
Draudzes aicinātas pieteikt dalību Baznīcu naktij 1. Jūnijā 

 

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. 

2018. gada Baznīcu nakts būs jau pēc skaita piektā. Šogad Baznīcu nakts tēma būs saistīta ar 

Latvijas simtgadi – aicinājums izzināt kristīgo mantojumu Latvijas kultūrā un identitātē. 

Baznīcu nakts ir iekļauta Latvijas simtgades pasākumu kalendārā. 

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.  

 

Baznīcu nakts rīkotāju komandas vadītājs Jurģis Klotiņš, domājot par Latvijas simtgadei 

veltīto tēmu, aicina: “Latvijas simtgades gadā Baznīcu naktī ļausim izskanēt latviešu 

komponistu garīgajai mūzikai un dziesmām ar latviešu autoru garīgo dzeju. Ielūkosimies 

literatūrā, kā tur mūsu tautas rakstnieku un dzejnieku daiļradē iestiepjas kristīgā pasaules 

uzskata stīgas. Ielūkosimies vēsturē, kādi stāsti un cilvēku dzīves liecības slēpjas aiz daudzās 

baznīcās atrodamajām piemiņas plāksnēm Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem draudžu 

piederīgajiem. Un pats svarīgākais: jau janvārī savā dievnamā novietosim Latvijas karogu. 

Mūsu valsts karogs ir pelnījis tādu godu, jo viņš ir liecība par mūsu senčiem, viņu sūro darbu, 

viņu lūgšanām, un karogs ir atgādinājums mums ikdienas grūtībās, kuru priekšgājējiem 

nebija mazāk, atcerēties, ka mēs esam Dieva plāns Latvijai – mūsu ticība, cerība un mīlestība, 

ko apliecinām ar dzīvi un darbu.” 

Lai pasākums izdotos, organizatori atgādina, ka ļoti svarīga ir savlaicīga draudžu 

pieteikšanās. Tā sekmēs ne vien konkrētas baznīcas organizatoriskos darbus, bet arī kopējo 

notikuma gaitu. Tādēļ AICINĀM DRAUDZES LĒMUMU NEATLIKT UZ PĒDĒJO BRĪDI 

UN DALĪBU REĢISTRĒT JAU LĪDZ PELNU DIENAI – 14. FEBRUĀRIM. Pieteikuma 

anketa no 8.janvāra pieejama mājas lapas sadaļā „PIETEIKTIES”. 

Četru gadu laikā notikuma dalībnieku skaits ir izaudzis no 45 baznīcām 2014. gadā līdz teju 

200 baznīcām 2017.gadā, pulcējot aptuveni  30 000 cilvēku visā Latvijā. Pasākumu raksturo 

arī ļoti liela brīvprātīgo iesaiste, tostarp mūziķu, mākslinieku, lektoru un pasākuma 

organizatoru skaits draudzēs pārsniedz 2000 cilvēku. 

Labā pieredze ir rosinājusi pārdomāt, vai Baznīcu naktij varētu sekot Latvijas draudžu kopīga 

iniciatīva, kuru iedvesmo Bībeles teksts “Dienā tās vārti netiks aizslēgti: nakts tur vairs 

nebūs.” (Atklāsmes 21:25) Latvijas novadu dievnami būtu atvērti viesiem sestdien un 

svētdien, aicinot cilvēkus apceļot dievnamus, kas citkārt ir atvērti tikai dievkalpojumu laikos. 

Aicinām viedokļus par šo ideju izteikt, rakstot uz epastu baznicu.nakts@gmail.com.  

  

Baznīcu nakts aktuālā informācija tiks publicēta www.baznicunakts.lv un sociālo tīklu 

kontos. 

 www.facebook.com/baznicunakts; 

 www.twitter.com/baznicunakts 

 

Par Baznīcu nakti 
Baznīcu nakts ir aicinājums uz tikšanos ar baznīcu kultūras un mākslas mantojumu, garīgo 

mūziku koncertos, katram, kurš vēlas arī ar meditatīvu klusumu sveču gaismā un lūgšanu. 

Latvijas baznīcas sevī glabā ļoti skaistas un īpašas vērtības – gan arhitektūru un mākslu, gan 

arī baznīcu un cilvēku stāstus par vēsturi un šodienu. Notikums aicina uz kristīgo draudžu un 
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konfesiju vienotību. Baznīcu nakts ir praktisks veids, kā vienotību piedzīvot darbībā, dažādu 

kristīgo konfesiju draudzēm piedaloties kopīgā notikumā. Katra draudze pārstāv savas 

konfesijas tradīcijas un identitāti. 

 

Kultūras notikums „Baznīcu nakts” Latvijā notiek kopš 2014.gada, pulcējot vairāk gandrīz 

200 dievnamus visā Latvijā. 2017. gadā pasākumu apmeklēja aptuveni 30 000 

cilvēku. Foto: http://ej.uz/BaznicuNakts2016Foto. Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai atceļoja 

no Austrijas, kur pirms nedaudz vairāk kā 10 gadiem notika pirmais šāds Kristīgās baznīcas 

konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc tam pasākums notika arī 

Čehijā un Slovākijā.  Kopš 2012. gada Baznīcu nakts notiek arī Tartu, Igaunijā. Pasākuma 

ieceri atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji. Latvijā Baznīcu nakti organizē 

starpkonfesionāla domubiedru grupa - Nodibinājums „Baznīcu Nakts fonds”. Pateicamies un 

aicinām ziedot turpmākam darbam – “Baznīcu Nakts fonds”, Reģ.Nr. 40008214405, konta nr. 

LV14HABA0551037490653. 

 

Informāciju sagatavoja: 

Inese Knipše 

Kultūras notikuma „Baznīcu nakts” 

Komunikācijas vadītāja 

e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com 
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