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BĪSKAPA VĒSTĪJUMS VASARSVĒTKOS 
  

Apsveicu Baznīcas dzimšanas dienā un aicinu dzīvot atjaunotā dzīvē Baznīcā!  
Svētā Gara nākšanu pār apustuļiem Vasarsvētkos 50 dienas pēc Jēzus augšāmcelšanās bieži 

dēvē par Baznīcas dzimšanas dienu. Pateicoties Svētā Gara darbībai, Kristus Baznīcai ir iespēja 

piedzimt no augšienes, no jauna. Kad mēs svinam kāda dzimšanas dienu, mēs svinam viņa 

ienākšanu pasaulē toreiz, bet arī kopā ar viņu svinam dzīvi šodien. Gribētu, ka tā mēs svinam 

arī Vasarsvētkus. Svinam Baznīcas dzimšanas dienu, domājat par notikumu toreiz, kad viss 

sākās, vienlaikus arī domājot par to, kā Baznīcas dzīve, kas toreiz sākās, turpina dzīvot šodien. 

 

Jau tās pašas 2. nodaļas beigās Apustuļu grāmatā, kur mēs lasām par Svētā Gara nākšanu, mēs 

redzam četrus principus, kas attiecas uz garīgo dzīvi visos laikos. 

       ...tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. /Apd 2:42/ 

Sekojošos pantos mēs redzam pirmo piemēru, kā tas izpaužas tajā laikā, tajos apstākļos.  

visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs; viņi pārdeva savus īpašumus un rocību 

un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, 

pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami 

Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. /Apd 2:44-47/ 

Piemēri nav principi, bet principi izdzīvoti konkrētos apstākļos un tikko dzirdējām, kā šie četri 

principi izpaužas pirmajā draudzē Jeruzalemē. 

 

Š.g. martā biju aicināts runāt par šo tekstu Somijā, Helsinkos, draudzē, māsu draudžu kontakts 

ar  kuru jau 1990-to gadu sākumā izveidojās goda prāvestam emeritus Aivaram Beimanim. 

Pārdomājot vienu no pasākuma tēmām - “viņi bija ieredzēti visā tautā”, atskārtu, ka ne vienmēr 

tas tā ir. Laiki ir mainīgi, Baznīca ne vienmēr bauda tautas labvēlību, te tā ir, te tā zūd. Mūsu 

rīcībai jābūt tādai, kas citiem nedotu iemeslu pamatoti mūs apsūdzēt,  Baznīcas darbība rada  
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dažādas reakcijas, mums jārēķinās, ka cilvēki tuvākā un tālākā apkaimē var reaģēt dažādi uz 

to, ka arī mēs pastāvam apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. Man 

atmiņā nāca dzirdētie konkrēti notikumi no prāvesta Aivara Beimaņa dzīves, kurš 17 gadus 

padomju laikā kalpoja par mācītāju Liepājas diecēzes robežās. Arī viņš piedzīvoja dažādus 

laikus un dažādu attieksmi no “tautas”, tomēr arvien turējās pie šiem četriem principiem. 

Viņam tika piešķirts apbalvojums padomju laikā, bet kā ticīgam vīram bija liegts to saņemt. 

Viņš tika saukts varas pārstāvju priekšā par savu kalpošanu, bet ar Dieva palīgu droši 

apliecināja, ka turpinās iet izvēlēto ceļu. Atjaunotajā Valstī viņš saņēma gan Triju Zvaigžņu 

ordeni, gan LELB Nopelnu krustu, gan Jūrmalas pilsētas apbalvojumu. Somijā es lūdzu 

prāvesta Beimaņa krustmeitu Māru, manu sievu, liecināt par to un viņas liecība ir atrodama 

Diecēzes vēstīs un mājaslapā. Prāvests Beimanis bija uzticīgs neskatoties uz tūlītējiem 

rezultātiem un sekām. Laiks un apstākļi mainās, bet garīgās dzīves principi paliek nemainīgi. 

Varam sev jautāt, kā tie šodien izpaužas pie mums, draudzēs un diecēzē. Mudinu, ka mēs katrs 

pie tiem apzināti un čakli turamies, mums pašiem un citiem par svētību un Dievam par godu.  

 

Šajā garā aicinu uz Diecēzes dienu 14. septembrī Dobelē.  Arī tā balstās uz šiem četriem 

principiem. Kā tas izpaužas? Skatiet programmā! Aiciniet pievienoties un piedomāt, īpaši pa 

tiem, kuriem bez jūsu atbalsta būtu grūti doties. Tāda veidā mums būs iespēja diecēzes līmenī 

piedzīvot piemēru, kā šie principi izpaužas. Esmu pateicīgs par katru draudzi, kas ir kā labais 

piemērs un novēlu, lai ar Svētā Gara palīdzību, mēs katrs varam pastāvēt apustuļu mācībā un 

sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. Tad būs ne tikai svētīgi svētki, bet arī svētīga dzīve. 

 

 Jūsu bīskaps 

+Hanss Martins 

  

 

LIECĪBA 
Liecība par prāvesta Aivara Beimaņa piedzīvotajām dažādām attieksmēm no “tautas” (17 

gadus padomju laikā kalpoja par mācītāju Liepājas diecēzes robežās - Vaiņodes, Krūtes, 

Nīgrandes, Gramzdas, Priekules draudzēs un bija Grobiņas iecirkņa prāvests 1983.-1987. 

gadam). Stāsta krustmeita Māra Jensone: 

“...seko mācības Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, apgūstot daiļdārznieka profesiju. 

Studijas, jau esot pēdējā mācību gadā, jāpārtrauc, jo Akadēmijas vadībai nav pieņemama 

Aivara aktīvā darbība baznīcā. Diploms vai Tavs Dievs. Dievs! Uzsāk darbu Rīgas Mūzikas 

instrumentu fabrikā, kā dārznieks. Ar darbu visi ir apmierināti, fabrikas teritorija pārvēršas līdz 

nepazīšanai, bet, par iekārtoto ‘gaisa dārzu’, Aivaram tiek piešķirta Vissavienības 

lauksaimniecības izstādes bronzas medaļa, kuru doties uz Maskavu saņemt viņam tiek liegts. 

No darba atkal jāaiziet. Seko aicinājums kļūt par vecāko zaļumsaimniecības inženieri jaunajā 

Piena kombinātā. Savā jaunajā brigādē Aivars aicināja strādāt ticīgus cilvēkus. Viņiem bija 

sava telpa pusdienošanai, kur Aivars parasti turēja galda lūgšanu. Dievs brīnišķīgā veidā svētīja 

viņa darbu – pāris gadu laikā visas lietas bija pievilcīgi sakārtotas – bija sabiedriskais stāvoklis, 

pienācīga alga, labs dzīves līmenis. Bija tā, it kā Aivars atrastos apsolītā zemē, kur piens un 

medus tek. Un ... tieši tad nāca aicinājums! Ne ārēji - iekšēji. Aivars saprata, ka vairs nedrīkst 

izlietot savu laiku laicīgam darbam. Tomēr arī Aivarā sāka darboties cilvēciskais moments, 

domāja – strādās uz pusslodzi. Aizgāja pie direktora un teica: „Gribu strādāt uz pusslodzi.” 

Direktors gribējis zināt iemeslu. Aivars teica, ka mācīsies Garīgajā seminārā par mācītāju. 

Direktors saķēra galvu, teica, lai atnākot pēc trim dienām. Pēc trīs stundām aicināja atkal, 

paziņojot, ka iespēja strādāt uz pusslodzi netiks dota. Aivars teica, lai viņu atbrīvo pavisam, 

kam sekoja pārsteidzoši vārdi: „Kaut vai rītdien!” Jau ar nākamo dienu Aivars bija brīvs. Bet 

kā tad tālāk – brīvs no darba, brīvs no naudas? Arī ģimene par ziņu - no darba brīvs, mācīšos 

par mācītāju- nepriecājās. Šajā dzīves situācijā pie Aivara burtiski piepildījās Bībelē teiktais: 

„Un, kas atstājis mājas vai brāļus, vai māsas, vai bērnus, vai tīrumus Mana Vārda dēļ, tas  
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saņems daudzkārt vairāk un iemantos mūžīgu dzīvību.” 1969.gada septembrī Aivars uzsāk 

mācības Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Teoloģijas seminārā. Kalpojot Kristus druvā 

aizvadīti 34 gadi. Diploma, medaļas un citas atzinības vietā, 1997.gadā no Valsts prezidenta 

Gunta Ulmaņa rokām saņēma IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, bet 2005.gadā Baznīca 

apbalvoja mācītāju Beimani ar Nopelnu krustu, piešķirot goda prāvesta titulu…” 

 

BĪSKAPA ZIŅOJUMS 
Izvilkums no Bīskapa ziņojuma Diecēzes sapulcē 18. maijā Saldū.   

Ar pateicību un prieku daru zināmu, ka mēs, Liepājas diecēzē, esam  

 126 draudzes 

 draudžu locekļi 16 747 (11 111 pilntiesīgi) / 2017.g. 16 765 (11135) 

 1 bīskaps 

 6 prāvesti 

 42 mācītāji, no kuriem 5 kalpo kā vikāri 

 17 evaņģēlisti, no kuriem 3 ir mācītāja pienākumu izpildītāji 

 emeritus – 1 bīskaps, 5 mācītāji 

Mūsu teritorijā esam 540 190 iedzīvotāji. 

  

Aiz šiem skaitļiem, katra cilvēka un svētdarbības stāv garīdznieka laiks, tikšanās, prasmes, 

iejūtība, mācīšana, sludināšana, draudzes amatpersonu rūpes un laiks. 

798 kristīti bērni un 487 kristīti pieaugušie 

         704 iesvētīti 

         307 laulības ar civiltiesiskām sekām un 36 laulību iesvētes 

 

  

Lūgsim par tiem, kas kļuvuši neaktīvi, lai viņi atgriežas dziļākās attiecībās ar Kristu un 

draudzēm. 

 

IZGLĪTĪBA 

Teoloģijas programma vidusskolēniem Saldū 
Svētā Gregora Izglītības centrs (Gregorskola) jau 3 gadus pusaudžiem vecumā no 12-14 

gadiem organizē iesvētes mācības programmu. Pusaudžiem, kas beiguši šo programmu kā 

dalībnieki, piedāvājām nākamajā gadā piedalīties kā kalpotājiem. Tas darbojas ļoti sekmīgi. 

Bet ko tālāk? Tā kā Izglītības centram (Gregorskolai) ir savs internāts, tad domājām par iespēju 

piedāvāt jauniešiem papildināt savas kristīgās/teoloģiskās zināšanas un dzīvot kristīgā vidē. 

 

Uzzinot, ka Liepājas 15. vidusskola ir izstrādājusi Teoloģijas standartu vidusskolniekiem, 

meklējām iespēju, kā piedāvāt jauniešiem mācīties valsts skolā ar iespēju papildus apgūt 

teoloģijas pamatus. Radās ideja un iespēja piedāvāt teoloģijas mācības fakultatīvi Druvas 

vidusskolā un pēcpusdienas pavadīt kristīgā vidē, dzīvojot Gregorskolas internātā. Druvas 

vidusskola mazo skolu kategorijā ir atzīta visas Latvijas mērogā. 

 

Mūsu piedāvājums: aicinām 10.-12. klases jauniešus 2019./2020. mācību gadā nākt dzīvot uz 

Saldu, mācīties Druvas vidusskolā, apgūstot teoloģijas programmu fakultatīvi. Papildus 

piedāvājam jauniešiem piedalīties Gregorskolas garīgajā dzīvē, organizēt Bībeles stundas un 

mazās grupas, kā arī dodot iespēju apgūt kādas praktiskas iemaņas telpu uzkopšanā un 

apkārtnes sakārtošanā.  
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Sīkāku info priecāsimies sniegt, ja ar mums sazināsieties pa tel. 20216655 vai e-pastu: 

skola@gregors.lv 

Svētā Gregora Izglītības centra vadītājs Raimonds Mežiņš 

  

Svētā Gregora Izglītības centrs 
8. maijā Saldū notika Liepājas diecēzes Kapitula sēde, kura iesākās ar svinīgu brīdi, iesvētot 

centra zāli, kura nosaukta Liepājas diecēzes vārdā un 6 istabas - Bauskas, Grobiņas, Jelgavas, 

Kuldīgas, Kandavas un Piltenes iecirkņu vārdos.  

 

Izglītības centrs piedāvā nakšņošanas iespējas vairākās istabās. Plašāka informācija:  

https://www.booking.com/hotel/lv/st-gregors-guest-house.lv.html  

 

REKOLEKCIJAS  

Mazirbes rekolekciju centrā 
 2. - 8. septembrim individuāli vadītas 7 dienu rekolekcijas 

 no 18.oktobra līdz 2. novembrim 14 dienu rekolekcijas, kuras ietvaros var apgūt daļu 

no Garīgajiem Vingrinājumiem vai Individuāli vadītas 10 dienu rekolekcijas 

 5. - 8. decembrim individuāli vadītas garās nedēļas nogales rekolekcijas 

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

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

  

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

Pieteikšanās rekolekcijām - līdz 1. jūlijam.   

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

  

 

JAUNIEŠIEM 

Corpus Christi  
Neatkarīga evaņģēliski luteriska apvienība, kuras uzdevums ir sekmēt baznīcisku un biblisku 

atjaunotni starp jauniešiem Eiropā. Corpus Christi apvienības priekšsēdētājs mācītājs Siikavirta 

aicina konfesionāli luteriskus jauniešus (vecumā no 18 līdz 35 gadiem) uz jauniešu sanāksmi 

Gēteborgā, Zviedrijā 22.-26. jūlijam. Kontaktpersona - mācītājs Roberts Otomers. 

 

MŪZIKA 

Koncerts “UBI CARITAS”  
Vasarsvētku nedēļas vidū, trešdien, 12. jūnija vakarā visi laipni aicināti uz Liepājas Sv. 

Trīsvienības katedrāli, kura šogad atzīmē savu 260 gadu pastāvēšanu. 

Plkst. 19.00 varēsim noklausīties Mg.art. Kristiānas Vaickovskas pētījumu: “Ieskats Liepājas 

Sv. Trīsvienības katedrāles muzikālajā mantojumā” par unikālo un vērtīgo nošu kolekciju, kura 

gadsimtiem glabājusies dievnamā. 

Plkst. 20.00 Liepājas mūziķu apvienība “SCHOLA TRINITATIS” izdziedās Vasarsvētku 

mistērijas latīņu valodā no gregoriskā korāļa līdz mūsdienu komponistu skaņdarbiem. Ar Svēto 

rakstu lasījumiem un skaidrojumiem koncertu papildinās dekāns Pēteris Kalks. 

Pasākumu atbalsta Liepājas Kultūras pārvalde projekta “Liepājas identitātes meklējumi 

sakrālajā mākslā un kultūrā” ietvaros.  

 

 

 

https://www.booking.com/hotel/lv/st-gregors-guest-house.lv.html
http://www.rekolekcijas.lv/mazirbe/rekolekcijas
https://www.facebook.com/events/2325210430822998/


5 
 

 

 

 

 

Kristīgās mūzikas dienas Griezē 
Kā katru vasaru, Griezē – rekolekciju  mājā, no 12.-14.jūlijam arī šogad notiks Kristīgās 

mūzikas dienas. Pieteikšanā - piemācītāja Ata Freipiča, tel. 22316912 vai  Kristīnes Locikas, 

tel. 26705843. Plašāk: https://www.facebook.com/GriezesBaznica/  

  

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 – tel. 26391171, vai rakstot 

mazirbe@rekolekcijas.lv 

  

 

DIECĒZES NOTIKUMI 

14. septembrī Dobelē - Liepājas diecēzes diena “Dieva ģimene” 
Diecēzes dienas tēma šajā gadā ir ar diakonālu aspektu. Tā tiek veidota ar mērķi iedrošināt un 

atgādināt par rūpēšanās vienam par otru draudzē un ģimenē. Īpašs aicinājums ir parūpēties par 

vecākajiem draudžu locekļiem, ņemot līdzi uz diecēzes dienu, ļaujot šo dienu piedzīvot kopā - 

aizvedot un pavadot, kas citādi nebūtu iespējams. Tāpat aicinām draudzes apvienot šī gada 

ekskursiju ar diecēzes dienu un kā gala vai “starp” mērķi izvēloties tieši Dobeli, lai kopā 

piedzīvotu diecēzes dienu.  

 

Plānotā dienas programma: 

 11.00 Dievkalpojums  

 13.00 Sadraudzības mielasts 

 14.00-15.30/ 15.45-17.15 

 Lekcijas “Ģimeniska draudze”, “Diakonāla draudze” 

 Darbnīcas 

 Ekskursijas  

 17.15 Gājiens  

 18.00 Lūgšana/ Slavēšanas vakars 

Plašāka informācija sekos un būs ievietota arī diecēzes mājaslapā.  

  

Sv. Trīsvienības svētku nedēļas papildus dievkalpojums Svētās Trīsvienības katedrālē 
Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē, kura šogad atzīmē savu 260 gadu pastāvēšanu, Sv. 

Trīsvienības svētku nedēļā papildus kārtējam svētdienas (plkst.10.00) un ceturtdienas 

(plkst.18.00) dievkalpojumam plānots dievkalpojums piektdien, 21.jūnijā plkst. 18.00, kurā 

tiks dibināta SOCIETAS SANCTAE TRINITATIS (SST) /Svētās Trīsvienības Sadraudzība/. 

Tiks pieņemta regula, kuru SST biedri apņemas ievērot. Ir aicināti un dalību jau apstiprinājuši 

viesi no Norvēģijas un Zviedrijas, kas ir saistīti ar līdzīgām brālībām savās zemēs.  

 

NOTIKUMI DRAUDZĒS 
  

12. maijā  - pateicības dievkalpojums par pabeigtajiem Jaunsaules baznīcas torņa 

remonta darbiem. Pateicība par mācītāja Jāņa Tāluma 60 dzīves gadiem. Plašāk - 

http://www.bauskasdzive.lv/vietejas-zinas/luterani-jaunsaule-atjauno-baznicas-torni-svin-

mates-dienu-un-draudzes-macitaja-jubileju-178626?image=3 

  

 

 

https://www.facebook.com/GriezesBaznica/
http://www.bauskasdzive.lv/vietejas-zinas/luterani-jaunsaule-atjauno-baznicas-torni-svin-mates-dienu-un-draudzes-macitaja-jubileju-178626?image=3
http://www.bauskasdzive.lv/vietejas-zinas/luterani-jaunsaule-atjauno-baznicas-torni-svin-mates-dienu-un-draudzes-macitaja-jubileju-178626?image=3
http://www.bauskasdzive.lv/vietejas-zinas/luterani-jaunsaule-atjauno-baznicas-torni-svin-mates-dienu-un-draudzes-macitaja-jubileju-178626?image=3
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19. maijā - Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes atjaunošanas 30 gadu jubilejas 

dievkalpojums. Visu šo laiku draudzē kalpojis mācītājs Viesturs Pirro. Plašāk – 

https://www.kurzemnieks.lv/dzive/10087-draudze-ieiet-ceturtaja-gadu-desmita/ 

  

23. maijā – Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē atvērta dievnama torņa lodē ievietotā 

laika kapsula no 1985. gada. Plašāk -  

https://www.youtube.com/watch?v=zzEPRmh4dEg/ un https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/23.05.2019-

atver-liepajas-sv.-trisvienibas-katedrales-laika-kapsulu.id159618/  un 7. jūnijā Liepājas Sv. 

Trīsvienības katedrāles torņa lodē tika ievietota jaunā kapsula ar vēstījumiem un 

priekšmetiem par liecību nākošajām paaudzēm.  
Bīskapa  vēstījums- http://liepajasdieceze.lv/wp-

content/uploads/2017/07/Lepajas_biskapa_vestijums_kapsulai.pdf    

 

26. maijā - Saldus M. Lutera draudzes svētku dievkalpojums. Draudzei - 90 gadi, baznīcai 

– 85, altāra gleznai – 80 un diakonijai – 25 gadi. 
 

9. jūnijā - Vasarsvētku dievkalpojums Talsu draudzē, Nopelnu krusta pasniegšana 

mācītājam Mārim Ludvikam. Nopelnu krusts mācītājam Luvikam piešķirts par ieguldījumu 

baznīcas brīvības un cieņas atgūšanā, darbojoties kustībā “Atdzimšana un atjaunošanās” un par 

25 gadus ilgo, uzticīgo un sekmīgo kalpošanu Talsu, Mārtiņa (Dzedru), Ārlavas, Dārtas, 

Iģenes, Kaltenes, Rojas un Valdemārpils draudzēs.  

 

9. jūnijā plkst. 17.00  - Jaunizveidotās Sv. Ģimenes kapelas iesvētīšana Rundāles pilī. 

Kapelā izvietots atjaunotais Zemītes baznīcas vecā altāra retabls. 

  

 

AIZLŪGUMI 

Jūnijā aizlūgsim par jauniešiem, absolventiem un tiem, kas izvēlas turpmāko studiju 

virzienu. Īpaši aizlūgsim par fakultatīvo teoloģijas programmu vidusskolēniem Saldū ar 

iespēju dzīvot Svētā Gregora izglītības centra internātā un par pieteikšanos šai programmai. 
 

9. jūnijā/ Svētā Gara svētki – Vasarsvētki – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par 

palīgmācītāju Aināru Kostandu, Usmas, Spāres un Stendes draudzēm 

 

16. jūnijā/ Trinitatis - Trīsvienības svētki – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par 

mācītāju Jāni Kalniņu, Ugāles un Zlēku draudzēm  

 

23. jūnijā/ Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par 

prāvestu Uldi Gailīti, Saldus M.Lutera, Lutriņu, Pampāļu, Kabiles, Grīvaišu, Kursīšu un 

Nīgrandes draudzēm 

  

30. jūnijā/ Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim 

par mācītāju Ralfu Kokinu un Jelgavas Sv.Vienības draudzi 

 

Informācija par aizlūgumiem pieejama mājaslapā: http://liepajasdieceze.lv/?page_id=41  

  

 

https://www.kurzemnieks.lv/dzive/10087-draudze-ieiet-ceturtaja-gadu-desmita/
https://www.kurzemnieks.lv/dzive/10087-draudze-ieiet-ceturtaja-gadu-desmita/
https://mail.online.lv/redir.hsp?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzzEPRmh4dEg%2F
https://mail.online.lv/redir.hsp?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzzEPRmh4dEg%2F
https://mail.online.lv/redir.hsp?url=https%3A%2F%2Fltv.lsm.lv%2Flv%2Fraksts%2F23.05.2019-atver-liepajas-sv.-trisvienibas-katedrales-laika-kapsulu.id159618%2F
https://mail.online.lv/redir.hsp?url=https%3A%2F%2Fltv.lsm.lv%2Flv%2Fraksts%2F23.05.2019-atver-liepajas-sv.-trisvienibas-katedrales-laika-kapsulu.id159618%2F
http://liepajasdieceze.lv/wp-content/uploads/2017/07/Lepajas_biskapa_vestijums_kapsulai.pdf
http://liepajasdieceze.lv/wp-content/uploads/2017/07/Lepajas_biskapa_vestijums_kapsulai.pdf
http://liepajasdieceze.lv/?page_id=41

