
  

MĀCĪTĀJA SLEJA 

 
24.jūnijs - Jāņa Kristītāja 
dzimšanas diena 
 
 Svētā Jāņa Kristītāja diena 
kopš reformācijas luteriskajā 
Baznīcā vienmēr tikusi svinēta kā 
augsti svētki. Altāri dievkalpo-
jumā, līdzīgi kā Kristus dzimšanas 
svētkos, Lieldienās vai Kristus 
Debesbraukšanas dienā rotā baltie 
paramenti. Draudze svin pravieša 
Jāņa dzimšanas dienu, kurš 
stāvēja uz Vecās un Jaunās 
Derības sliekšņa, un par kuru 
mūsu Pestītājs sacīja, ka tas ir 
lielākais no praviešiem. Jānis 
neglaimoja cilvēkiem, viņš 
nesaudzīgi uzrādīja to grēkus un 
aicināja uz grēku nožēlu. Tikpat 
droši viņš kritizēja šīs pasaules 
varenos, par ko tika iemests 

cietumā un burtiskā nozīmē samaksāja 
ar savu galvu. Jānis dzīvoja kā askēts 
tuksnesī, viņa apģērbs bija no kamieļa 
vilnas un ēdiens - kameņu medus. 
Viņa tēls ir tik patiess un fascinējošs, 
ka, neskatoties uz skarbo kritiku, 
tūkstoši devās pie Jāņa, lai tiktu viņa 
kristīti Jordānas upē ar grēku nožēlas 
kristību. Jānis, zīmēdamies uz Kristu, 
sludināja, ka debesu valstība ir tuvu 
klāt atnākusi. Viņa vārds Johanēn  
nozīmē „Dievs ir žēlīgs”. 
 Jāņa misija un dzīves uzdevums 
bija sataisīt ceļu tam, kas nāk pēc viņa 
- Kristum! Kristīgajai ticībai tik 
nozīmīgā gaismas zīme saka savu 
īpašo vārdu priekš mums Jāņa dienā. 
No šī brīža kalendārais gads pagriežas 
otrādi, dienas atkal kļūst īsākas, bet 
naktis garākas. Zīmīgi, ka Jāņa 
Kristītāja un Kunga Kristus dzimšanas 
dienas gada griezumā stāv viena otrai 
pretim- pretējos polos. Neiespējami 
iedomāties, ka Jāņa un Kristus 
dzimšanas dienas kaut kur varētu 
sastapties. Tikpat grūti būtu iespējams 
ieraudzīt pilnīgas taisnības, kas 
balstīta Dieva dotajā bauslībā un 
nebeidzamas žēlastības un mīlestības 
sastapšanos grēkā kritušās cilvēces 
eksistencē. Tik tālu ir īsie prieka  un 
gaismas atspulgi no ideāliem, par ko 
sapņo cilvēks.  
 Dievs sūtīja savu Dēlu piepildīt 
cilvēkam neiespējamo misiju. Un 
Vārds tapa miesa un mājoja mūsu 
vidū, un mēs skatījām Viņa godību, 
tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušā 
Dēla, pilnu žēlastības un patiesības /
Jņ. 1:14/. Jāņa Kristītāja vēstījums 
skan: „Viņam vajag augt, bet man ir 
jāiet mazumā”. Vasaras skaistums un 
greznība paiet ne tikai tādēļ, ka dzīve 
nav mūžīgi gara. Katrā ziedošā rozes 
ziedā ir saklausāma klusa, skumīga 
dziesma par visas zemes dzīves 
iznīcību. Man ir jāiet mazumā. Pašā 
vasaras prieka vidū tas ir kā 

atgādinājums katram no mums, ka 
tāpat kā visai dzīvībai, arī mūsējai 
pienāks savs gals, savs krišanas brīdis. 
 Taču dzīves iznīcība nav viss, ko 
sludina Jānis Kristītājs. Viņam ir jāaug! 
Es jūs kristu ar ūdeni, bet pēc manis 
nāks kāds, kas jūs kristīs ar uguni un 
Svēto Garu. Lieldienās Kungs Kristus 
sagrāva šo mūsu nolemtību uz nāvi. 
Mūsu Kristības brīdī mūsos ir iesācis 
dīgt Viņa neiznīcīgās dzīvības zaļais 
asns. Šī neiznīcīgā dzīvība grib augt 
mūsos. Tā izaug no Kristus, tā grib 
paturēt mūs Viņa mūžīgajā gaismā, 
nostiprinot šo palikšanu caur Dieva 
Vārdu un sakramentiem. Tādēļ 
nebrīnīsimies, ka Ziemssvētkos, gada 
vistumšākajā laikā, gaismas klātbūtni 
savā dzīvē izjūtam daudz pārliecinošāk, 
nekā gaišajā Jāņu naktī, jo tas, kas 
attālinās, ir pienācis klāt! Mums grūti 
būtu šim brīnumam sekot bez Jāņa 
Kristītāja skarbās un vienlaikus 
nesatricināmi pārliecinošās liecības. 
Mūsu nākotnes iespējas nebalstās uz to, 
ka augam mēs, bet Kristus aug mūsos. 
Lai Kristus klātbūtne mūsos piepilda 
mūsu sirdis ar gaismu, cerību un 
prieku! 
 Mīļā draudze! Tieši tās ir dāvanas, ar 
kurām gribu no sirds dalīties ar jums 
Jāņa Kristītāja dzimšanas dienā. 
Priecīgus svētkus! 
 

Kristus mīlestībā, 
Jūsu dekāns Pēteris Kalks 

Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 2016.gada 19.jūnijā 
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Mans spēks, mana dziesma ir 
Kungs. Viņš ir mans 
glābiņš. /2Moz 15:2/  
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 Šī gada 3.un 4.jūnijā Rīgā, 
Doma Baznīcā notika Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas  
(LELB) 27.Sinode. Mūsu draudzi 
pārstāvēju es un dekāns P.Kalks. 
Atklājot Sinodi, pārstāvji no 184 
LELB draudzēm nodeva svinīgu 
zvērestu Dieva un Baznīcas 
priekšā,ka godprātīgi un pēc 
labākās sirdsapziņas pildīs Sinodes 
dalībnieka pienākumus.  Divu 
dienu garumā tika pieņemti daudzi 
papildinājumi un grozījumi LELB 
Satversmē,lai uzlabotu un sekmētu 
Virsvaldes un visu LELB draudžu 
darbību. 
 Pirmajā dienā LELB 
Arhibīskaps, Daugavpils un 
Liepājas bīskapi ziņoja par 
notikušo 3 gadu laikā. Iepriecina 
tas,ka Liepājas diecēze ir palikusi 
bagātāka gandrīz par vienu tūkstoti 
draudžu locekļu - 2013.gadā - 
15250,bet 2015.gadā - 16200. Ir 
nodibinātas 2 jaunas draudzes - 

Brocēnu un Aizputes. Ordinēti 2 jauni 
mācītāji.Pavisam Liepājas diecēzē ir  
126 draudzes. Bīskaps Pāvils Brūvers 
pateicās Dievam un visiem,kas bija 
kopā ar viņu  9 gadu garumā un 
aicināja lūgt Dieva žēlastību jaunajam 
bīskapam.  
 Sinodes laikā Satversmē tika 
precizēti tādi termini kā: Kas ir baznīca 
un baznīcas būtība? Kas ir draudze? 
Kas ir draudzes loceklis? Tāpat 
precizējumi izdarīti par garīgo 
darbinieku un amatpersonu 
kalpošanu. Pieņemts jauns pants par 
to, ka LELB var pasāvēt klosteri un 
brālības vai māsu kopienas, kuras ir 
apstiprinātas bīskapu kolēģijā. 
 Turpmāk Sinodes tiks sasauktas 
vienu reizi 4 gados (iepriekš 3 gados). 
Pieņēma precizējumus un jaunus 
lēmumus par mācītāju ordinēšanu un 
kalpošanu. Sinode nobalsoja pret 
sieviešu ordināciju, kas ir saskaņā ar 
Svētajiem Rakstiem un Luteriskajām 
apliecībām. 

 Otrajā dienā apstiprināja LELB 
attīstības un darbības virzienu 
stratēģiju. Apstiprināja garīdznieku 
atalgojuma un sociālā nodrošinājuma 
budžeta vadlīnijas 2017.-2020.gadam. 
Ievēlēja LELB revidentus. Notika 
Liepājas diecēzes bīskapa vēlēšanas. 
Sinode uzklausīja divus kandidātus –
Ikšķiles iecirkņa prāvestu Dzintaru 
Laugali un Madonas iecirkņa prāvestu 
Hansu Jensonu. Abi kandidāti bija 
cienīgi ieņemt šo amatu. Sinodes 
dalībnieki nobalsoja par Hansu 
Jensonu. 
 Sinodē pieņemtie lēmumi veicinās 
LELB un visu draudžu attīstību. Esmu 
pateicīga Dievam, ka varēju piedalīties 
un ņemt līdzdalību. Tāpat novēlu visiem 
mūsu draudzes locekļiem siltu un jauku 
vasaru. 
 Lai Dievs ir ar mums ik dienu un 
pasargā no visa ļauna! 

 
Kristus mīlestībā, draudzes priekšniece  

Anita Brantevica 

DRAUDZES PRIEKŠNIECES SLEJA 

KONCERTI  - MŪZIKA DIEVNAMAM 2016 

 Jau sesto gadu dievnama apmeklētāji, ērģeļmūzikas 
cienītāji arvien var gūt piepildījumu koncertu cikla “Mūzika 
dievnamam” norisē. Ar jūlija mēnesi  ik svētdienu pulksten 
17.00 vasaras garumā turpināsies koncertu cikls, priecējot 
klausītāju ar bagātīgu un izsmalcinātu koncertu programmu. 
Pateicība koncertu cikla producentam Gundaram Venenam 
par ieguldījumu koncertu dzīves izkopšanā un dievnama 
ērģeļu bagātības atklāsmē klausītājiem.  

Koncerti jūlijā un augustā 
 
3.jūlijs  Jolanta BARINSKA (ērģeles, Latvija) 

10.jūlijs  Vita KALNCIEMA (ērģeles, Latvija) 

17.jūlijs  Larisa CARJKOVA (ērģeles,Latvija) 

24.jūlijs  Herfordas Baznīcmūzikas augstskolas koris,  

    diriģents, prof. Hildebrands HĀKE (Vācija) 

31.jūlijs  Ilze REINE (ērģeles, Latvija) 

7.augusts Līga AUGUSTE (ērģeles, Latvija) 

14.augusts Ligita SNEIBE (ērģeles, Latvija-Zviedrija) 

21.augusts Liene Andreta KALNCIEMA (ērģeles, Latvija) 

28.augusts Kristiāns RICOTO (ērģeles, Cristian RIZZOTO, 
    Brazīlija) 
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Dienvidu vējtvera restaurācija 
 Darbi pie Liepājas Sv.Trīsvienības 
katedrāles dienvidu vējtvera 
restaurācijas ir gandrīz pabeigti. 
Vējtveris ir atgriezies katedrālē, 
samontēts. Tā apakšējā daļa ir 
noprotezēta, no jauna izgatavota 
vējtvera grīda un pakāpiens. 
Restaurētās daļas ir ieguvušas krāsu. 
Atlicis vien vējtvera 
durvju apšuvuma 
krāsojums, kas tiks 
pabeigts tuvākajās 
nedēļās. Pateicība 
darbu veicējiem SIA 
„Berete un Basets” 
restauratoriem 
Mārtiņam Lukševicam 
un Kārlim Rubenim 
par akurāti un 
godprātīgi veiktu 
vējtvera restaurāciju. 
Ērģeļu restaurācijas 
darbi  Maijā tika 
noslēgts līgums ar 
ērģeļu meistaru Alvi 
Melbārdi (SIA “Ērģeļu 
darbnīca”) par 
„Liepājas Svētās 
Trīsvienības katedrāles 
ērģeļu restaurācijas 
darbiem pie 
“Hauptwerka” daļas 
pulpetēm, vējlādēm, 
stabulēm un 
šperventiļiem” par 
kopējo summu EUR 
12 375. Darbi tika uzsākti maijā, kad 
tika izceltas “Trompešu” stabules, 
demontētas vējlādes un aizvestas uz 
restaurācijas darbnīcu Rīgā. Darbus 
plānots pabeigt līdz 1.jūlijam. Šī gada 
pirmais vasaras ērģeļmūzikas 
“Mūzika – dievnamam!” koncerts 
notiks 3.jūlijā ar ērģelnieces Jolantas 
Barinskas piedalīšanos. Šobrīd 
restaurācijas laikā instrumentam ir 
zināmi spēlēšanas ierobežojumi. 
Atsevišķi “Hauptwerka” daļas reģistri 
ir atvienoti. Aicinu paturēt 
aizlūgšanās veicamos darbus un 
darbu veicējus, lai darbi tiktu labi 
paveikti noliktajā laikā. 
Darmštates arhitekti un 
būvinženieri ziedo  ērģeļu 
restaurācijai  
 10. jūnijā 32 arhitektu un 
inženieru apvienības pārstāvji no 
sadraudzības pilsētas Darmštates 

Vācijā pasniedza 1000 eiro lielu 
ziedojumu katedrāles ērģeļu 
atjaunošanai. Liepājas Domē notika 
tikšanās ar viesiem no Darmštates, pēc 
tam sekoja pilsētas apskate un 
katedrāles apmeklējums ar ērģeļu 
prezentāciju. Saņemot ziedojumu, 
pateicībā no katedrāles, Darmštates 
viesiem tika uzdāvināti diski ar Sv. 

Trīsvienības katedrāles ērģeļu mūzikas 
ierakstiem. Par ziedojuma izlietojumu 
konkrētiem ērģeļu restaurācijas 
darbiem tiks lemts kopā ar ērģeļu 
ekspertiem. 
Par līdzekļu piesaisti plānotajiem 
katedrāles fasādes atjaunošanas 
darbiem 
 13.maijā baznīcas atjaunošanas 
fonds un bīskaps Pāvils Brūvers 
aicināja ziedotājus, atbalstītājus un 
sadarbības partnerus uz katedrāles 
lūgšanu brokastīm. Šīs bija jau sestās 
lūgšanu brokastis kopš 2012.gada. 
Lūgšanu brokastis iesākās ar bīskapa 
Pāvila Brūvera un Viļņa Vitkovska - 
mūsu draudzes locekļa un Liepājas 
Domes priekšsēdētāja vietnieka 
uzrunu klātesošajiem. Tam sekoja 
atjaunošanas fonda prezentācija par 
procesa virzību Eiropas Fondu 
finansējuma piesaistē, aktuālajām 

vajadzībām pie katedrāles atjaunošanas 
un atskatu uz paveiktajiem darbiem 
pēdējā gada laikā. Lūgšanu brokastu 
laikā tika saziedoti 350 eiro katedrāles 
atjaunošanas darbu atbalstam. 
Pateicība dalībniekiem par ziedojumu! 
Paldies draudzes liturģiskā ansambļa 
vadītājai Ievai Tālbergai par muzikālo 
ietvaru šim pasākumam! 

 Attiecībā uz 
Eiropas Fondu 
finansējuma 
piesaisti esam 
saņēmuši 
informāciju no 
Kultūras 
ministrijas par 
indikatīvo atbalsta 
programmas (SAM 
5.5.1.) „Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras 
un dabas 
mantojumu, kā arī 
attīstīt ar to 
saistītos pakalpo-
jumus” ieviešanas 
laika grafiku. Laika 
grafikā redzams, ka 
Kultūras ministrija 
projektu 
iesniegšanu plāno 
tikai nākamā 2017. 

gada janvārī un 
līgumu slēgšanu par 
projektu īstenošanu 
tikai aprīlī. Šīs 

programmas ietvaros plānojam 
Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles 
atjaunošanai – fasādes un torņa 
restaurācijai piesaistīt finansējumu 1 
miljona eiro apmērā. No vienas puses 
tas rada papildus sarežģījumus ar 
katedrāles fasādes tehniskā projekta 
termiņu, kurš ir spēkā līdz š.g. 
30.decembrim. Šis jautājums šobrīd 
tiek risināts ar projektētājiem. Bet tas 
dod papildus laiku, lai uzrunātu 
draudzi un ziedotājus ārpus draudzes 
ziedot fasādes darbiem. 
 Projekta īstenošanai nepieciešamie 
līdzekļi ir 1 miljons un 400 tūkstoši 
eiro, no Eiropas fondiem plānots 
piesaistīt 1 miljonu eiro, Fonda 
uzkrājums ir 150 tūkstoši eiro, 
trūkstošā summa ir 250 tūkstoši eiro, 
kas nav maz! 
 

Turpinājums 4.lpp.>>> 

Hauptwerka pulpešu restaurācijas darbus uzsākot,  ērģeļu 
ekspertu darba grupas tikšanās un dienvidu vējtveris pēc 
restaurācijas. Foto: No atjaunošanas fonda arhīva. 

BAZNĪCAS ATJAUNOŠANAS FONDA AKTUALITĀTES 
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SVĒTDIENAS SKOLIŅAS AKTUALITĀTES 

Tēlnieka Egona Perševica 
darbnīcā raiti norit darbi pie 
draudzes jaunā kristāmtrauka 
izgatavošanas. Divas reizes ir 
notikusi viesošanās pie Egona 
Perševica, iepazīstot un akceptējot 
darba procesu virzību. 
Kristāmtrauka tēls ir ieguvis 
veidolu, tiek gatavota trauka  
forma un tiks veikta tā atliešana. 
Tāpat tiks veikti kristāmtrauka 
detaļu apzeltīšanas darbi un 
bļodas izgatavošana. Paldies 
ikvienam, kas esiet snieguši savu 
atbalstu kristāmtrauka tapšanā. 
Līdz 1.jūnijam ir saziedoti       

6077 eiro, vēl nepieciešami 509 
eiro kristāmtrauka formas 
izgatavošanas un atliešanas 
veikšanai. Papildus tiks aplēstas 
izmaksas apzeltīšanas darbiem, 
kā arī kristāmās bļodas  
izgatavošanai. Arvien ir iespēja 
un esiet aicināti ar ziedojumu 
atbalstīt kristāmtrauka 
izgatavošanu – pārskaitot 
ziedojumu uz draudzes kontu ar 
norādi “ziedojums 
kristāmtraukam” vai nododot 
ziedojumu draudzes kancelejā 
lietvedei A.Embergai.  

Turpinājums no 3.lpp.>>> 
 
 Aicinu draudzi būt pacietīgiem 
lūgšanās, dedzīgiem kalpošanā un 
devīgiem ziedošanā šim mērķim. 
Lai kopā darot mums izdotos 
īstenot katedrāles fasādes 
atjaunošanu! 
 Ziedot fasādes atjaunošanas 
darbiem var veicot bankas 
pārskaitīju uz ziedojumu kontu 
(skat. 8.lpp.) vai ziedojumu traukā 

katedrālē ar norādīto mērķi 
baznīcas un ērģeļu atjaunošanai, 
vai arī sazinoties personīgi. 
 Lai svētīga un 
iepriecinājumiem bagāta vasara! 
Lai čakli strādājam savos dārzos 
un pats galvenais  - Dieva druvā, 
katrs ar tām dāvanām kādas 
Dievs mums katram devis. 
 

Sirsnībā, Kristīne Liepa 

TOP DRAUDZES JAUNAIS KRISTĀMTRAUKS 

Svētdienas skolas mācību gada 
noslēgums. Foto: A.Vitāls 

Tikšanās ar Rikardu Damrozi 

 9. aprīlī mūsu Svētdienas 
skolas skolotājām un skolotājām 
no metodistu draudzes katedrāles 
sakristejā bija iespēja tikties ar 
LELB Ikšķiles draudzes 
Svētdienas skolotāju Rikardu 
Damrozi, lai gūtu pieredzi Godly 
play metodes apguvē, strādājot ar 
bērniem un mācot iepazīt un 
izprast Dievu. Paldies Rikardai 
par atsaucību un dalīšanos  
izzinošās metodes pielietošanā! 
 22. maijā ar Trīsvienības 
svētku dievkalpojumu noslēdzās 
Svētdienas skoliņas mācību gads, 
tradicionāli no katedrāles torņa 
palaižot gaisā balonus ar skoliņas 
bērnu vēlējumiem.  
 Jaunais mācību gads atsāksies 
ar Pļaujas svētku dievkalpojumu - 
2. oktobrī. Sirsnīgi gaidīsim 
atkalsaredzēšanos ar esošajiem 
svētdienas skolas bērniņiem un 
jaunu tikšanos ar ikvienu, kas 
vēlas piebiedroties svētdienas 

skolēnu pulkam! Tāpat aicinām 
tos, kas sirdī jūt aicinājumu, 
pieteikties Svētdienas skolas 
skolotāju palīgu kalpošanai!  
 
Kontaktinformācija:  
monika.altite@inbox.lv  
mob.29189170 (Monika) 
 
 Arvien paliekam lūgšanās 
par bērniņiem – lai laba atpūta 
vasarā un tā ir saulaina, 
piepildīta ar prieku mūsu 
Kungā! 
 

 Svētdienas skolas vadītāja, 
Monika 

Kristāmtrauka tapšanas process 
Foto: K.Liepa 
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Tā arī Es jums saku: lūdziet, tad jums taps 
dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad 
jums taps atvērts.  /Lk 11:9/ 

Notikums „Baznīcu nakts” norisinājās jau 
otro gadu, kad katedrāles durvis ir atvērtas 
neierastā laikā no pkst.18.00 līdz pusnaktij un, kur 
viesmīlīgā gaisotnē uzņēmām apmeklētājus. Man 
gan tas bija pirmais gads. Nācās ne tikai saprast 
kāda nozīme ir šim notikumam, bet arī aktīvi 
iesaistīties tā organizēšanā. Ieguvu lielisku 
pieredzi organizēšanā un iepazinos ar jauniem 
cilvēkiem. Un, manuprāt lieliskākais ieguvumus ir 
gandarījums par paveikto kā arī garīgais 
stiprinājums, ko guvu visa vakara garumā. Sākot 
ar lūgšanu, ko vadīja bīskaps Pāvils Brūvers. Pēc 
tam pārdomās pavadītā lekcija, ko vadīja mācītājs 
Pēteris Kalks. Noteikti arī milzīgs paldies jāsaka 
Sandrai Vensko par noorganizēto dzejas 
pusstundu kā arī dzejniekiem Raimondam Knesim 
un Gunitai Bokai, par skaisto dzejas lasījumu. Kā 
punkts uz „i” bija brīnišķīgais vokālā ansambļa 
„Gaismiņa” un Emiļa Menlgaiļa mūzikas 
vidusskolas flautistu kvarteta koncerts, kuru sveču 
gaismā noslēdza Tezē dziedājumi. 

Šajā vakarā redzēt, dzirdēt un uzzināt ko 
jaunu varēja gan lieli, gan mazi. Bija lieliska 
iespēja uzkāpt katedrāles tornī, lai redzētu pilsētas 
panorāmu, kā arī uzzināt nedaudz par katedrāles 
vēsturi, par ko liels paldies Kristīnei, Undīnai, 
Initai un Anitai, kas cītīgi visa vakara garumā 
vadīja ekskursijas, tāpat mazākajiem bija iespēja 
darboties radošajās darbīncās kur varēja krāsot, 
zīmēt un līmēt par šo lielisko iespēju paldies 
Monikai, Līgai, Luīzei, Ritai, Vinetai, Līvai, 
Emīlijai. Kā arī noteikti paldies Osvaldam, Kārlim, 
Arvīdam, Kasparam, Mārtiņam, Artūram, Zandas 
ģimenei, kas rūpējāties par praktiskām, tehniskām 
lietām un visiem pārejiem, kas iesaistījās „Baznīcu 
nakts” tapšanā. Katrs ar savu darbiņu iesaistoties 
mēs radām prieku sev un iepriecinājumu tam 
Kungam. 

Manuprāt, pats svarīgākais ir tas, ka spējām 
iepriecināt sirdis lieliem, maziem un paši sev. 
„Baznīcu nakts” dāvā iespēju cilvēkiem ienākt 
dievnamā nebaidoties, šeit ir iespēja iepazīties ar 
draudzes dzīvi, uzzināt un izglītot sevi, kā arī 
iespējams atrast vietu, kur atgriezties. Un tāda arī 
ir šī pasākuma misija - iepazīstināt cilvēkus ar 
kultūras un garīgajām vērtībām Latvijas kristīgo 
draudžu un baznīcu mantojumā.  

Sirsnībā vislielāko paldies saku Ilzei Vitālei, 
kas deva iespēju piedzīvot, izbaudīt, uzzināt un gūt 
lielisku pieredzi gan organizēšanas darbos, kā arī 
noticēt sev, ka spēju izdarīt to par ko sākotnēji 
nebiju pārliecināta. 

Pārdomās dalījās – “Baznīcu nakts” 
organizatore mūsu draudzē - Nadīna Poga 

10. JŪNIJĀ PIEDZĪVOTS NOTIKUMS “BAZNĪCU NAKTS 2016” 

 Foto: N.Kaprano 

 Foto: I.Vitāle 

 Foto: L.Viļumsone 
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LIECĪBA. PATEICĪBA 

LIEPĀJAS DIECĒZES PATEICĪBAS DIENA RENDĀ 

 21.maijā Rendā notika otrā Liepājas 
diecēzes pateicības diena "Pateicība 
Dievam par visu...", kurā piedalījās arī 
mūsu draudzes locekļi. Rendas estrādē 
gan kopdziedāšanā, gan diecēzes 
iecirkņu pārstāvju aizlūgšanās tika 
pienestas pateicības par draudzēs 
piedzīvoto Dieva žēlastību. Pateicības 
dienu muzikāli kuplināja gan draudžu 
ansambļi (Sesavas - Dalbes draudzes 

ansamblis, Vecumnieku draudzes 
ansamblis, Kuldīgas Sv.Katrīnas 
draudzes ansamblis, Lipaiķu 
draudzes ansamblis), gan Jelgavas 
Bērnu un jaunatnes centra Junda 
vijolnieku ansamblis. No Dalbes 
draudzes saksofonu spēlēja Eduards 
Grundmanis un ar solo dziedājumu 
priecēja soliste no Jelgavas Sv.Annas 
draudzes Solvita Bukšāne. Starp 

dziedājumiem klausījāmies 
pateicības psalmu lasījumus.  
 Notika radošas aktivitātes 
bērniem un diena tika noslēgta ar 
bīskapa P.Brūvera, dekāna 
P.Kalka un evaņģēlistes A.Staško 
vadītu dievkalpojumu Rendas 
baznīcā un sirsnīgu bīskapa 
P.Brūvera samīļošanu. 

 
Foto: I.Vitāle 

 Laba lieta ir Tam Kungam 
pateikties un dziedāt Tavam Vārdam, 
Tu Visuaugstākais, paust rītos Tavu 
žēlastību un naktīs Tavu uzticību.  

/Ieskaties  - Ps 91:1-2/ 
 
 
Liecība izskanēja notikumā 
“Baznīcu nakts” – 10.jūnijā 
 
 Mani sauc Undīna. Esmu trīs bērnu 
mamma, sieva vīram Kasparam un 
Sv.Trīsvienības draudzes locekle. 
Šovakar vēlos nodot jums savu liecību 
par Dieva dāvanām manā ikdienā.  
 Es reiz izlasīju grāmatu, kurā 
sieviete vārdā Anna savu ceļu pie Dieva 
uzsāka, izsakot pateicības. Viņa tās 
pierakstīja kladē. Dienu no dienas. Un 
es domāju – kamdēļ man arī tā  
nedarīt? Un, lūk, izraksts no manām 
pateicības kladēm! 
 
* Pateicība Dievs, Tev par rāmo rītu 
aiz loga.  

* Pateicība Tev par diviem melni 
spīdīgiem putniņiem, kurus satiku savā 
ceļā. Un baložu baram, kurš virs manas 
galvas nošvirkstina savus spārnus. Tas 
ir kā svētību saņemt no Tevis, mans 
Dievs.  
* Pateicība par zeltītām mākoņu 
maliņām un saulaino gaismu ap 
dievnamu torņiem. Tas ir atgādinājums 
mums visiem no Dieva. Esmu šeit un 
tagad.  
* Pateicība par ziedošajām puķēm  uz 
baltas balkona margas – Dieva dāvana 
ziemas dienā.  
* Pateicība par mirkli, kuru varu 
veltīt sev. Es rakstu savas pārdomas un 
baudu klusumu mājās. Dievs dāvā man 
atelpu, lai varu atvērties jauniem, 
labiem darbiem.  
* Pateicība Tev, Dievs, par sāpošu 
muguru. Tas ir atgādinājums man, ka 
ir aizvadītas neskaitāmas laimīgas 
minūtes dārza darbos.  
* Pateicība par paštaisīta cukura 
sīrupu. Cimperlīgi karsts kā mūsu 
dusmas. Tās izčūkst, ja nogaidām.  

* Pateicībā mani soļi žigli un 
viegli skrien. Rokās virmo siltums 
un satraukumā deg vaigi. Un es 
zinu – es vienmēr vēlos tāda būt. 
Es zinu, kas es esmu – mīlestības 
puķe. Es atveros un nebaidos to 
sniegt apkārtējiem cilvēkiem.  Es 
paļaujos uz To Kungu un Viņa 
dāvanām manā dzīvē.  
Paldies! 
Kā arī paldies vēlos teikt: 
* cilvēkiem no draudzes par 
siltiem acu glāstiem, labiem 
vārdiem,  
* mācītājam par iedrošinājumu, 
* bērniem par mīlestības jūru, 
kurā peldos,  
* vīram par viņa stipro plecu, 
* mammai, ka Tu mani laidi 
pasaulē un sniedzi savu mīlestību 
man un tagad arī maniem bērniem.  
 Paldies Tev Dievs Tēvs, Dievs 
Dēls un Svētais Gars! 

Undīna 
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Pateicība visiem, kas piedalījās pavasara 
talkās 
 Paldies čaklajiem, atsaucīgajiem talku 
organizētājiem un talciniekiem! Šogad mūsu 
draudze piedalījās divās talkās – Krūtes 
baznīcas apkārtnes sakopšanā un mūsu pašu 
katedrāles sakopšanas talkā.  
 Katedrāles talkā tīrījām un mazgājām 
baznīcu, sakristeju, solus, durvis. Stādījām 
puķes un pļāvām zālienu. Vīri ielika pamatus 
velo statīvam pie sakristejas ieejas. Liels paldies 
arī tiem labajiem cilvēkiem, kas savu kalpošanu 
turpina arī ikdienā – rūpējoties par puķēm 
podos katedrāles dārzā un zālienu! Paldies 
draudzes vīriem par velo statīva ierīkošanu! Ir 
ļoti svarīgi apzināties, ka ikviena ieguldītais 
darbs un kalpošana ir Dievam par godu, mums 
pašiem par svētību un draudzei par 
iepriecinājumu! 

Kristīne Liepa 

DALĪBA TALKĀS 

DRAUDZES SADRAUDZĪBA UN PIKNIKS 

 Sirsnībā esiet aicināti uz ikgadējo sadraudzību un pikniku  
vasaras noslēgumā – 10.septembrī.  
Šoreiz dosimies uz Durbi, kur kopā ar Durbes draudzi notiks 
svētbrīdis Durbes baznīcā un baznīcas apskate, pēc tam 
viesosimies Durbes muzejā un dosimies uz mūsu draudzes 
locekles Līvijas Knāķes vasaras māju Durbē, lai atpūstos 
kopīgā piknikā un sadraudzībā.   
 
*Plašāka informācija sekos,  tuvojoties notikumam.  Durbes baznīca Foto: K.Liepa  

Talkas dalībnieki pie Krūtes baznīcas. Foto: I.Vitāle  

Puķu stādīšana pie katedrāles ieejas. Foto: K.Liepa  
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Draudzes priekšniece: Anita Brantevica,  
mob.: 65914456, e-pasts: anity3@inbox.lv 
Redaktore: Ilze Vitāle, e-pasts: 
ilze.vitale@inbox.lv  
Korektore: Evita Zeme 
Maketētājs: Arvīds Vitāls  
 

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

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 

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 

www.trinitatis.lv 

ZIEDOJUMI DRAUDZEI 

DIEVKALPOJUMI 

Ceturtdienās plkst.18:00 
Svētdienās plkst. 10:00 

ZIEDOJUMI BAZNĪCAS  
ATJAUNOŠANAI 

NOZĪMĪGI NOTIKUMI DIECĒZES DZĪVĒ 

31.07.2016. plkst. 18:00  
Liepājas bīskapa Pāvila Brūvera zižļa nolikšanas dievkalpojums Liepājas 
Sv.Trīsvienības katedrālē, kurā bīskaps noslēdz savu kalpošanu amatā.  
06.08.2016. plkst. 14.00  
Jaunā Liepājas bīskapa Hansa Martina Jensona konsekrācija  bīskapa amatā 
Rīgas Domā 
01.10.2016.  
Liepājas bīskapa Hansa Martina Jensona ingress (ienākšana) Liepājas 
Sv.Trīsvienības katedrālē 

APSVEICAM! 
Tad nu ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī Es 
apliecināšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs. /Mt 10:32/ 
 
 Kristus mīlestībā sveicam mūsu draudzē 
Vasarsvētkos iesvētītos jaunos draudzes locekļus: 
 

 
Aneti Piksteri, Anniju Sokolovu, Auci Maniņu, Ievu 
Mežģirti, Kasparu Šutiņu, Lauru Markovsku, Oskaru 
Trenmoru, Reini Burģi un Uldi Jēkabsonu!  


