīs - Jo mums šeit nav paliekamas 

pilsētas, bet mēs meklējam nākamo. /Ebr 13:14/ Šie vārdi man nāk prātā, tie izskan arī kapos, 

kristīgā izvadīšanā. Mums ir daudz baznīcu, kuras mums, pārnestā nozīmē, ir kā patvērums, 

kur varam sanākt kopā un jau kaut nedaudz piedzīvot debesis. Ieejot vēstniecībā, tūdaļ var 

manīt attiecīgās valsts klātbūtni. Ieejot baznīcā, ceru un lūdzu, ka katrs ienācējs tajā var saskatīt 

kaut ko no debesīm. 

  

Tomēr baznīca ir ne tikai patvērums savējiem, bet arī tiem, kas vēl meklē Dievu. Viens no 

maniem garīgajiem tēviem Zviedrijā guva ievērību, ļaujot bēgļiem, kas meklēja patvērumu  
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no izraidīšanas no valsts, padzīvot baznīcā. Saskaņā ar valsts likumiem, vismaz tajā laikā, 

baznīcas teritorija bija pasargāta no policijas iejaukšanās. Varam uzdot sev jautājumu, vai 

cilvēki savas garīgās dzīves meklējumos ierauga baznīcu kā patvērumu?! 

  

Vēstnieks - garīdznieks 

Kad Liepājā bija jāuzņem Somijas vēstniece, kura apmeklēja Sv.Trīsvienības katedrāli, lai 

pieminētu somu jēgeru solījuma došanu savai jaunizveidotajai Somijas valstij, arī sevi 

ieraudzīju kā vēstnieku. Līdzīgā veidā, kā vēstniece pārstāv savu valsti, arī es - Debesu valstību. 

Kad pirms kāda laika man bija jāatjauno Zviedrijas pilsoņa pase, kur es gāju? Uz Zviedrijas 

vēstniecību Latvijā. Arī mēs caur kristību piešķiram Debesu valstības pilsonību. Vēstnieki ir 

savas valsts sūtīti citā zemē, lai tajā pārstāvētu savu valsti. Arī mēs, garīdznieki, esam Debesu 

Tēva sūtīti, lai pārstāvētu Debesu valstību šajā pasaulē. Un, mums ir tik daudz labu 

līdzstrādnieku, tāpat kā vēstniecei, kura nenāca viena, bet ar savu komandu.  

  

Atpazīstamība 

Tikko biju Tallinā, gāju cauri skaistajai vecpilsētai. Ejot gar Zviedrijas vēstniecību, nevarēju 

to nepamanīt. Redzamā vietā bija izkārts karogs, bija Zviedrijas ģerbonis un uzraksts vismaz 

divas valodās, norādot, ka šī ir Zviedrijas vēstniecība. Krusti daudzu mūsu baznīcu torņos ir kā 

Debesu valstības karogi. Tomēr nereti, piebraucot pie baznīcas, nevar atrast gandrīz nekādu 

informāciju par šo “vēstniecību”. Ar ko lai sazinās, lai durvis atvērtos, kā lai satiek kādu, kas 

palīdzētu ieiet Debesu valstībā? Šeit mums vēl daudz jāpiestrādā, lai atvieglotu cilvēku 

ienākšanu un saskarsmi ar Debesu valstību. 

  

Lūgšana par garāmbraucējiem 

Mani ir uzrunājusi tradīcija apzīmēt sevi ar krusta zīmi, ejot vai braucot garām baznīcai. Tam 

es redzu vairākas nozīmes. Līdzīgā veidā, kā, ejot iekšā baznīcā, mēs varam to darīt, atgādinot 

sev, ka, pateicoties Kristus nāvei pie krusta, kad arī aizkars vissvētākajā vietā templī saplīsa, 

mēs varam nākt Dieva troņa priekšā. Altāris ir Dieva klātbūtnes īpaša vieta un simbols. Šī vieta 

ir iesvētīta, šeit notiek lūgšana un pie altāra notiek arī svētīšana. Kā mēs dievkalpojumā pie 

svētīšanas sevi parasti apzīmējam ar krustu, dodoties garām baznīcai, mēs arī gribam saņemt 

svētību no Dieva. Katra baznīca ir uzbūvēta cilvēkiem un apkārtnei par svētību. Apzīmējot sevi 

ar krusta zīmi, mēs arī atgādinām citiem, ka šī ir īpaša vieta un tai nevar vienkārši iet garām. 

Ja nepaspējam tajā ieiet, vismaz šādi varam parādīt tai godu. 

  

Esmu dzirdējis, kā dievkalpojumos lielā draudzes lūgšanā skaisti lūdz jau iepriekš par tiem, 

kas ienāks baznīcā. Pēc paša piedzīvotā, ieteiktu arī lūgt par tiem, kas dodas garām baznīcai, 

lai viņi tiktu uzrunāti un saņemtu svētību, ko tikai Dievs var dot. 

 

Svētīgu Gavēņa laika noslēgumu, ciešanu laiku un Kluso nedēļu, lai varam sagatavoties svinēt 

Kristus augšāmcelšanās svētkus mums pašiem un citiem par svētību! 

 

Jūsu bīskaps 

+Hanss Martins 
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REKOLEKCIJAS 

No 7. līdz 18. jūnijam Mazirbes rekolekciju centrā notiks individuāli vadītas 10 dienu 

rekolekcijas. Pieteikšanās: mazirbe@rekolekcijas.lv vai zvanot pa tālruni 29 630 953.  

Plašāka informācija: http://www.rekolekcijas.lv/mazirbe/rekolekcijas  

 

Rekolekcijas “Mīlēt un piedot” - no 26.jūlija līdz 2.augustam Griezes rekolekciju mājā. 

Rekolekciju mērķis ir palīdzēt pieņemt Dieva Tēva mīlestību ar miesu, psihi un dvēseli - 

atbildot Dieva aicinājumam, ko Viņš dāvā katram savam bērnam, un saņemt no Dieva 

piedošanas dāvanu un spēju tajā dalīties ar citiem. 

Rekolekcijas vadīs: Euharistiskā Jēzus kongregācijas māsa Marija Terēze, Ieva Liede. 

Dievkalpojumus vadīs Evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācītājs Atis Freipičs. 

Rekolekcijām jāpiesakās pie m.Marijas, līdz 2019.gada 1.jūlijam, (pa tel.28641172, vai rakstot 

uz e-pastu: marijasje@inbox.lv). 

Rekolekciju programmu ir izstrādājuši Labā Samarieša apvienības garīgie pavadītāji, jezuītu 

tēva Edouard‘as Gueydan SJ vadībā.  

Plašāk: https://www.facebook.com/events/2325210430822998/  

 

JAUNIEŠIEM 

Filma “Mana pēdējā diena” 

Biedrības "Agape LV" (Agape Latvija) mediju nozare sadarbībā ar "Jesus Film Project" 

piedāvā 9 min. animācijas filmu animé stilā "Mana pēdējā diena" latviešu valodā. 

Tā ir pieejama tiešsaistē bezmaksas. Animé filmas ir ļoti populāras starp pusaudžiem 

un jauniešiem, un ne tikai. Šī filma ir ļoti aktuāla Lieldienu laikā. 

Filma tiešsaistē:  Vimeo.com/AgapeLVmedia/Mana-pedeja-diena vai ej.uz/Mana-pedeja-

diena 

Plašāk: http://agape.lv/  

 

MISIJA 

Notikums “Baznīcu nakts” 

Sākusies kristīgo draudžu pieteikšanās 2019. gada Baznīcu naktij, kas notiks 7. jūnijā. 

Draudzes ir aicinātas pieteikt dalību līdz 14. aprīlim, aizpildot dalībnieku anketu 

www.baznicunakts.lv. 

Šogad Baznīcu nakts vienojošā tēma ir Draudzība. Draudzība nozīmē ar otru dalīties tajā, kas 

Tev ir vērtīgs. Esam aicināti pārdomāt, kāda ir draudzība, kas atklāj Dieva skaistumu, cik 

svarīgi ir kopt viesmīlību un patiesi paust katram cilvēkam vēsti: “Tu esi gaidīts.” 

Plašāk: https://baznicunakts.lv/2019/baznicu-nakts-2019-pieteiksanas-sakusies/  

 

MŪZIKA 

Koncerts “UBI CARITAS” 

17. aprīlī, Zaļās Ceturtdienas priekšvakarā, Liepājas Sv. Annas baznīcā gaidāms garīgās 

mūzikas koncerts “UBI CARITAS…”. Plkst. 17.30 būs ievadlekcija, kurā varēs ieklausīties 

muzikoloģes un pedagoģes Aijas Engelmanes stāstījumā par Liepājas mūzikas vēsturi, tās vietu 

un nozīmi Eiropas kultūras mantojumā. Ap plkst. 18.00 skanēs daudzbalsīgi “a capella” 

dziedājumi latīņu valodā, kurus izpildīs Liepājas mūziķu apvienība “Schola Trinitatis”. 

Programmā ietverta dažādu laiku un komponistu garīgā mūzika, kuras saturā atainotas Zaļās 

ceturdienas mistērijas. Koncertu atbalsta Liepājas Kultūras pārvalde projekta “Liepājas 

identitātes meklējumi sakrālajā mākslā un kultūrā” ietvaros. Visi laipni aicināti! 

 

Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2019 

Kā katru vasaru, Griezē – gleznainā vietā, kur satek kopā Venta un Vadakste un pāri upei jau 

ir māsa Lietuva, no 21 – 23. jūnijam arī šogad notiks Kristīgās mūzikas dienas. Piedalīties 

aicināti visi kristieši, neatkarīgi no konfesionālās piederības, lai lūgtos, mācītos dziesmas un  

mailto:mazirbe@rekolekcijas.lv
http://www.rekolekcijas.lv/mazirbe/rekolekcijas
https://www.facebook.com/events/2325210430822998/
https://mail.online.lv/redir.hsp?url=http%3A%2F%2Fwww.agape.lv%2F
https://mail.online.lv/redir.hsp?url=https%3A%2F%2Fwww.jesusfilm.org%2F
https://mail.online.lv/redir.hsp?url=https%3A%2F%2FVimeo.com%2FAgapeLVmedia%2FMana-pedeja-diena
https://mail.online.lv/redir.hsp?url=https%3A%2F%2Fej.uz%2FMana-pedeja-diena
https://mail.online.lv/redir.hsp?url=https%3A%2F%2Fej.uz%2FMana-pedeja-diena
https://mail.online.lv/redir.hsp?url=https%3A%2F%2Fej.uz%2FMana-pedeja-diena
http://agape.lv/
https://baznicunakts.lv/draudzem/
https://baznicunakts.lv/draudzem/
https://baznicunakts.lv/draudzem/
https://baznicunakts.lv/2019/baznicu-nakts-2019-pieteiksanas-sakusies/
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slavētu ar tām Dievu. Arī šogad tās vadīs Liepājas Sv. Dominika Romas katoļu baznīcas sholas 

vadītāja Kristīne Locika. Pulcēsimies kopā piektdienas pēcpusdienā – vakarpusē. Sestdienas 

vakarā, nometnē apgūto dziedāsim kādā tuvējās apkārtnes baznīcā. Svētdien svinēsim 

dievkalpojumu Griezes ev. lut. baznīcā, kura ar mācītaja A.Freipiča pulcētā domubiedru pulka 

rūpēm palēnām tiek atjaunota. Pēcpusdienā tiks svineta Svētā Mise Lēnu katoļu baznīcā. 

Mazliet atšķirīgi būs tas, ka Kristīgās mūzikas dienas Griezē notiks agrāk kā parasti – 21. -23. 

jūnijā, un tie, kas vēlēsies, varēs svētdien palikt un kopā arī svinēt Jāņus Griezē – skaistā vietā, 

pie ugunskura, kristīgā, draudzīgā atmosfērā. 

Pieteikties var gan pie mācītāja Ata Freipiča, tel. 22316912, gan Kristīnes Locikas, tel. 

26705843. 

 

Gregorikas dienas Mazirbē 

Gregorikas dienas Latvijā notiks jau 27. reizi un šogad jau 6. reizi Mazirbē no svētdienas vakara 

28.jūlija līdz ceturtdienas pēcpusdienai 1.augustam. Kā ik gadus gregorisko dienu centrā būs 

regulāras stundu lūgšanas Mazirbes baznīcā četras reizes dienā, tādēļ ikviens, kurš vēlas 

piedzīvot un mācīties, kas ir stundu lūgšanas un gregoriskie dziedājumi, ir aicināts pieteikt savu 

dalību līdz 24.jūlijam, zvanot Vinetai Irbei – mob.t. 26391171, vai rakstot 

mazirbe@rekolekcijas.lv. Vietu skaits ir ierobežots. 

 

Klausāmgrāmata “Jaunā Derība jaunā tulkojumā CD” 

"Audioierakstā izmantots Bībeles jaunais tulkojums (1995-2012) mūsdienu latviešu valodā 

no orģinālvalodām. Šis ir pirmais ekumeniskais  Bībeles tulkošanas projekts Latvijā, kurā 

piedalījušies dažādas pārliecības cilvēki. Tas ir bijis vairākpakāpju process, kura gaitā 

iesaistījās ne tikai seno valodu zinātāji un teologi, bet arī citi interesenti, sūtot savus 

ieteikumu tulkojuma uzlabošanai." 

Tekstu lasa: Dažādu konfesiju bīskapi, mācītāji, aktieri u.c. 

 

Klausāmgrāmata “Mozus I un II grāmata CD, Mp3” 

Audioieraksts. Tekstu lasa Dita Lūriņa - Egliena un Kaspars Znotiņš.  

Ierakstā izmantots Bībeles 1965.gada izdevuma revidētais teksts. 

Plašāk par klausāmgrāmatām: 

http://www.bibelesbiedriba.lv/gramatu_katalogs/index.php?lv_klaus%C4%81mgr%C4%81m

atas,12  

 

DIECĒZES NOTIKUMI 

Ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojumi 

Dievkalpojumi līdzīgi kā pagājušā gadā notiks gan Jelgavā, gan Liepājā:  

- Jelgavas Sv.Annas prokatedrālē - trešdien, 17.aprīlī pl.11.00;  

- Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē - Viridium/Zaļā Ceturtdienā, 18.aprīlī pl.11.00 

(dievkalpojums ar eļļu iesvētīšanu).  

 

Dievkalpojumi Klusajā nedēļā un Lieldienu laikā 

Liepājas diecēzes draudžu Klusās nedēļas un Lieldienu laika dievkalpojumi tiks apkopoti un 

ievietoti mājaslapā www.liepajasdieceze.lv.  

 

18.maijā – Liepājas diecēzes sapulce Saldū 

14.septembrī - Liepājas diecēzes diena Dobelē 

Plašāka informācija sekos.  

 

 

 

 

mailto:mazirbe@rekolekcijas.lv
http://www.bibelesbiedriba.lv/gramatu_katalogs/index.php?lv_klaus%C4%81mgr%C4%81matas,12
http://www.bibelesbiedriba.lv/gramatu_katalogs/index.php?lv_klaus%C4%81mgr%C4%81matas,12
http://www.liepajasdieceze.lv/


5 
 

 

 

 

 

NOTIKUMI DRAUDZĒS 

RE TV “Latvijas Stāsti” sižets par Piltenes ērģelēm 

https://www.youtube.com/watch?v=v8Kkjo9zRbI&list=PLAs6jsC3xmZcQdsLeWQg0DLkIj

nGXDjm3&index=26  

Piltenes baznīcā atrodas unikālas vēsturiskas ērģeles - otras vecākās Latvijā. Tā ir vēstures 

liecība, ar ko lepojas evaņģēliski luteriskā draudze. Šogad baznīcai aprit 300 gadi kopš 

iesvētīšanas. 2018.gada 24.novembrī RE TV tapis sižets par dievnamu un ērģelēm. Piedalās: 

LELB Piltenes iecirkņa prāvests K.Irbe, Piltenes draudzes mācītājs E.Derzāvis, ērģeļu 

resteurators J.Kalniņš, Piltenes draudzes locekle V.Bauģe, ērģelniece L.Ozola.  

 

Filma “Ārlavas stāsti simtgadei”  

https://www.youtube.com/watch?v=jDy0Q-

OI284&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3YRMHNDFi2W0qn95b1dvsSE2vuIGmbKRY99M

g1wCuBCmWgOc03FGwv7FI  

Filmas idejas autors ir mācītājs Mārcis Zeiferts. Filma izstāsta stāstu par Ārlavas draudzi un 

pagastu, pieminot nozīmīgus vēstures notikumus un personības, kas savulaik darbojušās 

Ārlavas pagastā. Tie ir ne tikai mācītāji, bet arī sabiedriskie darbinieki un skolotāji, vācu un 

latviešu tautību pārstāvji, - Georgs Heinrihs Loskiels, Fridrihs Gustavs Mačevskis, Kārlis 

Fridrihs Jēkabs Hūgenbergers, Krišjānis Valdemārs, Frīdrihs Šteinfelds, Teodors Zeiferts, 

Fricis Ansabergs u.c. Īsfilma ir bagāta ne tikai ar vēsturiskiem faktiem, bet skatītājam liek izjust 

emocijas un lepnumu par novada vēsturi. Amatieru filmas stāsts ved cauri dažādiem laikiem 

un laikmetiem, sākot ar vissenākajiem līdz pat mūsdienām. Filmas vizuālo materiālu papildina 

ar dronu uzņemti skati un bagāts vēsturisks materiāls fotogrāfijās. Tāpat filmā ir atsauces un 

nolasīti fragmenti no Vallijas Jankevicas grāmatas „No Ārlavas līdz Ņujorkai“, kā arī Ainas 

Zemdegas bērnības atmiņu tēlojuma „Toreiz Lubes dzirnavās“. Filmā izmantota Riharda 

Dubras, Emīla Dārziņa, Kaspara Zemīša, Pētera Vaska, Laimas Jansones un Georga Frīdriha 

Hendeļa mūzika. Filmas veidotāji Ārlavas stāstam piešķīruši patriotisku nozīmi, cenšoties 

veidot izpratni par procesiem, kas laikmetu griežos nav gājuši secen Ārlavas pagastam. 

 

Filma par baznīcas zvana "Dievs, svētī Latviju!" dzimšanu 

https://www.youtube.com/watch?v=KbB_Q9n-

HTA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jSGGWbCX743n3pGYkfAIdRV4w-Cfoeiw-

Ay8O0EI-I3GtPc1yvSmoFb8 

2012. gada 7. novembrī Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze atvadījās no zvana, kas bija 

skanējis Tukumā 58 gadus. Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskās draudzes SIA “Ceļš” vīri to 

noņēma un pārveda uz īstajām mājām Ērgļos. 17. novembrī jaunuzceltās Ērgļu luterāņu 

baznīcas tornī pēc 67 gadus ilga pārtraukuma notika vecā zvana ieskandināšana, bet Tukuma 

draudze izsludināja akciju “Iezvani Tukumu” ar mērķi savākt līdzekļus jauna zvana 

izgatavošanai. Vairāk nekā 6000 latus saziedoja draudzes locekļi, uzņēmēji, daudzi novadnieki, 

dievnamā notika vairāki koncerti. 2013. gada 18. oktobrī jaunais, aptuveni 380 kilogramus 

smagais bronzas zvans tika izliets Baherta zvanu lietuvē Vācijas pilsētā Karlsrūē, bet pēc 

mēneša tas jau atradās savā jaunajās mājās – Tukuma dievnamā. Uz zvana atlietais uzraksts 

“Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam” simbolizē dievnama nosaukumu – Tukuma 

Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā baznīca. Uz vienas no malām izlieta tautas lūgšana 

“Dievs, svētī Latviju!”, bet uz otras zvana malas – “Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze” un 

Lutera roze. Latvijas Republikas 95. gadadienā 2013. gada 18. novembrī dievnamā notika īpašs 

svētbrīdis, kurā bīskaps Pāvils Brūvers un prāvests Mārcis Zeiferts zvanu iesvētīja, bet Tukuma 

Raiņa ģimnāzijas skolotāja un koru vadītāja Rasma Valdmane to pirmoreiz iezvanīja.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v8Kkjo9zRbI&list=PLAs6jsC3xmZcQdsLeWQg0DLkIjnGXDjm3&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=v8Kkjo9zRbI&list=PLAs6jsC3xmZcQdsLeWQg0DLkIjnGXDjm3&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=jDy0Q-OI284&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3YRMHNDFi2W0qn95b1dvsSE2vuIGmbKRY99Mg1wCuBCmWgOc03FGwv7FI
https://www.youtube.com/watch?v=jDy0Q-OI284&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3YRMHNDFi2W0qn95b1dvsSE2vuIGmbKRY99Mg1wCuBCmWgOc03FGwv7FI
https://www.youtube.com/watch?v=jDy0Q-OI284&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3YRMHNDFi2W0qn95b1dvsSE2vuIGmbKRY99Mg1wCuBCmWgOc03FGwv7FI
https://www.youtube.com/watch?v=KbB_Q9n-HTA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jSGGWbCX743n3pGYkfAIdRV4w-Cfoeiw-Ay8O0EI-I3GtPc1yvSmoFb8
https://www.youtube.com/watch?v=KbB_Q9n-HTA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jSGGWbCX743n3pGYkfAIdRV4w-Cfoeiw-Ay8O0EI-I3GtPc1yvSmoFb8
https://www.youtube.com/watch?v=KbB_Q9n-HTA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jSGGWbCX743n3pGYkfAIdRV4w-Cfoeiw-Ay8O0EI-I3GtPc1yvSmoFb8
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DRAUDŽU IESPĒJAS 

Rietumu Bankas labdarības fonda projektu konkurss “Latvijas sakrālais mantojums” 

Jau astoto gadu pēc kārtas Rietumu Bankas labdarības fonds rīko atbalsta projektu sakrāliem 

arhitektūras un mākslas pieminekļiem, šo gadu laikā saglabājot un restaurējot vairāk nekā 45 

visu konfesiju baznīcas. Atbalstam var pieteikt gan vitrāžu, kroņlukturu, ērģeļu un altārgleznu 

restaurāciju, gan arī neatliekamos remonta darbus, kupolu un baznīcas gaiļu restaurāciju u.c. 

Viens projekts var saņemt finansiālu atbalstu apmērā līdz 5 000 EUR, savukārt kopējais 

konkursa finansējuma apjoms ir 25 000 EUR. Projektus konkursam var pieteikt līdz šī gada 

15.aprīlim.  

Plašāk: 

http://www.rblf.lv/news?OpenDocument&nid=66FB884C8AB850FBC22583BA002C9BAF  

 

Ceļojošā izstāde “Reformācijai 500” 

2017.gadā tapa reformācijas gadadienai veltīta izstāde “Reformācijai 500” - Latvijas 

evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas bīskapa emeritus Pāvila Brūvera veidotais stāstījums 

“Ceļojums reformācijā”. Izstādes veidotāji: LELB un Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA). 

Izstādē izmantoti materiāli no LNA, LELB un Liepājas Sv.Trīsvienības evaņģēliski luteriskās 

draudzes arhīviem. 

Izstāde ir bijusi apskatāma koncertzālē "Lielais Dzintars" Liepājā, Liepājas Sv.Trīsvienības 

katedrālē, Saldus M.Lutera baznīcā un šobrīd atrodas Jaunpils baznīcā. 

Piedāvājam iespēju šai izstādei (ap 20 roll-up stendi) aizceļot uz vēl kādu no diecēzes 

baznīcām. Ja draudzēm ir interese, lūdzu rakstiet/ zvaniet: ilze.vitale@lelb.lv, 26585678. 

 

 

AIZLŪGUMI 

28. aprīlī/ Quasi modo geniti – Baltā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. 

Arvīdu Bobinski, Nīcas, Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku un Liepājas Brāļu draudzēm 

 

21. aprīlī/ Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm 

aizlūgsim par māc.Juri Veidenieku, Kaltenes, Rojas un Dārtes draudzēm 

 

14.aprīlī/ Palmarum (Pūpolu svētdiena) – Ciešanu laika otrā svētdiena – kopā ar LELB 

draudzēm aizlūgsim par māc. Raimondu Mežiņu, Svētā Gregora izglītības centru 

 

7.aprīlī/ Judica – Ciešanu laika pirmā svētdiena – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par māc. 

Valteru Ozoliņu, Ventspils, Rindas un Miķeļtorņa draudzēm, un kopā ar Liepājas diecēzes 

draudzēm aizlūgsim par bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru, pateicībā par viņa kalpošanu diecēzē 

un domājot par viņa dzīves jubileju 

 

Aprīlī, ciešanu laikā aizlūgsim par tiem, kas cieš -  par vientuļiem, atstumtiem un pamestiem 

cilvēkiem, par apspiestiem un vajātiem kristiešiem. 
 

Aizlūgumi par mācītājiem un draudzēm decembrī mājaslapā: 

http://liepajasdieceze.lv/?page_id=41  (Sadaļa Noderīgi draudzēm/Aizlūgumi) 

http://www.rblf.lv/news?OpenDocument&nid=66FB884C8AB850FBC22583BA002C9BAF
https://mail.online.lv/redir.hsp?url=ilze.vitale@lelb.lv
https://mail.online.lv/redir.hsp?url=ilze.vitale@lelb.lv
http://liepajasdieceze.lv/?page_id=41

