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Mīļie garīdznieki Liepājas diecēzē! 
  

Prieks par mūsu LELB kopīgo svētku dievkalpojumu Rīgā. Ceru, ka jums arī bija laba 

Reformācijas 500gades atzīmēšana draudzēs svētdienā. 

Kā plānots, tad  rīt, tieši 500 gadus pēc tam, kad Mārtiņš Luters publicēja savas tēzes, mēs esam 

aicināti pulcēties diecēzes ietvaros Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē plkst. 18.00 vai Jelgavas 

Sv. Annas prokatredāle plkst. 11.00. 

Garīdzniekiem lūgums ņemt līdz amata tērpu (liturģiskā krāsa – sarkana) un pulcēties 

pusstundu pirms dievkalpojuma sākuma. 

  

Ir arī aicināti ekumeniskie viesi un pārstāvji no Liepājas un Jelgavas pašvaldībām. 

  

Vienā no 95  tēzēm ir minēts: Patiesais baznīcas dārgums ir visusvētākais Dieva godības un 

žēlastības evaņģēlijs. (62) 

Mūsu konfesija nes arī līdzi šo vārdu evaņģēliski - Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca. 

Fokuss ir uz to, ko Kristus ir darījis mums un mūsu vietā. 

  

Nāksim kopā un priecāsimies, ka mēs esam aicināti kalpot Baznīcai šajā konfesijā. 

Lūgums aicināt līdzi draudžu amatpersonas un draudžu locekļus. 

  

Līdz rītam, 

Jūsu bīskaps, 

+Hanss Martins 

  

Pēc rītdienas dievkalpojumiem: 

 Jelgavas Sv.Annas prokatedrālē - pulcēšanās baznīcas mazajā zālē uz sadraudzību pie 

kafijas un tortes garīdzniekiem kopā ar ekumēniskajiem un pilsētas vadības viesiem. 

Pēc tam garīdzniekiem kopīgas pusdienas draudzes namā.  

 Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē - pēc dievkalpojuma sadraudzība sakristejā 

ekumēniskajiem viesiem, pilsētas vadības pārstāvjiem un garīdzniekiem pie kafijas un 

tortes.  

Rīt Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē un Jelgavas Sv.Annas prokatedrālē būs iespēja 

interesentiem nelielā skaitā skaidrā naudā iegādāties jauno LELB gadagrāmatu. 

  

Aktuāli: 

LTV ierakstu no Reformācijas piecsimtgades dievkalpojuma Rīgas Domā  28.oktobra 

iespējams noskatīties: 

http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/29.10.2017-dievkalpojums.id109527/  
  

Radio "Klasika" atskaņos koncertu "Te es stāvu un citādi nevaru. Reformācijai 500." 
29.septembrī koncertzālē "Lielais dzintars" izskanējušā koncerta "Te es stāvu un citādi 

nevaru. Reformācijai 500." muzikālā sadaļa radio "Klasika" tiks raidīta 31. oktobrī plkst. 

21.00. 
Koncertā piedalās: Gunta Gelgote (soprāns), Jānis Kurševs (tenors), VAK "Latvija", Liepājas 

Simfoniskais orķestris un diriģents Māris Sirmais 

Programmā: 
 Andris Kontauts (1974) Solus Christus (pirmatskaņojums) 

https://mail.online.lv/redir.hsp?url=http%3A%2F%2Fltv.lsm.lv%2Flv%2Fraksts%2F29.10.2017-dievkalpojums.id109527%2F


 Gotfrīds Augusts Homiliuss (Gottfried August Homilius, 1714-1785, Vācija) Kantāte 

Preise, Jerusalem, den Herrn ("Slavē, Jeruzaleme, To Kungu") 

 Fēlikss Mendelszons 98. psalms Singet dem Herrn ein neues Lied ("Dziediet Tam 

Kungam jaunu dziesmu") 

 Rihards Zaļupe (1983) "Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils" (pirmatskaņojums)" 
 


