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MĒNEŠA LOZUNGS
Es Tevi neatlaidīšu, kamēr Tu
mani nesvētīsi! /1.Moz.32:27/
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Mums ir jauna draudzes
padome
Tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū,
bet savā starpā visi esam locekļi.
( Rom. 12:5 )
Svētdienā pirms Vasarsvētkiem, 17. maijā notika draudzes
sapulce, kurā tika ievēlēti 16 draudzes padomes locekļi un 2 revidenti uz nākamajiem 3 gadiem
līdz 2018. gada 17. maijam.
Sirsnīgi pateicos katram iepriekšējās padomes loceklim par
teicamu un atbildīgu kalpošanu
mūsu draudzei 3 gadu laikā. Neapšaubāms ir bijis katra padomes
locekļa ieguldījums, esmu saņēmis
jūsu atbalstu, esam strādājuši kā
saliedēta un draudzīga komanda.
Lielākā daļa no iepriekšējā sastāva padomes locekļiem turpinās
darbu jaunajā padomē. Šajās vēlē-

šanās vairs nekandidēja Ausma Palapa,
Ojārs Kaprano un Evita Zeme, savukārt
pirmoreiz tika ievēlēti Līvija Knāķe, Astrīda Emberga, Kārlis Altītis, Kaspars
Lauris un Raivis Stankuns, kuri nu strādās kopā ar jau pieredzējušajiem: Anitu
Brantevicu, Induli Sveili, Artūru Robaldu, Līviju Timbari, Moniku Jansoni,
Daci Garokalnu, Andri Garokalnu, Kristīni Liepu, Ilzi Vitāli, Noru Zatoviču un
Zani Renci.
Revīzijas komisijā atkārtoti tika ievēlētas Gunta Liepa un Austra Prūse, vairs
nekandidēja Edvīns Zīle no iepriekšējā
revīzijas komisijas sastāva.
Padomes un revīzijas komisijas sastāvā esošie draudzes locekļi ir tuvākie
palīgi mācītājam viņa kalpošanā un
draudzes vadīšanas darbā, tādēļ, novērtēdams tos, kurus esmu aicinājis un
draudze ievēlējusi kā savus priekšstāvjus, esmu pārliecināts, ka draudzes vadība ir drošās rokās, un tik daudzi veiksmīgi aizsāktie darbi varēs sekmīgi turpināties.
Draudzes sapulcē mūsu draudzes
priekšniece Anita Brantevica sacīja, ka
neatceras nevienu strīdu vai konfliktu
padomes darbā iepriekšējos 3 gados. Par
to lūgsim un centīsimies savām lūgšanām sekot, lai arī turpmākos gadus varam kalpot Dievam un saviem tuvākajiem mīlestībā un sirsnīgā sadraudzībā
mūsu starpā tā, lai ārpus draudzības un
stiprinājuma nepaliek neviens mūsu
draudzes loceklis, kā kristītie bērni un
jaunieši, tā iesvētītie pieaugušie.
Draudzes padome savā pirmajā sēdē
19. maijā ievēlēja draudzes priekšnieku
un valdi. Par draudzes un draudzes valdes priekšnieci atkārtoti tika ievēlēta
Anita Brantevica, par valdes locekļiem draudzes priekšnieka vietnieks Artūrs
Robalds, mantzine Dace Garokalna, grāmatvede Līvija Timbare, valdes locekļi
Ilze Vitāle un Raivis Stankuns.
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Pēc ievēlētās padomes apstiprināšanas
LELB Virsvaldē, padomes locekļi svinīgā
dievkalpojumā tiks ievesti amatā , sakot
svinīgo solījumu: „ Apsolos uzcītīgi un
uzticīgi izpildīt man uzticētos Baznīcas
draudzes amata pienākumus, kā Dieva
vārdi un mūsu evaņģēliski-luteriskās Baznīcas mācības, likumi, noteikumi un
priekšraksti to pavēl un prasa. Apsolos
sekmēt, kā arī veicināt draudzē, cik spēdams, ikkatru labu, Dievam patīkamu
darbu un pasākumu un ar visu savu dzīvi
vārdos un darbos, dot citiem labu priekšzīmi”.
Ilze Vitāle līdztekus darbam draudzes
padomē turpina strādāt par LELB Liepājas diecēzes bīskapa Pāvila Brūvera sekretāri un biroja vadītāju. Kristīne Liepa turpina atbildīgo Liepājas Sv. Trīsvienības
baznīcas atjaunošanas fonda vadītājas
amatu.
Ar Dieva žēlastību mēs dzīvojam laikā,
kad mūsu draudze ikgadus skaitliski pieaug un draudzes dzīve var attīstīties visā
savā daudzveidībā. Līdz ar to pieaug darba apjoms draudzē, kura veikšana ir mūsu kā draudzes locekļu kopējs aicinājums,
atbildība un pienākums. Tamdēļ vēl īsumā ieskicēšu to, kā iedalās mūsu kopīgā
atbildība.
Mācītāja pienākumos ietilpst draudzes garīgās dzīves vadība un saimnieciskās dzīves pārraudzība, dievkalpojumu
noturēšana, Bībeles stundas, rūpes par
draudzes locekļu izglītību un draudzes
darbinieku sagatavošana, iesvētāmo apmācība, amata darbi (kristības, iesvētības, laulības, bēres), dvēseļu kopšana un
pastorālā aprūpe, uzklausīt cilvēkus viņu
garīgajās vajadzībās u.tml. Kā katedrāles
dekānam, man ir īpašs uzdevums nodrošināt visu nepieciešamo katedrāles
darbības funkcionēšanai un bīskapa kalpošanai.
Turpinājums >>> 2.lpp
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Turpinājums no >>> 1.lpp
Draudzes padomes pienākums ir
rūpēties par baznīcas ēkas un apkārtnes uzturēšanu, gādāt par to, lai
viss būtu sagatavots dievkalpojumu
noturēšanai, turēt kārtībā draudzes
kases grāmatu un pārējo dokumentāciju, organizēt ziedojumu vākšanu,
veidot un uzturēt attiecības ar valsts
iestādēm un sabiedriskajām organizācijām, LELB Virsvaldi, prāvestu,
kā arī ekumēniskas attiecības ar citu
konfesiju kristiešiem. Vajadzības
gadījumā padome sasauc draudzes
sapulces un pilda visus pārējos Baznīcas Satversmē paredzētos pienākumus.
Draudzes pienākums, kurai,
protams, pieder arī padome un mā-

cītājs, ir regulāri piedalīties dievkalpojumos, vismaz reizi gadā saņemt Svēto
Vakarēdienu, dzīvot kristīgu dzīvi, uzturēt mācītāju un nodrošināt baznīcas ēkas
uzturēšanai un draudzes darbam nepieciešamos līdzekļus, darboties diakonijas
jomā, t.i. dāvāt visdažādāko palīdzību
slimajiem, vientuļajiem, nevarīgajiem
draudzes locekļiem, atraitnēm, bāreņiem u.c. No draudzes vidus jānāk padomes locekļiem, Svētdienas skolas skolotājiem, pērminderiem, kora un jauniešu
darba vadītājiem un citiem darbiniekiem.
Draudzes locekļiem ar saviem ziedojumiem un, galvenais, ar savu darbu jānodrošina dievnama saglabāšana labā
stāvoklī un uzpošana svētku reizēm. Ierasta parādība draudzes dzīvē ir dažādu

komiteju, piemēram, dāmu komitejas
vai vīru kolēģijas darbs.
Draudzes locekļa atbildība ir bez
svarīga iemesla neatteikties pildīt sev
uzticētos uzdevumus draudzē, piedalīties un lemt draudzes sapulcēs. Vecāku
sevišķs uzdevums ir lūgt kristīt un kristīgi audzināt savus bērnus.
Lūgsim, lai Svētais Gars vada mūs
ticībā un piepilda mūsu sirdis ar prieku
un mīlestību kopīgam darbam un kalpošanai mūsu draudzē. Lai svētums un
taisnība vairojas caur mums. Lai Dievs
svētī mūsu ģimenes, mūsu ikdienu,
mūsu darbus!
Svētīgus Vasarsvētkus! Priecīgus
Sv. Trīsvienības svētkus!
Mīlestībā,
Jūsu dekāns Pēteris Kalks
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Sveicināti mīļās māsas un
brāļi Jēzū Kristū!
Nemanot pagājuši 3 gadi kopš
iepriekšējām draudzes padomes vēlēšanām.Šis mūsu Kunga atvēlētais
laiks ir pavadīts ar Dieva svētību un
mīlestību. Pateicoties tam,draudzes
padome varēja darboties saskaņā un
saticībā. Ikkatrs ir devis savu pienesumu draudzes attīstībai. Dievs katram no mums dod iespējas kalpot un
piepildīt Viņa plānus attiecībā uz
mums. Svarīgi ir atvērt savu sirdi un
to saņemt.
Uzticot un nododot Dieva ziņā

mūsu plānus esam varējuši veikt neticamas lietas.
Pabeigts pirmais katedrāles atjaunošanas darbu posms. Mūsu katedrāle balstās uz drošiem pamatiem, esam tikuši
pie jauna jumta. Visi šie darbi ar Dieva
svētību veikti, pateicoties aktīvam atjaunošanas fonda darbam, kurā aktīvi darbojas Kristīne Liepa. Apbrīnojama ir
viņas enerģija, pacietība un izturība šajā
darbā. Kristīne atrod laiku arī aktīvam
kalpošanas darbam draudzē, draudzes
padomē. Tandēmā ar Ilzi Vitāli ir īstenoti dažādi projekti. Koncerti, viesu uzņemšanas, prezentācijas. Ilzei padodas
pasākumu organizēšanas (pagājušo gadu
-Muzeju nakts), šogad—Baznīcu nakts,
CD izdošanas sagatavošana augustā ,
''Draudzes Vēstis'' izdošana u.t.t.
Tāpat nevar nepamanīt, ka tiek sakārtotas draudzes saimnieciskās lietas,
kuras ir Artura Robalda pārziņā. Veiksmīgi organizējot draudzes vīrus ir sakārtots pagalms, žogs, sazāģēta un sakārtota malka, nomainītas ekonomiskās
spuldzes lukturos utt. Arturs arī gādājis
par pērminderu saskaņotu kalpošanu.
Katru gadu Ilze, Kristīne, Arturs organizē baznīcas talkas.
Padome katru gadu strādā pie budžeta izveides un ar dievpalīgu ir izdevies to
īstenot.
Katrs no padomes locekļiem ar atbil-
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dības sajūtu kalpo mūsu draudzei.
Neviens svētdienas dievkalpojums
nav iedomājams bez svētdienas skoliņas, kuru vada Monika Jansone. Pacietīgi un cerīgi dziedāt varošus organizē
Nora Zatoviča.
Savu kalpošanu draudzē veic ikkatrs draudzes loceklis, nākot uz dievkalpojumiem, aizlūdzot. Nav jābūt
draudzes padomē, lai iesaistītos un
kalpotu. Paldies vēlos pateikt dežurantu grupai, kas deva iespēju ziemas laikā
turēt atvērtu baznīcu. Pateikties vēlos
Ingrīdai Rubežai par viņas organizētiem tikšanās vakariem ar citu konfesiju pārstāvjiem un citiem interesantiem
cilvēkiem. Paldies vēlos pateikt nenogurstošajam lūgšanu pulciņam, kas ik
ceturtdienu aizlūdz par mums visiem.
17.maijā notika jaunas padomes
vēlēšanas. Novēlu neaizmirst, ka pats
galvenais ir savas ticības kopšana, pārējais pēc tam pakārtojas un kalpošana
nes augļus.
Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva mīlestība un Svētā Gara klātbūtne lai ir ar jums visiem!
Draudzes priekšniece
Anita Brantevica
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BAZNĪCAS ATJAUNOŠANAS FONDA AKTUALITĀTES
Š.g. 15.maijā notika Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda un bīskapa Pāvila Brūvera
organizēta tikšanās un lūgšana pie
kopīgas brokastu galda par mūsu
katedrāles atjaunošanas darbiem.
Katedrāles draugu un atbalstītāju lūgšanu brokastis notika jau
piekto reizi. Pasākumā piedalījās gan
Fonda Padome, gan Liepājas pilsētas
Domes vadība un dažādu pašvaldības
iestāžu darbinieki ar kuriem ikdienā
tiek kopā strādāts, gan uzņēmēji un
labas gribas cilvēki, kuriem rūp katedrāles atjaunošanas darbs un kuri
labprāt iesaistās šajos procesos. Lūgšanu brokastu viesi tika iepazīstināti
ar izstrādāto katedrāles fasādes atjaunošanas projektu, paredzētajiem
darbiem un plānotajām izmaksām.
Īpašs paldies mūsu arhitektei Helēnai Dekantei par dalību. Brokastis
tika noslēgtas ar kopīgu lūgšanu par
katedrāles atjaunošanas darbiem un
iecerēm, par draudzi, Liepājas pilsētu
un liepājniekiem.

Priecīga ziņa, ka esam izdevuši informācijas lapiņas ar īsu, koncentrētu vēstījumu par notiekošo
katedrālē. Turklāt četrās dažādās
valodās uzrunājot katedrāles apmeklētājus - latviešu, angļu, vācu un krievu
valodā. Informācijas lapiņas iespējams
saņemt katedrālē bez maksas, pateicoties Liepājas Kultūras pārvaldes finansējumam Fonda darbības nodrošināšanai.
Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds piedalīsies
Baznīcu dienās Vācijā, Štutgartē,
laikā no 2. līdz 8.jūnijam. Fonds prezentēs katedrāli un tās atjaunošanas
darbu nepieciešamību, kopīgā informācijas stendā ar Vācu baznīcu Latvijā, Liepājas vācu draudzi un mācītāju
Markusu Šohu.
Sirsnībā un pateicībā,
Kristīne Liepa
Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas
atjaunošanas fonda vadītāja

BAZNĪCAS LIELĀ TALKA 2015
Paldies atsaucīgajiem talciniekiem!

betonēja pakāpienus tualetes „mājiņai”
un citus darbus!
Iekštelpās čakli darbojās sievas un
Arī mūsu draudzē 25.aprīlī, dienā, meitenes, mazgājot gan sakristejas
kad visā Latvijā norilogus un
sinājās “Lielās taldurvis,
kas” diena, kopīgi
baznīcā
strādājām pie katedsolus un
rāles sakopšanas un
grīdas,
tīrīšanas. Kuplā pulbalkonos
kā bija sanākuši gan
solus un
lieli, gan mazi talcigrīdas.
nieki. Talkas dienu
Bērni
iesākām ar kopīgu
sakārtoja
svētbrīdi sakristejā.
savu bērKopīgi tika panu stūrīveikti darbi pie pati. Ikviegalma sakopšanas - Tiek veikti betonēšanas darbi.
nam darnozāģēja
izgāzto Galvenais darbu organizators: A.Robalds
biņš atrakrūmu, savāca za- (attēlā pa kreisi)
dās
un
rus, salaboja un noprieks par
krāsoja sētas žogu, sastādīja puķes, kalpošanu savā baznīcā iemirdzējās
zāģēja malku un sakrāmēja šķūnī, talcinieku acīs!
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Arī tornis pirms jaunās tūrisma
sezonas sākšanās tika iztīrīts no pat
skatu platformas līdz pašai lejai! Torņa
tīrīšana ir putekļains, smags, bet ļoti
vajadzīgs darbs, ko veicam katru gadu
pavasarī. Šoreiz liels paldies par paveikto Jānim un Raivim!
Pēc labi padarīta darba ir svētīgi
sanākt pie kopīga pusdienu galda! Pateicība tām čaklajām un mīļajām rokām, kas cienastu sarūpēja.
Liels paldies talkas dienas organizētājam Artūram Robaldam un visiem
atsaucīgajiem draudzes cilvēkiem, kas
atnāca un strādāja! Esiet, lūdzu, tik pat
atsaucīgi arī ikdienā uz aicinājumiem
kalpot savā draudzē, gan pie zālāja
pļaušanas, gan citiem saimnieciskajiem darbiem. Un ja, kāds savā sirdī jūt
aicinājumu palīdzēt rūpēties par altārsegu tīrību un ziedu kārtošanu, lūdzu
piesakieties pie Daces Garokalnas
(mob.t.: 27140075). Ir vajadzīgi palīgi!
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TUVOJOTIES LIELAJAM NOSLĒPUMAM
Trīsvienības svētki mūs mudina tuvo- viņš to ceļ” (vai veido). (Izlasi
ties Lielajam Noslēpumam – Vienīgajam 1.Kor.3:9-16)
un Vienotam Dievam, kas mums ir atklāUn svētīgi veidot mēs varam vien
jies kā trīs personas. Dievs Tēvs – kas tad, kad paliekam Trīsvienīgajā Dievā.
mīlestībā iecerēja un radīja visu redzamo Esam vienotībā ar Tēvu (kas dāsni dāvā
un neredzamo, to aizvien uztur un žēlas- mums jaunrades spējas); vienotībā ar
tībā panes līdz Viņa noteiktajam laikam. Dēlu (kurš mūs ir atpestījis, atbrīvojis
Dievs Dēls – iemiesotais
Vārds, caur kura krusta nāvi un
augšāmcelšanos mūsu grēkā kritušajai pasaulei ir dota cerība un
pestīšana. Dievs Svētais Gars –
kas veido Kristus draudzi un mājo
tajā; uzrunā katru cilvēku, bet
mājo tā sirdī, kas atdzimis ūdenī
un Garā.
Saredzēt, paturēt acu priekšā
un pārdomāt Svēto Trīsvienību –
Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu
kā trīs atsevišķas personas un
tajā pat laikā kā vienu vienīgo Foto: Baznīcas iekšskats 19.-20.gs. mijā
Dievu – mūs mudina arī Liepājas Avots: Raksta autores arhīvs
Svētās Trīsvienības baznīcas interjers. Trīsvienība ir simboliski attēlota no grēka verdzības, bez kura mēs neun redzama altāra retablā un virs kance- nieka nespējam paveikt, kura balsi
les. Tomēr nevien Dieva atklāsmi un dar- mums ir jāpazīst, kuram jāseko, kuru
bus esam aicināti pārdomāt, bet arī mū- jāuzņem); vienotībā ar Svēto Garu
su pašu ceļus un dzīves.
(kurš palīdz mums izprast Dieva nodoMēs esam veidoti pēc Dieva līdzības. mus mūsu dzīvei, palīdz izprast un ieUn mēs arī katru dienu veidojam – esam mīlēt Dievu, kurš nāk Dieva Vārdā un
radoši. Nevien mākslinieki un mūziķi, atgādina mums visu, ko Dievs ir teicis
bet katrs cilvēks. Jo izrunājam vai noklu- un darījis, kurš mudina mūs lūgt, pasējam vārdus, paveicam uzticēto vai no- teikties un ieraudzīt, kā Dievs visu dara
slinkojam, priecājamies vai sadusmoja- jaunu).
mies – caur to visu un daudz ko citu mēs
Tomēr cik bieži mēs savu dienu un
veidojam mūsu dzīvi, mūsu bērnus, mū- dzīvi veidojam it kā būtu vieni paši.
su attiecības ar cilvēkiem u.t.t. Apustulis Ieceram tikai pēc sava prāta. Spītīgi
Pāvils brīdina mūs “lai katrs pielūko kā pūlamies veidot savu un citu dzīvi pēc

mūsu priekšstatiem. Vai dzīvojam
“skrējienā” – vienkārši darot to, kas
jādara, esot tur, kur jābūt. Un satrūkstamies, sadusmojamies, ja kāds
mūsu veikumu nepieņem. Būtībā
maz savā ikdienā meklējam vienotību ar Dievu. Viņš, mūsuprāt,
(varbūt pat tā gluži nedomājam) dzīvo bībelē, dievkalpojumos un altāra iekārtas simbolos, bet ne mūsos.
Vismaz ne tik lielā mērā, kā
Viņš varētu ko būtisku mūsu ikdienā ietekmēt. Varbūt
es vēlos Viņu satvert tuvāk,
bet ... man Viņam nav vairāk laika. Un mēs turpinam
steidzīgi celt savu dzīvi šķībi, veidojot to, saskaņā ar
saviem un citu cilvēku viedokļiem, modi, ambīcijām, mūsu
principiem, gaumi, varēšanu u.tt.
Vienotība ar Trīsvienīgo Dievu ir
daudz lielāka Dāvana mums, nekā to
spējam aptvert. Tā nav tikai nedalīta
lūgšana un rakstu studēšana. Tā ir
iespēja ik brīdi dzīvot un darboties
kopā. Kopā kalpot un mīlēt, ciest un
priecāties. Viņā, Viņa Garā, Viņa
Žēlastībā, Viņa spēkā, paklausot Viņam, cerot uz Viņu, uzticoties Viņa
klātbūtnei un Viņa mīlestībai uz
mums. Tad mūsu vārdi, darbi, lēmumi un emocijas vairs necels šķību un
nedrošu ikdienu, bet būs svētības
pilni.
Helēna Dekante,
LELB lektore, arhitekte

TURPINĀSIM ATBALSTĪT KRISTĀMTRAUKA IZVEIDI
Iepriekšējā
draudzes vēstu
numurā informējām par katra
draudzes
locekļa iespēju
atbalstīt kristāmtrauka izveidi. Draudze
izsaka pateicību ikvienam, kurš ir atsaucies šim aicinājumam.
Šobrīd kristāmtrauka iegādei ir saziedoti jau 2567,87 EUR. Kopējās

izmaksas tēlnieka veicamajiem darbiem un materiāliem ir 6568,31 EUR –
tātad vēl nepieciešami 4000,44
EUR.
Mūsu draudzes padome ir uzrunājusi kristāmtrauka veidošanai tēlnieku
Egonu Peršēvicu. Kristāmtrauks tiktu
gatavots no ar sveķiem piesūcinātas
stiklašķiedras materiāla 1,60 m augstumā pēc pievienotās skices, kas redzama
attēlā. Izgatavošanas darbu ilgums ir
aptuveni pusgadu un darbs var tikt uzsākts šī gada rudenī. Papildus eņģeļa
figūrai jāizgatavo arī trauks un jāveic
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spārnu un drapērijas zeltīšana.
Esiet aicināti arī turpmāk atbalstīt kristāmtrauka izgatavošanu,
ziedojumu nododot draudzes kancelejā sekretārei A.Embergai vai
pārskaitot uz kontu (ar mērķi - ziedojums kristāmtraukam):
Liepājas Sv.Trīsivienības
ev.lut.draudze
Reģ.Nr.90000088846
AS DNB banka, kods: RIKOLV2X
Konta Nr.:
LV57RIKO0002010311663

Liepājas Sv. Trīsvienības
evaņģēliski luteriskās draudzes vēstis

MŪZIKA DIEVNAMAM - ĒRĢEĻMŪZIKA LIEPĀJAI, PIEKTĀ VASARA
Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles
ērģeles, kuras liepājnieki pārmantojuši
no iepriekšējām paaudzēm kā dārgu
mantojumu, ir un paliek unikālas, arī
mūsdienās – 21. gadsimtā. Visos laikos
šo instrumentu vēlējušies spēlēt gan
latviešu, gan ārzemju mākslinieki, lai
satiktos ar leģendu un piedzīvotu neatkārtojamu skanējumu. Tiesa, padomju
gados tika kultivēts, ka baznīca ir vēsture un baznīcas mūzika modernajam cilvēkam nav jāklausās, bet par laimi – šim
laikmetam pietrūka jaudas, lai izspiestu
gadsimtos radīto krāšņo ērģelēm veltīto
repertuāru.
Liepājas Svētās Trīsvienības draudze piekto reizi rīko ērģeļmūzikas vasaras koncertus. Šogad no 31.maija līdz
30. augustam Sv. Trīsvienības katedrālē
izskanēs 14 koncerti. To sarīkošanu atbalstījusi Liepājas Kultūras pārvalde un
Latvijas Kultūrkapitāla fonds. Finansiālais atbalsts ļāvis uzaicināt spilgtus Latvijas un ārzemju ērģelniekus un visas
vasaras garumā dot iespēju liepājniekiem un pilsētas viesiem baudīt baroka,
klasicisma un romantisma mūzikas pērles izcilu mākslinieku interpretācijā. Un
ne tikai. Daži mākslinieki savās programmās iekļāvuši 20.un 21.gs. mūziku,
kas tikpat brīnišķīgi skan uz leģendārā
instrumenta.
Pirmo reizi vēlmi piedalīties vasaras
koncertciklā izteikuši arī mākslinieki no
vecajām Eiropas Savienības valstīm:
Luka Masaļja (Turīna, Itālija), Pjērs Zevorts (Francija), Enriko Presti (Itālija),
Rudīte Līvmane-Lindenbeka (Vācija) un
Marju Rīsikampa no Igaunijas. Ar interesi gaidām jaunā brazīliešu ērģelnieka
Kristiāna Rizzotto priekšnesumu, kam
senči dzīvojuši Latvijā un kas vēlas izjust
seno piederību latvietībai, kaut arī dzīvo
un muzicē ASV un Latīņamerikas zemēs.
Koncertsezonai būs augsta raudze.
Piedalīsies trīs ērģeļspēles profesori –
Larisa Bulava, Ligita Sneibe un Vita
Kalnciema. Klausītāji iepriekšējās sezonās ir sajūsminājušies par Ilonas Birģeles, Līgas Dejus, Larisas Carjkovas un
Līgas Augustes izvēlētajām programmām. Iepriekšējo četru sezonu laikā Liepājas Trīsvienības katedrālē vasaras
koncertos atskaņots patiešām ievēro-

jams dažādu laikmetu skaņdarbu
apjoms, bet kas ne
tuvu nav izsmelts.
Pirmajā
k o n c e r t ā
31.maijā uzstāsies ērģelniece
Iveta
PELŠE
(1979). Viņa absolvējusi Daugavpils Mūzikas koledžu ped. E. Bambānes
klavieru
klasē un prof. Larisas Bulavas ērģeļu klasē. Mācības
turpinājusi
Latvijas Mūzikas
akadēmijā - doc.
J.Žvikova klavieru
klasē (2002) un
prof.
L.Bulavas
ērģeļklasē (2003),
kas 2007. gadā
vainagojies
ar
mākslas maģistra
grādu ērģeļspēlē.
Papildinājusi
meistarību Ķelnes
Mūzikas
augstskolā improvizācijā un ērģeļspēlē
pie profesora T.Mešlera (Francija).
Lēfstabrūkas Ērģeļu akadēmijā (2003,
2005) pie prof. H.Ola-Erikson,
H.Hellsten, Joel Speerstra, Gary Verkade, Karin Nelson, Štralzundas ērģeļakadēmijā (2008) prof. P. van Dijka.
Iveta PELŠE kopš studiju gadiem
regulāri uzstājas ar koncertiem, pulcējot klausītājus Latvijas lielākajās baznīcās, kā arī Vācijā, Itālijā, Zviedrijā
un Horvātijā. I. Pelše ir spilgta māksliniece arī ansambļu muzicēšanā.
Viņas partneri - E.Zālīte (soprāns), V.
Biz uns (t ro mpet e), I.Kalniņš,
R.Zaļupe (perkusijas), kā arī diriģenti
A.Fenhani, J.Ozols u.c.
Kā ērģelniece, I.Pelše pasttāvīgi darbojas Rīgas Sv. Franciska Romas katoļu draudzē, bet Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolā strādā koncertmeistares darbu.
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Koncertcikla MŪZIKA DIEVNAMAM atklāšanā 31.maijā
pl.17.00 Iveta PELŠE izvēlējusies
Kamils Sensānsa PRELŪDIJU un
FŪ GU Mi bemol mažo rā
(op.99.nr.3), Johana Sebastiana
Baha KORĀĻPRELŪDIJU „Posies,
mana sirds, un taisies” (BWV654),
Arvo Perta skaņdarbu „BRĀĻI”
Ivetas Pelšes pārlikumā ērģelēm un
Orestes Ravanello TĒMU un VARIĀCIJAS si minorā.
Koncertu ieejas maksa šajā sezonā būs demokrātiska – 2.00 EUR
Katram klausītājam par piemiņu
paliks īpaša, šim notikumam nodrukāta biļete, kas liecinās par attieksmi pret mūžsenām vērtībām un to
saglabāšanu nākotnei.
Gundars Venens,
koncertcikla producents
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TUVOJAS KULTŪRAS NOTIKUMS - BAZNĪCU NAKTS
Jau pavisam drīz katedrāle atvērs
savas durvis - 5.jūnija pievakarē, lai aicinātu ikvienu interesentu ieraudzīt baznīcas kristīgo un kultūrvēsturisko mantojumu, kristīgās vērtības, dzīvo ticību
un tuvākā mīlestību. Baznīcu nakts ir
notikums, kurā draudzes ieaicina savā
kopībā, lai dalītos tajās vērtībās, kas ir
tuvas kristiešiem un lai dalītos priekā,
ko var sastapt Dieva tuvumā un esot
kopīgā sadraudzībā.
Baznīcu nakts aizsāksies īsi pirms
pl.18.00, iezvanot to ar zvanu skaņām.
Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē
plkst.18.00 notiks ekumēnisks svētbrīdis, piedaloties arī mūsu bīskapam
P.Brūveram un dekānam P.Kalkam, pēc
kura norisināsies dažādas radošas aktivitātes. Vakara gaitā pl.20.00 un
pl.23.00 koncertu “Garīgā mūzika alternatīvās skaņu kaskādēs” sniegs M.Zaķis
(ērģeles),
E.Ernstsone
(taustiņinstrumenti),
M.Kuzmins
(sitaminstrumenti),
N.Goiževskis
(balss).
No pl.19.00-21.00 bērniem būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās
“Meklē prieku Dievā”. Savukārt, līdzīgi
kā pagājušā gadā katedrālei piedaloties
Muzeju naktī, būs iespēja uzkāpt tornī,
lai vērotu Liepājas panorāmu. Vakara
gaitā (pl.19.00-24.00) uzkāpt tornī būs
iespēja 300 apmeklētājiem. Lai to izmantotu pl.19.00 būs pieejami bezmaksas kuponi. Esiet aicināti izmantot iespēju uzkāpt tornī un apskatīt dievnamu ne tikai baznīcu naktī, bet arī citā
tūrisma sezonas laikā (darba dienās,
sestdienās pl.10.00-18.00 vai svētdienās
pl.12.00-17.00). Dievnamā būs apskatāma ekspozīcija “Vēstures liecības Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē”, izstādot
apskatei dažādus nozīmīgus priekšmetus un grāmatas. Pl.21.30-23.00 ikviens
var izmantot unikālu iespēju uzdot savu
jautājumu bīskapam P.Brūveram vai
dekānam P.Kalkam, sūtot īsziņu uz telefonu numuriem, kas būs redzami draudzes zālē. Baznīcu nakts noslēgsies
pl.24:00-01:00 ar svētbrīdi, laiku mieram un klusumam sveču gaismā.
Baznīcu naktī Liepājā piedalās arī –
Liepājas Sv.Jāzepa katedrāle (Rakstvežu
13), Latvijas Apvienotās Metodistu Baz-

nīcas Liepājas draudze (Brīvības 25),
Liepājas Svētā Dominika Romas
katoļu baznīca (Jelgavas 17, ieeja no
T.Breikša 16), Septītās dienas adventistu Liepājas draudze (K.Uliha 70),
Liepājas Svētā Aleksandra Ņevska
pareizticīgo baznīca (K.Uliha 61),
Liepājas Svētā Nikolaja jūras pareizticīgo katedrāle (Studentu rotas 7),
Liepājas Svētā Meinarda baznīca
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(Ganību 120), Liepājas Svētās Annas
baznīca (Kuršu laukums 5/6). Ar
draudžu piedāvātajām programmām
variet iepazīties www.baznīcunakts.lv.
Izmantojiet iespēju – atklāt baznīcu no jauna!
Ilze Vitāle
Baznīcu nakts
koordinatore Liepājā
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DIEVKALPOJUMI
Ceturtdienās plkst.18.00
Svētdienās plkst.10.00

SVEICIENI TRĪSVIENĪBAS SVĒTKOS!
Lūgšana Trīsvienības svētkos
Mūžīgais Dievs, Tu esi neizdibināms
savā būtībā un Savos ceļos. Tu būtu neaizsniedzams, ja Tu nebūtu mums atklājies. Mēs Tev pateicamies, ka Savā neizsakāmajā labestībā Tu esi atklājies. Mēs
Tev pateicamies, ka Savā neizsakāmajā
labestībā Tu esi atklājies kā Debesu
Tēvs, kā vienpiedzimušais Dēls un kā
Svētais Gars, mūsu Palīgs, Padomdevējs
un Svētdarītājs. Tēvs, kas esi neaptverams Savā labestībā un žēlsirdībā! Tu esi
visu labo dāvanu Devējs. Tu esi uzticams
visos Savos vārdos un svēts visā Savā
rīcībā. Tu esi atbalsts visiem, kas krīt, un
ļauj atkal izslieties sagumušajiem. Visu
acis gaida uz Tevi, un Tu viņiem dod
barību savā laikā. "Tu atver savu roku
un paēdini visus, kas dzīvo" (Ps 145:16).

Bet pāri visam, Tu esi parādījis
mums savu mīlestību un žēlastību Tu devi mums Savu vienpiedzimušo
Dēlu, "lai neviens, kas tic Viņam,
nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību" (Jņ 3:16). Kristu, Dieva vienpiedzimušais Dēls, mēs Tev pateicamies, ka pēc mūžīgā Dieva nolūka
Tu tapi cilvēks, lai izglābtu mūs, grēciniekus, no visa ļauna, no grēka,
nāves un elles varas. Mēs Tev pateicamies par Tavu taisnību, kurā Tu
esi izdzēsis visus mūsu grēkus un
tagad dari mūs par Savas valstības
mantiniekiem. Kungs Jēzu, mēs Tev
pateicamies: kaut gan Tu biji bagāts,
tomēr mūsu labad Tu kļuvi nabags,
lai Tavā nabadzībā mēs varētu tapt

bagāti (2Kor 8:9). Svētais Gars, Tēva
un Dēla Gars! Mēs Tev pateicamies,
ka Jēzus Kristus Baznīcā Tu joprojām
darbojies mūsu vidū. Radi mūsos patiesu ticību savam Pestītājam. Vieno
mūs visus īstā kopībā ar Viņu un citiem kristiešiem, lai būtu viena miesa
un viens Gars, viens Kungs, viena ticība, viena Kristība, viens Dievs un
Tēvs, kas ir pāri visam, caur visam un
visā. Āmen. (no J.Imberga grāmatas
"Lūgsim Dievu")
Mīļie draudzes locekļi, sirsnībā
sveicam jūs Trīsvienības svētkos! Lai
Dieva žēlastība, miers un mīlestība ir
ar jums visiem ik dienas!
Jūsu Liepājas Sv.Trīsvienības
ev.lut.draudze

ZIEDOJUMI
Ikgadējais draudzes ziedojums: 25 EUR
(strādājošiem), 15 EUR (pensionāriem), 7 EUR
(studentiem un skolēniem). Maksājumu iespējams veikt
kancelejā vai ar pārskaitījumu uz draudzes kontu, 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

Ziedojumi baznīcas atjaunošanai:
Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds
Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401
Reģ. Nr. 40008108234, AS Swedbank,
kods HABALV22,
konta Nr. LV91HABA0551015229804

KONTAKTI
Bīskaps: Pāvils Brūvers, mob.29164222,
e-pasts: pavils.bruvers@lelb.lv
Dekāns: Pēteris Kalks, mob.: 26172081, tel.: 63422208,
e-pasts: kalks@inbox.lv
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
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