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BĪSKAPA SLEJA 

Mīļie Liepājas diecēzes garīdznieki un draudžu priekšnieki, 

 Vēlos īpaši un regulāri uzrunāt jūs un priecājos, ka ar daudziem no jums ir bijusi iespēja 

jau tikties dažādās situācijās, apmeklējumos, konventos un sapulcēs. Garā jau priecājos, ka 

daudzus garīdzniekus satikšu Klusajā nedēļā Ordinācijas solījuma atjaunošanas 

dievkalpojumā, kuru mēs turpinām svinēt gan Liepājā, gan Jelgavā, lai iespējami vairāk 

garīdznieku varētu piedalīties. Arī draudžu priekšnieki un locekļi ir aicināti pievienoties. Tas 

būtu labs atbalsts savam mācītājam, savukārt, man - iepriecinājums jūs redzēt. 

Aicinu arī uz Pasha mielastu. Tas palīdz saprast un izdzīvot kontekstu, kurā Jēzus 

iestādīja Svēto Vakarēdienu. Informācija jau ir izsūtīta agrāk. Lai arī dalībnieku skaits ir 

palielināts līdz simtam, ir atlikušas vien dažas vietas. Mans nodoms ir nodrošināt Pasha 

mielasta svinēšanu katru gadu. Ja netiksiet šoreiz, ceru, ka varēsiet piedalīties nākamgad. 

Šīs rindas rakstu lidmašīnā ceļā uz Zviedriju, kur dodos, lai uzturētu saiti ar savām 

saknēm. Savukārt, dažas dienas februāra beigās kopā ar lielāko daļu Liepājas diecēzes 

Kapitula locekļu bijām Romā, lai līdzīgā veidā uzturētu saikni ar mūsu Baznīcas saknēm. 

Mani īpaši uzrunāja apustuļu Pētera un Pāvila kapa vietas apmeklējums. Viņi bija pirmā 

kristiešu paaudze. Kristus ir unikāls, Viņš vienīgais ir gan cilvēks, gan Dievs, Viņš vienīgais 

var mūs pestīt, un, mēs esam aicināti Viņam līdzināties. Savukārt tie, kas jau no pirmās 

paaudzes Kristum sekojuši, ar savu piemēru un mācību var palīdzēt mums līdzināties Viņam. 

Dzenieties man pakaļ tā, kā es Kristum! /1Kor 11:1/. Tie, kas atsaucās Kristus aicinājumam 

un ļāva Viņam tos pārveidot, bija tādi paši cilvēki, kā mēs. Mēs baudām viņu sekošanas 

augļus, un, lai Dievs arī dod, ka mūsu sekošana Kristum varētu nest augļus, kurus baudītu 

citi.  

Palieciet Manī un Es - jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie 

vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī. /Jņ 15:4/. 

Vēlot svētīgu atlikušo Gavēņa laiku, 

  

Jūsu bīskaps 

+Hanss Martins 

 

IZGLĪTĪBA 

Lektoru kursi 

No 15.-18.martam Sv.Gregora kristīgās misijas centrā, Saldū notiks trīsdaļīgo Lektoru kursu 

2.daļa (3.daļa - 11.-13.maijā). Šajā kursu daļā lekcijas lasīs bīskaps H.M.Jensons, bīskaps 

emeritus P.Brūvers, prāvests K.Irbe un L.Čakare. Plašāka informācija pie Ilzes Vitāles: 

mob.26585678, e-pasts - ilze.vitale@lelb.lv.  

 

Namturības kursi Sv. Gregora kristīgās misijas centrā 11.aprīlī  

2018. gada 9.-13. aprīlī pēc Lutera Akadēmijas aicinājuma Latvijā 

viesosies Konkordijas Semināra St. Louisā, (ASV, Luterāņu Baznīca 

Misūri Sinode) pasniedzējs, mācītājs Wayne J. Knolhoff ar lekciju ciklu 

“Kristīgā namturība. Teoloģisks pamatojums.”. Lekcijas notiks 9., 10., 

12., 13. aprīlī Rīgā, Lutera Akadēmijā, no pl.17.30, un tajās aicināti 

piedalīties LA studenti, absolventi, kalpojoši garīdznieki un citi 

interesenti. Atsaucoties aicinājumam, 11. aprīlī no (pl.9.30 līdz pl. 16.00) Saldū, Sv. Gregora  
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kristīgās misijas centrā notiks saīsināts šo nodarbību kopsavilkums. Sīkāka informācija un 

pieteikšanās (līdz 6.aprīlim) lekciju apmeklējumam Saldū  pie Ilzes Vitāles (mob.26585678, 

e-pasts: ilze.vitale@lelb.lv ). Dalības maksa – 5 EUR.  

 

Vieslektora P. Anderson konference 

16.-17.aprīlī Sv.Gregora kristīgās misijas centrā Saldū tiek plānota 

konference mācītājiem un draudžu vadītājiem ar Latvijā jau iemīļotu 

vieslektoru no ASV – māc. Paul Anderson.  Paul ir kalpojis kā mācītājs 20 

gadus, tad 17 gadus vadīja luterāņu atjaunotnes kustību “Lutheran Renewal”, 

organizējot konferences gan Amerikā, gan dažādās pasaules vietās, lai 

iedrošinātu lietot Svētā Gara dāvanas draudzē. Sīkāka informācija sekos, bet 

aicinām rezervēt datumus. Plašāka informācija: www.gregors.lv. 

Paul Anderson blogs: https://pastorpaulanderson.com/ 

 

Izglītības nozares vadītāja maiņa 

LELB Kapitula sēdē 21.februārī Liepupē pēc paša vēlēšanās no Izglītības nozares vadītāja 

pienākumiem atbrīvots bīskaps H.M.Jensons un amatā apstiprināts prāvests U.Gailītis.  

 

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. 

Plašāka informācija www.baznicunakts.lv. 

  

EKUMENISMS 

Latvijas simtgadē notiks reģionālās lūgšanu brokastis 

"Dievs, svētī Latviju, mūs` dārgo tēviju!” 

Svinot mūsu valsts 100.jubileju, šogad lūgšanu brokastis gada garumā viesosies katrā no 

Latvijas reģioniem. 20.aprīlī lūgšanu brokastis notiks Vidzemē (Cēsīs), 18.maijā – Kurzemē 

(Liepājā), septembrī – Zemgalē, oktobrī – Latgalē. No Cēsīm kā Latvijas valsts karoga 

rašanās vietas ceļojošs simbolisks sarkanbaltsarkanais karogs nonāks visos reģionos un 

noslēgumā - Latvijas valsts lūgšanu brokastīs Rīgā, 2.novembrī. 13 gadu laikā, kopš notiek 

lūgšanu brokastis Latvijā, arvien ir palielinājies pilsētu un novadu skaits, kur tās tiek 

organizētas. Liepājas diecēzē lūgšanu brokastis notikušas Liepājā, Kuldīgā, Tērvetē, Jelgavā, 

Ventspilī, Talsos, Saldū, Anneniekos, Dobelē, Durbē, Kandavā, Tukumā, Zaļeniekos, 

Jaunpilī, Alsungā un citur.  

  

DIECĒZES PĀRVALDES JAUTĀJUMI 

Prāvestu vēlēšanas 

5.martā beidzās prāvesta A. Jaunskalžes pilnvaru termiņš. 17.februārī notika Grobiņas 

iecirkņa sapulce Liepājas Sv.Annas draudzes namā, kurā tika uzklausītas prāvesta amata 

kandidātu – A.Jaunskalžes un K.Puķīša uzrunas un notika balsojums par kandidātiem. 

2.martā bīskaps ir izdevis rīkojumu par Grobiņas iecirkņa prāvestu ieceļot līdzšinējo prāvestu 

A.Jaunskalži. Apsveicam! 

2018.gada martā beidzas arī Bauskas un Jelgavas iecirkņu prāvestu pilnvaru termiņi, aprīlī – 

Kuldīgas iecirkņa. Ir noslēgusies prāvesta amata kandidātu priekšnominēšana šajos iecirkņos. 

Sapulces, kurās tiks uzklausīti prāvesta amata kandidāti un veikts balsojums notiks –  
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17.martā Bauskas iecirknī, 24.martā Jelgavas iecirknī un 14.aprīlī Kuldīgas iecirknī. Sapulcēs 

aicināti piedalīties draudžu mācītāji, mācītāju p.i. un draudžu priekšnieki vai delegāti.  

 

Izmaiņas kalpošanā 

No šī gada 1.marta uz Liepājas diecēzi kalpot ir pārnācis mācītājs Atis Grīnbergs un uzsācis 

kalpošanu Liepājas Sv. Annas, Sakaslejas, Ulmales – Labraga un Ziemupes draudzēs. No 

1.marta Sakaslejas un Ulmales – Labraga draudzēs kalpo arī mācītājs J.Bitāns. No 1.aprīļa 

A.Grīnbergs kalpošanu uzsāks arī Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila draudzē.  

No 1.aprīļa kalpošanu LELB pēc paša vēlēšanās noslēdz mācītājs Andris Brikšķis. 

Pateicamies par uzticīgo kalpošanu Grobiņas iecirkņa draudzēs (Liepājas Sv.Annas, 

Ziemupes un Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila draudzēs)! 

Ar 1.martu kalpošanā Liepājas diecēzē atgriežas mācītājs Āris Kronbergs un kalpos Balgales, 

Nurmes, Strazdes un Valdemārpils draudzēs.  

Tāpat ar 1.martu Talsu draudzē kalpos arī palīgmācītājs Andis Ķīvičs, noslēdzot kalpošanu 

Valdemārpils draudzē.  

 

Lūgums aizpildīt draudzes.lv garīdznieku gada pārskatus 

Garīdznieki, tie, kuri neesiet vēl paguvuši, esiet aicināti vietnē www.draudzes.lv aizpildīt 

garīdznieku darbības pārskatu par 2017.gadu.  Tāpat lielai daļai no Liepājas diecēzes 

draudzēm jāiesniedz draudžu statistikas un finansu datu pārskati par 2017.gadu.  

 

DIECĒZES NOTIKUMI 

25.martā – Pashas mielasts “Tanī naktī, kad Viņš tapa nodots” 
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Pashas mielasts ir unikāla iespēja iedziļināties, baudīt un piedzīvot to, kas notika “tanī naktī, 

kad Viņš tapa nodots.” Vakarā ietilpst tradīcijas un paražas, ko ebreju tauta ir ievērojusi gadu 

tūkstošiem. Mielasta centrs ir Pashas jērs un mielasta elementi – vīns un neraudzētā maize. 

Svinēsim šo mielastu, lai pievērstu uzmanību, ka tas skaidri norāda uz beidzamo un pilnīgo 

Jēru – Jēzu Kristu. 

Pasha ir ģimenes pasākums, kur bērniem ir sava loma. Mielasts ilgst ap 4 stundām. Pasākumā 

ne vien ietilpst “rituālā” daļa, bet arī svētku vakariņas. 

Lai sagatavotos Pashas mielastam, varat mājās izlasīt 2Moz 12:1-51 un Lk 22:1-71. 

*Video par Pashu: https://youtu.be/CIRoVoxDNTg 

 

Ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojumi Jelgavā 28.martā, Liepājā 29.martā 

Līdzīgi kā pagājušā gadā, arī šogad bīskaps H.M.Jensons aicina diecēzes mācītājus pulcēties 

uz ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojumiem – Jelgavas Sv.Annas prokatedrālē, 

28.martā pl.11.00 vai Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, 29.martā pl.11.00.  

 

14. aprīlī – Liepājas diecēzes sapulce 

Diecēzes sapulce notiks Sv.Gregora kristīgas misijas centrā, Saldū. Plašāka informācija 

sekos, tuvojoties notikumam.  

 

Liepājas diecēzes diena pārcelta no 26.maija uz 8.septembri. Diecēzes diena notiks Kuldīgā 

un tās virstemats “Mūsu Tēvs. Tēvzeme. Tēvi.”  

 

DIECĒZES MĀJASLAPA 

Informācija par Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumiem 

Aicinām Liepājas diecēzes draudzes līdz 20.martam iesūtīt informāciju (ilze.vitale@lelb.lv) 

par Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumiem draudzēs. Informācija tiks apkopota un 

ievietota diecēzes mājaslapā.  

Paraugs:  

Liepājas Sv.Trīsvienības draudzē 
29.III – 11.00; 18.00 

30.III – 10.00; 17.00 ekumenisks Krusta ceļš Liepājas ielās, sākums no Sv. Trīsvienības 

katedrāles 

31.III – 22.30 

01.IV – 10.00 

02.IV – 10.00  

 

Aizlūgumi par mācītājiem un draudzēm   

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 (Sadaļā Svētdarbības – Aizlūgumi) ievietota informācija par 

aizlūgumiem. Draudžu dievkalpojumos esiet aicināti aizlūgt: 

11. martā/ Laetare – Gavēņa laika ceturtā svētdiena – par palīgmāc. Ivaru Bergu, 

Engures un Sēmes draudzēm 

18. martā/ Judica – Ciešanu laika pirmā svētdiena – par evaņģ.- māc. p.i. Edmundu 

Keidenu, Jaunauces un Rubas draudzēm 

25. martā/ Palmarum (Pūpolu svētdiena) – Ciešanu laika otrā svētdiena – par māc. 

Jāni Gaisiņu, Popes draudzi 
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BĪSKAPA KALENDĀRS 

Skatīt arī diecēzes kalendārā mājaslapā www.liepajasdieceze.lv 

 

Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumi 

28.martā 

11.00 Ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojums Jelgavas Sv.Annas prokatedrālē 

29.martā, Zaļā Ceturtdiena 

11.00 Ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojums Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē 

18.00 Bīskapa vadīts dievkalpojums Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē 

30.martā Lielā Piektdiena 

10.00 Bīskapa vadīts dievkalpojums Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē 

17.00 Ekumēniskais “Krusta ceļš” Liepājā (no Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles līdz 

Liepājas Sv.Jāzepa katedrālei) 

31.martā Klusā Sestdiena 

22.30 Lieldienu Vigīlija Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē  

1.aprīlī Lieldienas – Kristus augšāmcelšanās svētki 

10.00 Bīskapa vadīts dievkalpojums Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē 

2.aprīlī Otrās Lieldienas  

10.00 Bīskapa vadīts dievkalpojums Jelgavas Sv.Annas  prokatedrālē 

 

Plašāka informācija par notikumiem un bīskapa apmeklējumiem draudzēs Virsvaldes 

izsūtītajā kalendārā. 

  

Bīskapu prombūtnes laikā Zviedrijā aizvieto vietnieks A.Jaunskalže 

No 9.-14.martam bīskapu prombūtnes laikā Zviedrijā aizvieto vietnieks A.Jaunskalže 

(mob.26073978, e-pasts: ineta2002@inbox.lv ). 

  

Informāciju apkopoja: 

Ilze Vitāle 

LELB Liepājas bīskapa sekretāre - biroja vadītāja 

E-pasts: ilze.vitale@lelb.lv 
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