
DIECĒZES VĒSTIS Nr.2 
2017.gada 17.novembrī  

  

LIEPĀJAS DIECĒZEI 10 gadi – diecēzes diena 2.decembrī, Liepājā  
(programma un bīskapa aicinājums pielikumā) 

! Lūgums informēt par svētku programmu draudžu locekļus! 

 

DIECĒZES MĀJASLAPA 
Ar 24.novembri tiks 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.  

  

IZGLĪTĪBA 
23. oktobrī, Liepājas biedrības namā notika kristīga konference, kurā kā lektori piedalījās 

Jānis Vanags un Skaidrīte Gūtmane.  

Lekcijas ir ierakstītas video mp4 un audio mp3 un var lejuplādēt šeit:  

https://www.failiem.lv/u/9v77hbbn 

https://www.failiem.lv/u/ruqq8hrr 

https://www.failiem.lv/u/epm7hzzt 

https://www.failiem.lv/u/chgwy4cx 

https://www.failiem.lv/u/47ff7n66 

  

Valsts Izglītības satura centrs (VISC) š.g. 25. septembrī publiskoja sabiedriskai apspriešanai 

dokumentu “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts” 

(www.skola2030.lv ), kurā ir teikts: “Pamatizglītības pakāpē 1.-3. klasē pēc vecāku izvēles 

skolēni var apgūt kristīgo mācību. Tas notiek ārpus laika, kas paredzēts obligātā satura 

apguvei. Kristīgās mācības saturs netiek mainīts.” Pēc tā var spriest, ka kristīgā mācība kā 

mācību priekšmets tiek pilnībā izņemts no izglītības satura kā nenozīmīgs. 
! Līdz 2018. gada 1. februārim pirmsskolas, skolas, augstskolas, pedagogu profesionālās 

asociācijas vai biedrības, pilsētu vai novadu pedagogu metodiskās apvienības, uzņēmēju 

asociācijas vai biedrības, arī draudzes u.c. ir aicinātas, apkopojot savu biedru, kopienas 

viedokli,  iesniegt oficiālus priekšlikumus Valsts izglītības satura centrā elektroniski, sūtot e-

pastu ar atsauci “Priekšlikumi mācību satura aprakstam” uz adresi visc@visc.gov.lv. 

  

Izstādes  
Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē apskatāma 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 “Luters. Pagrieziens”. Izstādes laiks Rīgā: 2017. gada 1. novembris – 2018. gada 4. 

februāris Vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga.  

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sadarbībā ar Strasbūras Nacionālo un Universitātes 

bibliotēku (BNU) un Virtembergas Zemes bibliotēku Štutgartē rīko izstādi “Luters. 

Pagrieziens”. Izstādē apskatāmi gan mākslas objekti – katoļu baznīcas kulta priekšmeti un 

svēto statujas –, gan grāmatas. LNB mākslas priekšmetus deponē no Latvijas muzeju 

kolekcijām – Rundāles pils muzeja un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja. Izstādes 

eksponātu kodolu veido grāmatas no LNB, BNU, Virtembergas Zemes bibliotēkas Štutgartē, 

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas, Bavārijas Valsts bibliotēkas Minhenē, 

Hercoga Augusta bibliotēkas Volfenbitelē un Upsalas Universitātes bibliotēkas kolekcijām. 
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LITERATŪRA 
Ir izdoti 2018. gada LELB Baznīcas gadagrāmata un kalendārs. Izdevumi pieejami arī 

Liepājas bīskapa kancelejā un iepriekš piesakot, ja bīskaps viesojas draudzē, tos var atvest no 

Rīgas. Plašāk: http://www.ihtis.lv/kalendari/lelb-baznicas-gadagramata-2018  

  

Gada noslēgums ir labs laiks, lai iegādātos žurnāla “Svētdienas rīts” abonementus un 

dāvinātu tos citiem. Abonēšanas maksa: 17,70 EUR gadā. Abonēt iespējams: www.pasts.lv, 

www.abone.lv, zvanot pa tālr.67008001 vai 25008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.  

  
31.oktobrī atklāšanas svētkus svinēja trīs jaunas grāmatas:  

Dr. h. c. hist. Inta Dišlere „Ar ticību, cerību, mīlestību cauri gadu simtiem. Tukuma Sv. 

Trīsvienības evaņģēliski luteriskās baznīcas un draudzes vēsture 16.–20. gadsimtā”  

Plašāk: http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2178   

LMF izdotā grāmata Mārtiņš Luters ”Jāņa evaņģēlija skaidrojumi (1.-7. nodaļas, 1. sējums)”  

Profesora Roberta Feldmaņa fonda sagatavotā mācītāja Roberta Feldmaņa autobiogrāfija un 

dzejas izlase “Par sevi un sev”  

Plašāk: http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2177   

  

ATBALSTS MISIJAI INDIJĀ 
Tradicionāli 1. Adventa svētdienas dievkalpojuma kolekti vai tās daļu Indijas misijas grupas 

vārdā bīskaps emeritus Pāvils Brūvers aicina ziedot misijai  Indijā - Annas Irbes misijai. 

Misijas atbalsta fonda Reģ. Nr.40008224954, konts Nordea Bank: 

LV69NDEA0000084191430 (EUR), LV09NDEA0000084191443 (USD), 

LV46NDEA0000084191456 (GBP).  
  
INICIATĪVA #GaismaLatvijai 

#GaismaLatvijai ir aicinājums Latvijas kristīgajām draudzēm dāvināt Latvijai vērtīgāko 

garīgo dāvanu – lūgšanu! Tas ir aicinājums no Adventa laika līdz Zvaigznes dienai kādā no 

vakariem iedegt savā dievnamā gaismu, lai tā gaiši spīd logos. Pulcēties kopā, lai ar vārdu un 

mūziku izteiktu Dievam pateicību un lūgšanu par mūsu valsti un tautu. Adventa un 

Ziemsvētku laikā kopīgi nest gaismu Latvijai, kuras avots ir Kristus – “patiesā gaisma, kas 

nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem”(Jn 1:9). Jēzus pats mūs aicina un vēlas dāvāt savu 

gaismu caur mums, teikdams “Jūs esat pasaules gaisma…”, “jūsu gaisma lai spīd cilvēku 

priekšā…” (Mt 5:14-16). 

Plašāk - pielikumā.  
  
BĪSKAPA KALENDĀRS 
Plašāka informācija par notikumiem un bīskapa apmeklējumiem draudzēs Virsvaldes 

izsūtītajā kalendārā.  

 

Svētīgu Latvijas Republikas proklamēšanas dienu vēlot,  

Ilze Vitāle 

LELB Liepājas bīskapa sekretāre - biroja vadītāja 

-------------------------------------------- 

LELB Liepājas bīskapa kanceleja 

Jelgavas iela 58 

Liepāja LV 3401 

Tel.: 63423431 

Mob.: 26585678 

E-pasts: ilze.vitale@lelb.lv 

  

 Pielikums Liepājas bīskapa aicinājums uz diecēzes dienu – mājaslapas 

www.liepajasdieceze.lv sadaļā Noderīgi draudzēm – Bīskapa vēstījumi.  
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 Pielikums – Liepājas diecēzes dienas programma:  

 

 
 
 

Bīskaps emeritus Pāvils Brūvers un bīskaps Hanss Martins Jensons aicina piedalīties 

Liepājas diecēzes dienā  

“Pateicībā par Liepājas diecēzes 10 gadiem” 

Sestdien, 2017.gada 2.decembrī pl.11:00-18:30 
Liepājā 

  
11:00   Diecēzes 10 gadu jubilejas svētku dievkalpojums ar iesvētības solījuma atjaunošanu  

Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē 
Vada: Liepājas bīskaps H. M. Jensons un Liepājas bīskaps emeritus Pāvils Brūvers 
Ērģelniece: L. Šteinberga   

  
13:00   Sadraudzība / Pusdienu zupa, kafija/tēja 

Liepājas Sv. Annas draudzes kafejnīcā un/vai draudzes dārzā 
  

14:00   Atskats uz Liepājas diecēzes izveidi un tās perspektīva  
            Liepājas Sv. Annas baznīcā 

-          Liepājas bīskapa vietnieks A. Jaunskalže “Diecēzes tapšanas priekšvēsture” 
-          Liepājas bīskaps emeritus P. Brūvers “Diecēzes attīstība 2007-2016” 
-          Liepājas bīskaps H. M. Jensons “Diecēze 2016-2017 un tās nākotnes perspektīva” 

  
15:00   Mācītāja J. Bitāna lekcija “Kā Adventā, ar dvēseli un miesu, gaidīt dvēseļu Pestītāja miesā 

nākšanas svētkus”  
            Liepājas Sv. Annas baznīcā 
  
16:00   Kafija/tēja  

Liepājas Sv. Annas draudzes kafejnīcā 
  

16.00   Adventa laika ieskaņas pasākums “Romas dārzā” / organizē Liepājas Reliģisko lietu komisija  
No 16.00 – radošās darbnīcas  
17.00   V. Indrišonoka un pavadošās grupas koncerts, silta tēja un pirmās Adventa vainaga sveces 
iedegšana 
  

18:00   Jaunā Baznīcas gada iesākšanas vespere 
Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē 

            Vada: Liepājas bīskaps H. M. Jensons 
  

Ziedojums (pusdienu un kafijas/tējas paužu nodrošināšanai):  
3 EUR no personas vai 8 EUR no ģimenes (2 pieaugušie un bērni) 
Pieteikšanās:    līdz 28.novembrim pie bīskapa sekretāres Ilzes Vitāles, mob.26585678, e-pasts: ilze.vitale@lelb.lv  
  
Garīdzniekiem: Aicinājums ņemt līdzi amata tērpus. Liturģiskā krāsa – sarkana.  
 

 

mailto:ilze.vitale@lelb.lv


 Pielikums – par iniciatīvu #GaismaLatvijai: 

 

Baznīcu nakts fonds aicina piedalīties  
Latvijas simtgadei veltītā iniciatīvā 

 #GaismaLatvijai 
 
Adventa laiks Latvijā atnāk ik gadus ar aicinājumu norimt ikdienas steigā, ieklausīties 

savā dvēselē un saskatīt Ziemsvētku - Kristus piedzimšanas - Gaismu. Jā, par spīti 
apkārtējām raizēm, pesimismam, pat ciešanām… Kristus Gaisma uzvar tumsu. Baznīcā un 
kristīgajā draudzē ar Adventa laiku sākas liturģiskais gads. 2018. gadā tas būs arī Latvijas 
simtgades gads. Kā to sagaidīt, kā palīdzēt sev un Latvijai svētkus gaiši un vērtīgi svētīt?  

 
Aicinām Jūsu draudzi piedalīties Latvijas simtgadei veltītā lūgšanu iniciatīvā 

#GaismaLatvijai!   
 
#GaismaLatvijai ir aicinājums Latvijas kristīgajām draudzēm dāvināt Latvijai 

vērtīgāko garīgo dāvanu – lūgšanu! Tas ir aicinājums no Adventa laika līdz Zvaigznes 
dienai kādā no vakariem iedegt savā dievnamā gaismu, lai tā gaiši spīd logos. Pulcēties 
kopā, lai ar vārdu un mūziku izteiktu Dievam pateicību un lūgšanu par mūsu valsti un tautu. 
Adventa un Ziemsvētku laikā kopīgi nest gaismu Latvijai, kuras avots ir Kristus – “patiesā 
gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem”(Jn 1:9). Jēzus pats mūs aicina un vēlas 
dāvāt savu gaismu caur mums, teikdams “Jūs esat pasaules gaisma…”, “jūsu gaisma lai 
spīd cilvēku priekšā…” (Mt 5:14-16).  

Aicinām #GaismaLatvijai lūgšanu svētbrīžos iekļaut dziesmas un piemērotu 

mūziku. Draudzes mūzikas vadītājs un mūziķi ir aicināti piedalīties un parūpēties par 

Adventa vai Ziemsvētku laikam piemērotām dziesmām un mūziku. Dziesma un lūgšana ir 

nesusi mūsu tautu cauri laikiem uz brīvu un neatkarīgu Latvijas valsti. Latvijas himna - Dievs, 

svētī Latviju, Mūs' dārgo tēviju… Laid mums tur laimē diet, mūs' Latvijā – ir lūgšana.  

Sagaidīsim mūsu Latvijas lielo simtgades jubileju ar dziesmu un lūgšanu Latvijas 

dievnamos - degsim Gaismu Latvijai! Ielūgsim atnākt mūsu draudzes cilvēkus, radus, 

draugus un kaimiņus!  

 
Lūdzam Jūs informēt par draudzes interesi piedalīties #GaismaLatvijai iniciatīvā 

un līdz 29. novembrim pieteikt Jūsu lūgšanu vakaru, aizpildot īsu anketu 

www.baznicunakts.lv ! Vienota pieteikšanās ir nepieciešama, lai informācija par 

#GaismaLatvijai lūgšanu norisi un laikiem būtu pieejama vienuviet cilvēku zināšanai.  

Jautājumus lūdzam rakstīt uz epastu baznicu.nakts@gmail.com vai zvanīt personīgi 
Jurģim Klotiņam –  tālrunis: 29182954. Papildu praktiska informācija par #GaismaLatvijai 
– www.baznicunakts.lv un vēstules pielikumā. 

Iniciatīva #GaismaLatvijai ir saskaņota ar Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas 
arhibīskapu Jāni Vanagu un Latvijas Romas katoļu baznīcas arhibīskapu Zbigņevu 
Stankeviču.  

Īsa baznīcas/draudzes pieteikuma anketa šajā saitē: 
https://goo.gl/forms/f7aCd5GI47fTcPar2 

 
Dieva palīgu vēlot, 
Pateicībā un cieņā 
Jurģis Klotiņš 
Nodibinājuma „Baznīcu nakts fonds” valdes dalībnieks 
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