
  

BĪSKAPA SLEJA 

 Dziedāsim savās sirdīs 
Dievam 
 
 Cilvēka ilgas pēc Dieva aiz-

vien pavadījusi mūzika. Tas pa-

rādās jau Vecajā Derībā, īpaši 

Psalmos. Tāpat arī kristīgajās 

draudzēs jau no pašiem pirmsā-

kumiem nozīmīga vieta bijusi 

mūzikai. Apustulis Pāvils vēstulē 

kolosiešiem raksta: „Kristus 

vārds lai bagātīgi mājo jūsos: 

pamāciet un paskubiniet cits citu 

visā gudrībā ar psalmiem, him-

nām un garīgām dziesmām, žē-

lastībā dziedādami savās sirdīs 

Dievam!” (Kol. 3:16) Tas liecina, 

ka jau pirmajās kristiešu drau-

dzēs kristieši savās sapulcēs ir  dziedā-

juši un ar mūzikas instrumentiem pa-

godinājuši un slavējuši Dievu. Šo 

dziesmu vārdi aizvien  bijuši celsmīgi, 

kas ņemti no Svētajiem rakstiem. 

 Mārtiņš Luters, kas ir daudzu 

dziesmu autors, teicis, ka no mūzikas 

skaņām bēg velns. Protams, ne no vi-

sām mūzikas skaņām, bet gan tām, kas 

radītas Dieva godam, kur dziesmās 

atskan Dieva vārds. Caur Dieva vārdu 

nesošām dziesmām darbojas Svētais 

Gars, un tas padzen visus ļaunos ga-

rus, tai pašā laikā iepriecinot un stipri-

not ticīgo ļaužu dvēseles. Luters saka: 

“Psalmi patiesi ir brīnišķīgi un mīlestī-

bas pilni, jo tie mierina visas nomāk-

tās, apgrūtinātās sirdsapziņas, kas ir 

grēka izbiedētas, cieš sāpes un nāves 

mokas, visdažādākās briesmas un pos-

tu. Šādām sirdīm Psalmu grāmata ir 

salda, mierinoša, mīlestības pilna 

dziesma, jo tā dzied un sludinu Mesi-

ju.” 

 Paldies Dievam, ka šajās dienās 

Viņš mums ir devis jauno Dziesmu 

grāmatu! Tā ir īsta pērle, liels dār-

gums, kas glabā vairāk nekā 650 dzies-

mas ar variantiem. Tur atrodamas gan 

senās dziesmas, kuras gadsimtiem ilgi 

dziedājuši mūsu senči, gan tradicionā-

lās dziesmas, ko dziedājuši mūsu vecā-

ki un vecvecāki, gan mūsdienīgas 

dziesmas, ko komponējuši gan latvie-

šu, gan citu tautu komponisti, un tās 

visas vieno Dieva vārds – gan pielūg-

sme, gan slavas un pateicības vārdi, 

gan pamudinājumi kristīgai dzīvei, gan 

Evaņģēlija stāsti un vārdi, ko sacījis 

Kristus. Esmu pārliecināts, ka šī Dzies-

mu grāmata kļūs par mierinājumu, stip-

rinājumu un palīdzību ticības dzīvē   

visiem, kas vien to lietos. Te vēlreiz gri-

bu citēt Mārtiņu Luteru: “Es stingri ticu 

un nekaunos apgalvot, ka tūlīt aiz teolo-

ģijas neviena cita māksla nestāv līdzās 

mūzikai, – ja neskaita teoloģiju, tā ir 

vienīgā, kas prātu spēj darīt mierīgu un 

laimīgu. To nepārprotami pierāda fakts, 

ka velns, visu nomācošo rūpju un sāpīgo 

satraukumu autors, no mūzikas skaņām 

bēg gandrīz tāpat kā no teoloģijas vār-

diem. Tādēļ pravieši mūziku lika lietā 

vairāk par visām citām mākslām, un 

savu teoloģiju viņi neizpauda vis ģeo-

metrijā, aritmētikā vai astronomijā, bet 

gan mūzikā, cieši savienojot teoloģiju ar 

mūziku, vēstot patiesību psalmos un 

dziesmās.” 

 Vēl gribu piebilst, ka jaunajā Dzies-

mu grāmatā bez šīm svētīgajām dzies-

mām ir arī cik vien iespējams pilnīga 

informācija par visu, ko vien vajadzētu 

zināt kristietim - sākot ar Katehismu, 

Ticības apliecībām, lūgšanām dažādām 

vajadzībām un beidzot ar visdažādāko 

dievkalpojumu kārtībām. No sirds vēlu 

katram draudzes loceklim šo Dziesmu 

grāmatu iegādāties, lai to lietotu gan 

dievkalpojumos, gan personīgajā ticības 

dzīvē, un tā var kļūt arī par vērtīgu dā-

vanu gan jaunajiem draudzes locekļiem 

Iesvētību dienā, gan tuviniekiem un 

draugiem, kas Kristu vēl nepazīst.  

 

+ Pāvils Brūvers 

                                       Pļaujas svētkos, 2015.gada 4.oktobrī 

Nr.13 

Liepājas Sv. Trīsvienības 

evaņģēliski luteriskās draudzes vēstis 

MĒNEŠA LOZUNGS 
 

Ak labu gan no Dieva ņem-

sim, bet ļaunu, to ne?!  
       /Ij.2:10/  
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Katrā kristīgā ģimenē sava 
jaunā Dziesmu grāmata 
 
 Liepājas Sv.Trīsvienības draudzē 
jauno Dziesmu grāmatu varēs iegā-
dāties no šodienas pie draudzes de-
žurantiem un draudzes kancelejā.   
Dziesmu grāmatā iekļautas 656 
dziesmas (pašlaik izmantotajā Dzies-
mu grāmatā ir 585 dziesmas), ap-
joms – 1120 lappuses (1992. gadā 
izdotajā ir 951 lpp.), izmērs 12,5 x 19 
cm (14 x 21,8). Tātad jaunā grāmata 
apjoma ziņā būs nedaudz mazāka un 
nedaudz biezāka. Taču saturiski 
Dziesmu grāmata būtiski atšķirsies 
no pašlaik lietojamās, un tās saturs 
būs ļoti bagātīgs. 
 Līdzās jau minētajām 656 dzies-
mām, iekļauti psalmu dziedājumi, ko 

veido gan jauni psalmu atdzejojumi, gan 
jaunas melodijas. 
 Arī liturģijas daļa ir ļoti ietilpīga – 
tajā atrodams gan liturģiskais kalendārs 
katrai nedēļai ar psalmu, Bībeles lasīju-
miem, lūgšanām, dziesmām. Tur ir diev-
kalpojumu kārtības, īpaša liturģija svi-
namām dienām, piemēram, Pelnu die-
nai, Lieldienu naktij utt. Liturģija svēt-
brīžiem – biktij, privātbiktij, svētbrīdim 
mājās. Ir stundu lūgšanas – rīta, pusdie-
nas, vakara un nakts lūgšana, divas Kris-
tību, iesvētību, laulības, izvadīšanu kār-
tības, neatliekamā Kristība un vāķēšana 
jeb lasījumi laikposmā starp cilvēka no-
miršanu un viņa izvadīšanu. 
 Jauna nodaļa ir lūgšanas ar litāni-
jām, Krusta ceļa variants un dažādas 
lūgšanas ikdienai – ēdienreizēm, pirms 
ceļojuma, grūtībās u. c. gadījumos. 

 Dziesmu grāmatā ir arī Mācības 
daļa, kas satur Mazo katehismu, ticības 
apliecības un mācības daļu, ko uzrak-
stīja bīskapi, – par svētdienas svētīša-
nu, Svēto Rakstu lasīšanu, Svēto Kristī-
bu, Svēto Vakarēdienu, Baznīcu, laulī-
bu, nāvi un mūžīgo dzīvību utt. 
 Noslēgumā ir pielikumi ar dziesmu 
alfabētisko rādītāju, tekstu un mūzikas 
autoru rādītājs, atsevišķs reģistrs me-
lodiju oriģināliem – sakārtots pēc lat-
viešu alfabēta kopā ar nosaukumu ori-
ģinālvalodā, kas īpaši noder mācītā-
jiem un baznīcas mūziķiem. Visbei-
dzot, viena no pievienotajām vērtībām 
ir Rakstu vietu rādītājs pie dziesmām, 
kas īpaši var noderēt, gatavojot spredi-
ķi.  
 Plašāka informācija par Dziesmu 
grāmatu pieejama www.ihtis.lv 

AKTUALITĀTES 

  
Klāt Pļaujas svētki 
 
 Laika ritējums mūs atvedis līdz 
Pļaujas svētkiem, kad ar pateicības 
pilnām sirdīm varam atskatīties, 
vērtēt un priecāties par bagāto ražu, 
kuru Dievs mums devis, katram 
savā druvā. Tik dažādi mēs esam, 
tik dažādi ir mūsu darbi (darbības 
jomas, kurās kalpojam).  
 Šī vasara, jo īpaši vasaras bei-
dzamais mēnesis septembris kated-
rālē ir bijis ļoti darbīgs un dažādām 
aktivitātēm un notikumiem bagāts. 
Mūsu dievnamā ik dienas notiek 
kāda svarīga kalpošana - draudzei, 
pilsētai, studentiem, dzejas mīļotā-
jiem, kultūras mantojuma cienītā-
jiem, ērģeļmūzikas baudītājiem. Tik 
dažādas ir valodas un veidi, kā uz-
runāt ļaudis pievienoties draudzei! 
 Un visas šīs lietas skaisti un svē-
tīgi notikt var, pateicoties tam, ka 
mums ir šis dievnams, mūsu Liepā-
jas Sv.Trīsvienības katedrāle! 
 
“Svētīgs tas, ko Tu izredzi un kam 
Tu ļauj sev tuvoties un mājot Tavos 
pagalmos! Mēs tiksim bagātīgi at-
spirdzināti ar Tava nama, ar Ta-
vas svētnīcas svētumu!” (Ps.65:5) 

 
Eiropas kultūras mantojuma die-
nas 2015 
 
 Atjaunošanas fonds uzmanību vērsa 
Mantojuma dienām 2015. Šis ir 20-tās 
jubilejas gads, kopš Latvijā tiek atzīmē-
tas Eiropas kultūras mantojuma dienas 
ar vienotu mērķi – veicināt sabiedrībā 
interesi par 
kultūras 
mantoju-
mu kā mū-
su nacionā-
lo bagātību 
un vērtību 
un tā sagla-
bāšanas un 
atjaunoša-
nas nepie-
ciešamību! 
Katedrālē 
bijām sarū-
pējuši pasā-
kumu prog-
rammu divu 
dienu garumā 12. un 13. septembrī, pie-
dāvājot apmeklētājiem gan ekskursijas 
tornī ar gidu stāstījumu par katedrāli, 
tās vēsturi un mākslas vērtībām tajā. 
Paldies mūsu gidiem – Laurai, Sanitai 
un Nadīnai! Notika arī ērģeļu demon-

strācijas, kuras vadīja mūsu draudzes 
ērģelnieki Maija Zaķis un Voldemārs 
Bariss. Informējoši izzinošs pasākums 
notika tornī – “Sarunas TORNĪ”. Kurā 
ar  priekšlasījumiem - prezentācijām 
piedalījās trīs dažādi lektori, katrs par 
savu tēmu: Mikus Dzenītis 
(Mg.Sci.Soc.) ar stāstījumu par 

„Liepājas 
Sv.Trīsvienības baznī-
cas ērģeļu būves vēstu-
ri”,  Kristiāna Vaickov-
ska (Mg.mus.) ar stās-
tījumu par „Libauer 
Cantorat – 18.gs. mūzi-
kas avoti Liepājas 
Sv.Trīsvienības kated-
rālē”, vēsturnieks Gu-
nārs Silakaktiņš 
„Leģendas un fakti par 
Sv.Trīsvienības kated-
rāli Liepājā”. Sarunas 
ievadīja mūsu drau-
dzes ansambļa vadītāja 
Ieva Tālberga ar brīniš-

ķīgu blokflautas spēli kā netveramu 
eņģeļa balsi tornī. Noslēgumā tika de-
monstrēta dokumentālā filma „Pirmais 
pasaules karš”, sadarbībā ar Latvijas 
Nacionālo arhīvu.  

Turpinājums 3 lpp.>>> 

BAZNĪCAS ATJAUNOŠANAS FONDA AKTUALITĀTES 

“Sarunas tornī” - Mikus Dzenītis iepazīs-

tina apmeklētājus ar ērģeļu būves vēstu-

ri. Foto: K.Liepa 
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BAZNĪCAS ATJAUNOŠANAS FONDA AKTUALITĀTES 

BAZNĪCAS LIELĀ TALKA 2015 

 Turpinājums no 2 lpp.>>> 
 Pateicoties šai sadarbībai tapuši 
trīs informatīvie stendi par Somijas 
jēgeru pēdām Latvijā, kas ir izvieto-
ti un paliks pastāvīgā ekspozīcijā 
katedrālē pie piemiņas plāksnes 
Somijas jēgeriem. Mantojuma die-
nu jaunākie apmeklētāji 
cītīgi piedalījās kated-
rāles izkrāsošanā – uz 
darba lapām dodot ka-
tedrālei savas, pat vis-
neiedomājamākās krā-
sas! Pastāvīgu interesi 
piesaistīja izstādes,  
kuras ir izvietotas diev-
namā - „Pirmais pasau-
les karš un Latvijas val-
stiskuma veidoša-
nās” (veidotāji ir Latvi-
jas Nacionālā Arhīva 
speciālisti) un draudzes 
veidotā un pastāvīgi 
apskatāmā ekspozīcija  
„Māksla un simboli Lie-
pājas Sv.Trīsvienības 
katedrālē”. Kopskaitā šo 
divu dienu laikā katedrā-
li apmeklēja 330 interesenti. Pasā-
kumu organizēja draudze, Liepājas 
Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunoša-
nas fonds, sadarbībā ar Valsts kul-
tūras pieminekļu aizsardzības in-
spekciju un pateicoties Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda finansējumam. 
Ērģeļu mehānikas darbi 
 Rūpes par katedrāles ēku ir svē-
tīgas, tās neļauj mums atslābt un 
aizmirsties. Šajā pavasarī tika veikti 
darbi pie ērģeļu mehānikas restau-
rācijas darbiem Hauptwek daļā. 
Darbi tika veikti par Liepājas un 
Vācijas Rotary klubu ziedojumu 
5000 EUR apmērā un 2000 EUR 

no Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu 
konkursā piešķirtā finansējuma. Patei-
coties ērģeļu meistara Alvja Melbārža 
darbam, ērģeles gods godam kalpoja 
visu vasaru intensīvā slodzē – koncerti 
“Mūzika – dievnamam,” dievkalpojumi, 
kristību un laulību dievkalpojumi, ierak-

stu veikšana augusta 
mēnesī, kurus plānots 
izdot divu kompaktdis-
ku formā šī gada noga-
lē, kas ir ļoti nozīmīgs 
draudzes ieguldītais 
darbs instrumenta po-
pularizēšanā. Šobrīd ar 
ērģeļu meistaru Fonds 
ved sarunas, lai izlem-
tu par tālākajiem dar-
biem, kas pie instru-
menta uzturēšanas ir 
nepieciešami. Ērģeļu 
restaurācijas darbi 
jāplāno sabalansējot ar 
paša dievnama restau-
rācijas darbiem. Pa-
treiz nelietderīgi būtu 
ķerties klāt stabulēm – 
tīrīšanai, restaurācijai, 

jo šie darbi būtu veicami tikai pēc kated-
rāles iekšdarbu pabeigšanas, pretējā ga-
dījumā, stabules atkal piebirs un piepu-
tēs. Iekštelpās apmetums birst un rada 
problēmas ne tikai ērģelēs, bet visā baz-
nīcā, tāpēc vispareizāk būtu turpināt ar 
mehānikas sakārtošanu. Lai pieņemtu 
pareizo darbu secību aicināsim atkal 
kopā mūsu ērģeļu ekspertus šī gada no-
galē. 
Tiks restaurēts dienvidu vējtveris 
 Atjaunošanas fonds šajā vasarā snie-
dza pieteikumus vairākos projektu kon-
kursos, finansējuma piesaistes nolūkā 
dienvidu vējtvera restaurācijai un fasā-
des dienvidu portāla restaurācijai, kā 

rezultātā tika saņemts atbalsts no 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspekcijas pieminekļu glābšanas 
programmas 8000 EUR apmērā dien-
vidu vējtvera restaurācijai. Finansēju-
ma līgums un līgums ar darbu veicēju 
tika noslēgts septembrī, darbus SIA 
“Berete un Basets” uzsāks oktobrī. 
Darbu plānots pabeigt līdz šī gada bei-
gām. Paralēli esam iesnieguši vēl vienu 
pieteikumu par trūkstošo summu 
3000 EUR apmērā vējtvera restaurāci-
jai no Kultūrkapitāla fonda šī gada pē-
dējā projektu konkursa. Rezultāti būs 
zināmi oktobra beigās. 
Par katedrāles fasādes atjaunoša-
nas darbiem 
 Par nepieciešamajiem līdzekļiem 
katedrāles fasādes darbiem turpinās 
sarunas ar Liepājas Domi, Attīstības 
pārvaldi, kas, savukārt, veic pārrunas 
gan ar Kultūras ministriju, gan ar Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministriju, lai piesaistītu Eiropas 
Fondu līdzekļus. Šajā gadā ziedojumu 
veidā esam savākuši 7 500 eiro dievna-
ma atjaunošanai! Draudzi lūdzu arvien 
paturēt aizlūgšanā mūsu katedrāles 
atjaunošanas darbus un cilvēkus, kas 
par to iestājas, iegulda savu darbu, zi-
nāšanas un līdzekļus, jo lūgšanā ir ne-
beidzams spēks! 
Pateicība 
 Mūsu Baznīcas arhitekte Helēna 
Dekante izsaka visdziļāko pateicību 
Dievam – par žēlastību, dziedināšanu 
un mieru! Pateicība Liepājas Svētās 
Trīsvienības draudzei par viņas nešanu 
uz lūgšanu rokām! Paldies! 
Atjaunošanas fonda vārdā vēlu visiem 
draudzes cilvēkiem pateicības pilnus 
Pļaujas svētkus! 
 

Sirsnībā, Kristīne Liepa 

T. A. Jansones, 10 gadi dar-

biņš "Izkrāso katedrāli sa-

vās krāsās!" Foto: K.Liepa 

TURPINĀSIM ATBALSTĪT KRISTĀMTRAUKA IZVEIDI 

 Sirsnīga pateicība ikvienam, kas ar savu 
ziedojumu esiet atbalstījuši draudzes kris-
tāmtrauka izveidi! 
 Šobrīd kristāmtrauka izveidei ir saziedoti 
jau  3213 EUR. Kā iepriekš esam vēstījuši, 
kristāmtrauka izveides darbus plānots uz-
sākt šoruden. Kā trauka kristāmtrauka au-
tors ir uzrunāts tēlnieks Egons Peršēvics. 
Kristāmtrauks tiks veidots eņģeļa figūras 

izskatā 1,60 m augstumā no ar sveķiem pie-
sūcinātas stiklašķiedras materiāla. Vēl nepie-
ciešamais finansējums kristāmtrauka izgata-
vošanai – 3357 EUR. 
 Esiet aicināti arī turpmāk atbalstīt kris-
tāmtrauka izgatavošanu, ziedojumu nododot 
draudzes kancelejā sekretārei A.Embergai vai 
pārskaitot uz draudzes kontu (ar mērķi - zie-
dojums kristāmtraukam). 
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Visudrošāk dzīves lokā  
Staigā bērni Dieva rokā; 
Nav tik droša zvaigzne tālē, 
Nav tā sargāts putniņš zālē.  
 

 Ar dziesmu “Visudrošāk dzīves lokā” 

3.septembrī iesākās labdarības pasā-

kums Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, 

uz kuru draudze sirsnībā aicināja bērnus 

un skolotājas no Liepājas speciālajām 

mācību iestādēm. LELB Liepājas bīskaps 

P.Brūvers svētbrīdī uzrunājot klātesošos 

sacīja, ka šo mācību gadu uzsākot, ir labi 

meklēt stipru pamatu un būt dievnamā. 

Bīskaps uzrunāja bērnus, aicinot tos labi 

apgūt zināšanas un uzsvēra, ka iespējams 

ir mācīties no visa, kas vien pasaulē ir, 

pat puķēm, no kurām mācījušies māksli-

nieki, konstruktori, arhitekti, dizaineri, 

pētot ziedu uzbūvi. No ziediem var mācī-

ties paļāvību  uz radītāju un Viņa palīdzī-

bu, var mācīties spēju uzņemt sevī visu 

labo, sirdsgudrību, dzīvesziņu, lai dotu to 

tālāk citiem kopīgam labumam, vairojot 

labestību. Klātesošie vienojās kopīgā lūg-

šanā, lai mācību gads būtu veiksmīgs, lai 

skolēniem izdotos gūt jaunas zināšanas, 

lai skolotājiem nepietrūktu sirdsdegsme 

mācīt un vecākiem nepietrūktu laika pa-

līdzēt mācībās.  

Pasākuma organizatore, draudzes locekle 

Ingrīda Rubeža iepazīstināja ar simbo-

liem katedrālē. Liepājas Sv.Trīsvienības 

baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja 

Kristīne Liepa aicināja klātesošos ie-

nākt dievnamā arī  ikdienā, arī tad, kad 

nepieciešams stiprinājums, piedalīties 

dievkalpojumos un īpaši aicināja uz 

Svētdienas skolas nodarbī-

bām, kuras atsāksies ar 

Pļaujas svētkiem. Viesi 

klausījās ērģelnieces Mo-

nikas Brečas izpildītos 

ērģeļmūzikas skaņdarbus. 

Pasākumu kuplināja bied-

rības “Kristīga Atbalsta 

apvienība” vadītājas Ingas 

Auderes un kristīgo dzejas 

dienu “Baltā stunda” orga-

nizatores Ilgas Auzas uz-

runas.  

Dzejniece Rasma Jonase 

lasīja dzejoļus bērniem un 

mācību iestādēm tika dā-

vinātas dzejoļu grāmatas 

“Cāļi” (redaktore 

I.Audere, izdotas 2014.gadā) – ar auto-

res R.Jonases ierakstu “Nevajag man-

tu, ko rūsa un kodes ēd, vajag labu vār-

du, kas sirdij veldzi dod”. Noslēgumā 

pasākuma apmeklētājiem bija iespēja 

uzkāpt dievnama tornī.  

 Pateicība ikvienam, kas rada iespēju 

piedalīties pasākumā! Draudze priecā-

jas par bērnu atvērtajām sirsniņām, 

kas pacietīgi un ar interesi klausījās 

pasākuma norisē. Kā raksta R.Jonase, 

“arī mazums īsta prieka var dot ļoti 

daudz.” 

 Lai mūs stiprina un ikdienas gai-

tās pavada Mozus, Dieva vīra lūgša-

na 90.psalmā 

(12.-17.pants): 

 Māci mums 

mūsu dienas tā 

skaitīt, ka mēs 

gudru sirdi da-

būjam! Atgrie-

zies, Kungs, at-

kal pie mums! 

Cik ilgi vēl? Ap-

žēlojies par sa-

viem kalpiem! 

Piešķir mums 

rītos agri pilnā 

mērā Savu žēlas-

tību, lai mēs ga-

vilējam un prie-

cājamies visu 

mūžu! Iepriecini mūs tik dienu, cik 

Tu mūs pabēdināji, tik gadu, cik ilgi 

mēs esam pieredzējuši ļaunu! Dari 

redzamus Saviem kalpiem Savus 

darbus un liec saskatīt Savu godību 

viņu bērniem! Lai nāk pār mums Tā 

Kunga, mūsu Dieva, laipnība un 

pašķir mums mūsu roku darbu, mū-

su roku darbu – to pašķir un svētī!  

 
Ilze Vitāle 

LABDARĪBAS PASĀKUMS 

I.Rubeža ar dzejnieces 
R.Jonases grāmatu 
Foto: I.Vitāle 

 Iepriekšējā draudzes locekļu un 

citu interesentu tikšanās reize ar sa-

biedrībā zināmiem kristiešiem, kuras 

norisi veidoja mūsu draudzes locekle 

Ingrīda Rubeža, notika šī gada 

7.maijā – toreiz ar dominikāņu mūķe-

ni Diānu par tematu „Sekot Dievam 

kā Viņa mīļiem bērniem”.  

 Pēc atpūtas vasarā atkal esiet 

aicināti uz tikšanos - šoreiz ar mū-

su pilsētas mēru Uldi Sesku par 

tematu “Pildīsim to uzdevumu, 

kuru Dievs mums katram šeit, 

šajā vietā ir uzticējis”, kas notiks 

š.g. 11.oktobrī pl.12.00 katedrāles 

sakristejā.  

TIKŠANĀS AR PILSĒTAS MĒRU 
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 Literārais pasākums "Dzejas vertikā-
le" 21. septembra novakarē Liepājas 
Svētās Trīsvienības katedrālē notika 

dzejas lasījums 
dievnama tornī. 

Klātesošajai publikai savus dzejoļus lasī-
ja nesen draudzei piepulcējusies dzej-
niece Sandra Vensko. Pasākumā piedalī-

jās mūziķi Ieva Tālberga, Didzis Šķila, 
Nils Kuncītis, Ņikita Putilovs, Mārtiņš 
Mamis ar piesātinātu skanējumu - 
muzikālām perkusijām un dūdām pa-
spilgtinot dzejas lasījumu. Ar krāsu 
efektiem dievnama torni izgaismoja 
Liepājas teātra darbinieki. Pirms dze-
jas uzveduma ievadvārdus " Dzejas 
vertikālei" sacīja dekāns Pēteris Kalks, 
atzīmējot svētīgo ideju par to, ka cil-
vēki var būvēt sienu un var būvēt ka-
tedrāli, lai gan abi būvē vienu un to 
pašu.  
 Svarīgākā atziņa šim vakaram bija 
- no kāda redzes punkta cilvēks lūko-
jas uz norisēm un novērtē Dieva klāt-
esamību notikumā. "Dzejas vertikāle" 
bija pirmais šāda veida pasākums tor-
ņa telpās un sirsnīgā atmosfērā šeit 
bija sapulcējušies gan draudze, gan 
skolu jaunatne, gan dzejnieces domu-

biedri. Pilsētas dievnamu torņos 
notika pavisam trīs "Dzejas vertikā-
le" lasījumi. Pirmajā vakarā kated-
rālē, otrajā vakarā Sv. Annas baznī-
cas un trešajā - noslēdzošajā dzejas 
vakarā - Liepājas Lutera baznīcas 
tornī. Savu dzeju trīs vakaros klausī-
tājiem lasīja arī citās draudzēs eso-
šie dzejnieki - Gunita Boka, Raivo 
Bitenieks, Raimonds Knesis un Lau-
ra Andersone. 
 Plānots, ka " Dzejas Vertikāle " 
Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē 
notiks arī nakamajā gadā.  
 Projekta vadītāja un autore saka 
īpašu paldies visiem, kuri palīdzēja 
sagatavot šo dzejas vakaru, kā arī 
klausītājiem par piedalīšanos dze-
jas performancē. 
 
    Cieņā, Sandra Vensko  

LITERĀRAIS PASĀKUMS — DZEJAS VERTIKĀLE 

Foto: A.Klestrovs 

DRAUDZES ANSAMBLIS PIEDALĀS GREGORIKAS DIENĀS 

 "Kas dziedot lūdz, tas lūdz div-
kārt" - ar šo devīzi mēs, katedrāles 
dziedātājas, esam atgriezušās no Gre-
gorikas dienām, kas notika š.g.2.-
6.augustā Mazirbē. Šī nebijušo sajūtu 
nedēļa paliks atmiņā ilgi. Starp teori-
jas apgūšanu un praktisko mācību, 
galvenā mums dotā atziņa skan: 
"Svarīgi dziedāt ar sirdi, caur sirdi, 
tad vēstījums tiek nodots tālāk!" Tas 
arī ir mūsu   uzdevums - iemācīties 

atbrīvot prātu no "tikai tā ir pareizi" 
un iemantot        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Dvēsele dzied. Dievs lieto mūs kā in-
strumentus!" Laipni lūdzam mūsu pul-
ciņā!  
 
 *Draudzes ansambļa mēģinājumi 
notiek trešdienās pl.19.00 katedrāles 
sakristejā. Ansambļa koordinatore No-
ra, mob. 27840874 
 

Ieva Tālberga,  
Ansambļa vadītāja 

Foto: Z.Līne-Janisela  VEIKTS ĒRĢEĻMŪZIKAS IERAKSTS 

 Akcentējot mūzikas dzīves nozīmī-
bu dievnamā un ērģeļu skanējuma 
iemūžināšanu, pēc 7 gadu pārtrauku-
ma, ir veikts  katedrāles ērģeļmūzikas 
ieraksts. Šī gada augustā sākumā ne-
pilnas nedēļas garumā katedrāles in-
struments vareni skanēja ievērojamu 
Latvijas ērģelnieku vadībā. Šobrīd ap-
strādei nodoti divi mūzikas albumi – 
koncertu cikla “Mūzika dievnamam” 
piecgadē izskanējušo skaņdarbu izla-
se, kā arī albūms “Laudate Dominum”, 
kur kā pateicība Dievam par mīlestību 
un žēlastību, ko ikdienas saņemam no 
Viņa, izskan ar Liepāju saistītu kom-
ponistu sarakstīti un mūziķu izpildīti 
skaņdarbi. Albūmu  ierakstu un šobrīd 

arī apstrādi veic ērģelnieks Bernhards 
Brands Hofmeisters sadarbībā ar skaņu 
inženieri Johanesu Džiani no Vācijas. Al-
būma “Mūzika dievnamam” ierakstā pie-
dalījās ērģelnieki D.Jaunzeme, J.Ļisicina, 
V.Kalnciema, I.Birģele, J.Pelše, 
L.Carjkova,L.Bulava, L.A.Kalnciema. Sa-
vukārt albūma “Laudate Dominum” ie-
rakstā piedalījās ērģelnieces L.Auguste un 
L.Dejus, saksofoniste S.Bukovska un koris 
INTIS diriģentes I.Valces vadībā. Ieraksts 
tapis ar Vācijas draugu, kā arī Liepājas 
Kultūras pārvaldes, VKKF un Kurzemes 
plānošanas reģiona atbalstu. Sirsnīga pa-
teicība Anitai, Ingrīdai, Sanitai, Laurai, 
Ievai, Nadīnai, Artūram, Voldemāram – 
visiem, kas nenogurstoši palīdzēja, lai 

dievnams būtu atvērts ieraksta veikša-
nai un rūpējās par mākslinieku un ie-
raksta veicēju viesmīlīgu uzņemšanu.  
 Ieraksta veikšanas dienās katedrālē 
tika uzstādīts arī pastāvīgais mikrofons 
ērģeļmūzikas koncertu un prezentāciju 
ierakstīšanai pēc nepieciešamības. Tas 
mums ļauj katedrālē notiekošās ērģeļu 
prezentācijas iemūžināt diskos, lai tos 
kā piemiņu interesenti varētu iegādā-
ties.  Paldies visiem palīgiem, kas rūpē-
jās par stalažu uzstādīšanu un demontā-
žu.  Paturēsim savās sirdīs turpmākos 
albūmu sagatavošanas un pabeigšanas 
darbus, lai tie pie klausītājiem nonāktu 
jau šī gada nogalē! 
       Kristus mīlestībā, Ilze Vitāle 
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Draudzes priekšniece: Anita Brantevica,  

mob.: 65914456, e-pasts: anity3@inbox.lv 

Redaktore: Ilze Vitāle, e-pasts: ilze.vitale@inbox.lv  

Maketētājs: Arvīds Vitāls, e-pasts: arvids.vitals@inbox.lv   

Bīskaps: Pāvils Brūvers, 

mob.29164222, 

e-pasts: pavils.bruvers@lelb.lv  

Dekāns: Pēteris Kalks, mob.: 26172081, tel.: 

63422208,  

 

Ikgadējais draudzes ziedojums:  25 EUR 

(strādājošiem), 15 EUR (pensionāriem),  7 EUR 

(studentiem un skolēniem). Maksājumu iespējams 
veikt kancelejā vai ar pārskaitījumu uz draudzes kon-

tu, mērķī norādot:  

“Draudzes ziedojums par 20.. gadu”  

maksātāja Vārds, Uzvārds 

Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut.draudze,  

Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401 

Reģ.Nr.90000088846, AS DNB banka, kods: 

RIKOLV2X, konta Nr.: LV57RIKO0002010311663 

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas  

atjaunošanas fonds  
Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401 

Reģ. Nr. 40008108234, AS Swedbank,  

kods HABALV22,  

konta Nr. LV91HABA0551015229804 

Liepājas Sv. Trīsvienības 
evaņģēliski luteriskās draudzes vēstis 

KONTAKTI 

DIEVKALPOJUMI  

www.trinitatis.lv 

ZIEDOJUMI 

Ceturtdienās plkst.18.00 

Svētdienās plkst.10.00 

JAUNAIS IESVĒTES MĀCĪBU KURSS 
 „Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus, māci man Tavas tekas! Vadi mani Tavā pa-

tiesībā un māci mani, jo Tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienumēr.” /

Ps.25:4-5/ 

 No š.g.2.oktobra ir aizsācies jaunais iesvētes mācību kurss, kas notiek piektdienās 

pl.18.00 katedrāles sakristejā. Mācības vada dekāns P.Kalks. Esiet aicināti par iesvētes mā-

cībām informēt savus radiniekus, draugus, kolēģus un citus interesentus, kas meklē iespē-

jas tās apgūt. Pieteikšanās draudzes kancelejā darba dienās no pl.10.00- 13.00 vai pa tālru-

ņiem: 26172078, 20360055.   

SVĒTDIENAS SKOLAS NODARBĪBAS 
 "Un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristū Jē-

zū" /2.Tim.3:15/   

Mīļie svētdienas skoliņas bērni un viņu vecāki! 

  Ar Pļaujas svētku dienu 4.oktobrī pl.10.00 atsākas Svētdienas skolas nodarbības. Aicinām visus bērnus, draugus un 

paziņas uzsākt svētdienas skolas izzinošo gadu! Nāc mācies! Iepazīsti pašu galveno! Nodarbības kā ierasts notiks svēt-

dienās dievkalpojuma laikā no pl.10.00 sakristejas telpās. Sīkāka informācija, pieteikšanās pie skolotājas Mo-

nikas Jansones pa tālr. 29189170 

BĪBELES STUNDAS 

 „Meklējiet To Kungu un Viņa spēku, vienumēr meklējiet Viņa vaigu! 

Pieminiet Viņa brīnuma darbus, ko Viņš darījis, Viņa zīmes un Viņa mutes spriedumus, jūs, Ābrahāma, Viņa kalpa, 

dzimums, jūs, Jēkaba bērni, Dieva izredzētie! Viņš, Tas Kungs, ir mūsu Dievs;  

Viņa tiesas lēmumi iet pār visu zemi.” /Ps.105:4-7/ 

 Otrdien, š.g. 13.oktobrī pl.18.00 atsāksies Bībeles stundas. Tās notiks 2 reizes mēnesī otrdienās – aktuālā infor-

mācija tiks ievietota draudzes ikmēneša kalendārā. Bībeles stundas vadīs dekāns P.Kalks.  

13.oktobrī tiks pārrunāta pravieša Amosa grāmata.  

ZIEDOJUMI 

mailto:anity@one.lv

