
  

BĪSKAPA SLEJA 

Mīļā katedrāles draudze! 
 
 Ir ļoti īpaši šādā veidā jūs 
pirmo reizi sveicināt, kā jūsu 
bīskapam. Biju klāt toreiz, pirms 
deviņiem gadiem, kad +Pāvils 
iegāja Sv.Trīsvienības baznīcā, un 
kura, līdz ar bīskapa ieiešanu 
baznīcā, kļuva par katedrāli. 
Nereāla sajūta, ka tieši es pēc šiem 
gadiem esmu ievēlēts kā otrais pēc 
kārtas Liepājas bīskaps. Ceru un 
lūdzu, lai Dievs dod mums svētīgu 
un priecīgu laiku kopā.  
 
 Katedrāles dzīves sākumā es, 
kā Priekules un Bātes — Vaiņodes 
draudzes mācītājs, kādu laiku 
palīdzēju nodrošināt ikdienas 
dievkalpojumus katedrālē un 
toreiz pieteicos to darīt 

piektdienās. Gadījās, ka vienā 
piektdienā dievkalpojuma vadīšana 
iekrita tieši manā 40. dzīves jubilejā. 
Arī ieiet katedrālē Pļaujas svētku 
noskaņā man ir īpaši, jo 2000.gadā ap 
šo laiku pārcēlos uz Latviju, un, viens 
no maniem pirmajiem 
dievkalpojumiem Kurzemē bija tieši 
Pļaujas svētkos.  
 
 Pļaujas svētkus svinam lielā 
pateicībā par visu to, ko Dievs mums 
dod un mēs pateicībā nesam savu 
ziedojumu Dieva priekšā. Kaut ko no 
Pļaujas svētku būtības piedzīvojam 
katrā dievkalpojumā, kad pie 
ziedojumu vākšanas sakām:  
 
Liturgs: Kungs, no tā, kas ir 
Tavs, mēs tev pienesam! 
 
Draudze: Pieņem mūs un šīs 
dāvanas Jēzus Kristus dēļ! 
 
“Kungs, ... 
 Mēs atzīstam, ka nevis mēs esam 
kungi, bet Dievs ir mūsu Kungs. 
 
... no tā, kas ir Tavs, 
 Mēs atzīstam arī to, ka Viņš ir 
īpašnieks pār visu to, kas mums ir dots, 
kā ir rakstīts: 
“Un bagātība un gods nāk no Tevis, un 
Tu esi valdītājs pār visu, un Tavā rokā 
ir spēks un vara, un Tava roka 
paaugstina un dara stipru. Un nu 
tagad mēs esam tie, kas Tev 
pateicamies, un tie, kas slavējam 
Tavas godības Vārdu; jo kas es esmu, 
un kas ir mana tauta, ka mēs paši 
labprātīgi spētu dot tādus ziedojumus? 
Bet viss ir no Tevis, un no Tavas rokas 
mēs Tev dodam!” /1Kor 29:12-14/ 
 
… mēs Tev pienesam! 
 Mēs arī konkrēti kaut ko dodam, 
ziedojam tam Kungam, Dieva valstībai, 
Baznīcai. 

Pieņem mūs … 
 Mēs arī ziedojam sevi, mēs nododam 
sevi Viņa rīcībā un aizsardzībā. Lutera 
Rīta un Vakara lūgšanā mēs lūdzam ko 
līdzīgu: “Tavās rokās es lieku visu sevi, 
savu miesu un dvēseli.” Mēs piederam 
Dievam! 
 
... un šīs dāvanas … 
 Ja mēs paši piederam Dievam, tad ir 
dabiski, ka arī mūsu manta ir Viņa 
rīcībā. 
 
… Jēzus Kristus dēļ!” 
 Mēs drīkstam nākt Dieva priekšā 
Jēzus Kristus dēļ. Dievkalpojuma 
sākumā mēs nākam ar mūsu grēkiem. 
Mēs dzirdam un saņemam Dieva vārdu, 
mūsu garīgo barību. Pateicībā par to, ko 
Viņš mums ir devis, mēs ziedojam 
Dievam. Mēs to darām pazemībā, ko 
mēs arī šajā lūgšanā parādām ar vārdu 
“pieņem”. Mēs un mūsu dāvana nav 
pilnīgi, nav perfekti, nav pietiekami, bet 
mēs to darām pateicībā. Ne jau pati 
dāvana pirmām kārtām iepriecina 
Dievu, bet gan, ka mēs dāvājam no sirds 
un ar prieku. 
 “Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī 
apņēmies, ne smagu sirdi vai 
piespiests; jo priecīgu devēju Dievs 
mīl.” /2Kor 9:7/ 
 

Svētīgu un priecīgu ziedošanu! 
 

+ Hanss Martins 

PĻAUJAS SVĒTKOS, 2016.gada 2.oktobrī 
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Kungs ir Gars, bet, kur Kunga 
Gars – tur brīvība.  

/2 Kor 3:17/  

 

www.trinitatis.lv 



2 

Liepājas Sv. Trīsvienības 
evaņģēliski luteriskās draudzes vēstis 

www.trinitatis.lv 

 31.jūlija dievkalpojumā Liepājas 
Sv.Trīsvienības katedrālē bīskapa 
amata kalpošanu noslēdza Liepājas 
bīskaps Pāvils Brūvers. Viņa 9 gadu 
kalpošanas laikā esam piedzīvojuši 
daudzus īpašus kopbrīžus un 
svinīgus dievkalpojumus. 
Vissirsnīgākā pateicība mūsu 
bīskapam emeritus Pāvilam 
Brūveram par mīlestību un 
atsaucību arvien esot mūsu 

draudzes vidū.  
 Īsi pēc 31. jūlija – 6. augustā Rīgas 
Domā par jauno Liepājas bīskapu tika 
konsekrēts Hanss Martins Jensons, 
kuru ievēlēja amatā LELB 27. Sinodē.  
 H.M.Jensons ir dzimis Zviedrijā 
1968. gada 11. jūlijā. 1994. gadā 
absolvējis Lundas Universitātes 
Teoloģijas fakultāti. Mācītāja amatā 
ordinēts 2003.gada 9.jūnijā Rīgas 
Domā un bijis Bātes-Vaiņodes, Bunkas, 

Cesvaines, Embūtes, Liezēres, 
Priekules un Madonas draudžu 
mācītājs. No 2007. — 2008. gadam 
bijis LELB revidents, no 2008. — 2010. 
gadam - Finanšu nozares vadītājs. 
2010. – 2016. gadā kalpojis kā 
Madonas iecirkņa prāvests. 2014. gadā 
ievēlēts par Lutera Akadēmijas Senāta 

priekšsēdētāju un LELB Izglītības 
nozares vadītāju.  
 Plašāka informācija par jauno 
Liepājas bīskapu H.M.Jensonu lasāma 
intervijā žurnālam “Svētdienas rīts” 
septembra numurā.  
 
 Mīļie brāļi un māsas Kristū! Ar 
priecīgām sirdīm sagaidīsim mūsu 
jauno bīskapu un uzsākot kalpošanas 
gaitas vēlēsim Dieva vadību sir-
dsgudrībā pieņemot atbildīgus lēmumus 
un esot sadraudzībā ar ikvienu no 
mums Liepājas diecēzē un visā Baznīcā! 

LIEPĀJAS DIECĒZEI JAUNS BĪSKAPS 

DRAUDZES PRIEKŠNIECES SLEJA 

Pļaujas svētki - pateicības 
svētki 
 
 Ik dienu mēs pateicamies 
Dievam par žēlastību un svētību 
mūsu gaitām un darbiem. Pļaujas 
svētkos varam apkopot Dieva 
svētītos darbus mūsu katedrālē šajā 
gadā. 
 Visas vasaras garumā aizvadīts 
kārtējais, nu jau sestais, 
ērģeļmūzikas cikls “Mūzika 
dievnamam”. Pateicoties cikla 
producentam Gundaram Venenam, 
Valsts Kultūrkapitāla fondam un 
draudzes dežurantiem, ikvienam, 
kas interesējas par ērģeļmūzikas 
žanru, bija iespēja klausīties baroka, 
klasisko un romantisko mūziku 
profesionālu mākslinieku 
izpildījumā. Koncertu ciklā 
piedalījās gan ārzemju, gan Latvijas 
mākslinieki un to apmeklēja 846 
klausītāji. Tādējādi mūsu draudze 

ieinteresē Liepājas viesus ar katedrāles 
kultūrvēsturisko mantojumu un 
popularizē to, kā arī pievērš klausītāju 
uzmanību unikālajam instrumentam 
un tā saglabāšanas nozīmīgumam. 
  Ražena šī vasara bijusi arī tūrisma 
jomā. Šovasar mūsu katedrāli 
apmeklējis rekordliels skaits tūristu – 
32 000!!! Pateicoties mūsu dežurantu 
uzcītīgai kalpošanai, ar katedrāles 
vēsturi iepazīstināti tūristi no Lietuvas, 
Vācijas, Krievijas, Somijas, 
Baltkrievijas, Holandes, Japānas un 
daudzām citām valstīm.  
 Ļoti iecienīta ir pilsētas panorāma 
no katedrāles skatu torņa. Iecienītas ir 
arī ērģeļu prezentācijas, kuru laikā 
ērģelnieki pastāsta par ērģeļu uzbūvi 
un vēsturi, kā arī parāda ērģeļu spēles 
tehniku. No šī gada ir iespējams uzreiz 
ierakstīt prezentāciju diskā un 
tūristiem par atmiņu paliek šis 
apmeklējums.  Apustulis Pāvils 2. 
vēstulē korintiešiem saka: “Kas sīksti 

sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz 
svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ikviens 
lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne 
smagu sirdi vai piespiests: jo priecīgu 
devēju Dievs mīl.”  
 Vasarai aizejot, vēlos pateikties 
mūsu draudzes dežurantēm par 
ieguldījumu un čaklo kalpošanu un ticu, 
ka Dievs jūs mīl un redz jūsu darbus, 
kas nesuši labus augļus dievnama 
turpmākai uzturēšanai un restaurācijai. 
 
 Pateicība - Laurai Mauliņai, Laurai 
Markovskai, Ievai Vītolai, Ritai Emsiņai, 
Sanitai Uldriķei, Initai Sproģei, Undīnai 
Tubinai, Luīzei Sēlietei, Nadīnai Pogai 
un Esterei Kalks. 
 
 Priecīgus un svētīgus Pļaujas svētkus 
vēlot,  
 

draudzes priekšniece  
Anita Brantevica 

Bīskapa P. Brūvera zižļa nolikšanas  

Dievkalpojums. Foto: I. Reča 
Bīskapa H. M. Jensona 

konsekrācijas dievkalpojums 
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 Ērģeļu restaurācijas darbi 

pie “Hauptwerk” daļas 

pulpetēm ir pabeigti 

 Šajā vasarā, neskatoties uz aktīvu 

koncertu dzīvi, ir paveikti darbi pie 

ērģeļu restaurācijas “Hauptwerk” 

daļā. Maijā tika noslēgts līgums 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. Paldies ērģeļu 

meistaram Alvim Melbārdim par 

godprātīgi veikto darbu! 

 Eiropas kultūras mantojuma 

dienas 

 Jau otro gadu iesaistamies Eiro-

pas kultūras mantojuma dienu no-

risēs. Šogad mantojuma dienas tika 

atzīmētas kopā ar dzejas dienu akti-

vitātēm, piedāvājot apmeklētājiem 

gan izstādes, gan dzejas perfor-

mances laikā no 16. līdz 18. septemb-

rim. 

 2016. gada Eiropas kultūras man-

tojuma dienas Latvijā veltītas 

kultūrvēsturiskajai ainavai, lai 

akcentētu tās īpašo lomu cilvēka 

dzīves kvalitātes veidošanā. 

Katedrāle ir ļoti nozīmīga Liepājas 

pilsētas vēsturiskā centra daļa, “zaļā 

sala” pilsētbūvniecības ainavā. 

 Līdz 30. oktobrim katedrālē ir 

iespējams apskatīt divas izstādes. Vie-

na no tām — Latvijas Nacionālā arhīva 

autorfotogrāfiju izstāde no māks-

linieka Vilhelma Mihailovska ko-

lekcijas „Manas 365 dienas”. Au-

tors pirms tūkstošgades mijas 

iemūžinājis fotomirkļus ik dienas 1999. 

gadā. Izstādes moto ir mākslinieka 

V.Mihailovska teiktais: „Bet no dzīves 

bezgalīgās daudzveidības es esmu 

izšķīlis dzirksteli – lūk tieši to mirkli, 

nevis jebkuru citu. Un tas mirklis, savi-

enojis mani ar bezgalību, laiku, 

ļaudīm, pasauli – ar Dievu...”. 

Vēsturisko grāmatu ekspozīcija—

no Liepājas Sv. Trīsvienības draudzes 

arhīva un Sandras Vensko privātās 

kolekcijas – Dziesmu un lūgšanu 

grāmatas, Bībeles, vārdnīcas un 

sprediķu grāmatas gan vācu, gan 

latviešu valodā. Senākā ekspozīcijā 

apskatāmā grāmata izdota 1737. gadā. 

 Par līdzekļu piesaisti 

plānotajiem katedrāles fasādes 

atjaunošanas darbiem 

 Attiecībā uz Eiropas Fondu 

finansējuma piesaisti, Fonds ir 

sagatavojis un draudze, sadarbībā ar 

Liepājas pilsētas pašvaldību un vēl trīs 

pašvaldībām, ir iesniegusi vienotu 

projekta ideju Kultūras ministrijai 

izvērtēšanai priekšatlasē no atbalsta 

programmas „Saglabāt, aizsargāt un 

attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 

mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 

pakalpojumus”. Saskaņā ar ministrijas 

apstiprināto laika grafiku, atzinumu par 

idejas tālāko vērtēšanu uz projektu 

iesniegumu atlasi saņemsim oktobrī. 

 Šīs programmas ietvaros plānojam 

katedrāles atjaunošanai – fasādes un 

torņa restaurācijai piesaistīt finansēju-

mu 1 miljona eiro apmērā. 

 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! 

 Aicinu draudzi ziedot fasādes 

atjaunošanas darbiem, veicot bankas 

pārskaitījumu uz fonda kontu vai ziedo-

jot ziedojumu traukā katedrālē ar mērķi 

baznīcas un ērģeļu atjaunošanai, vai arī 

sazinoties personīgi. 

 Pateicība draudzes kalpotājiem, 

kas piedalījās talkā 

 Gribu izteikt pateicību tiem draudzes 

locekļiem, kuri atsaucās uz “Palīgā sau-

cienu!” un 3. septembrī sakopa baznīcas 

pagalmu – paldies! Par zāles pļaušanu, 

grābšanu, lapu grābšanu un aiznešanu, 

par ietves slaucīšanu.  

 Paldies arī tiem čaklajiem draudzes 

locekļiem, kuri regulāri rūpējas par 

ziediem katedrālē un dārzā, par 

altārsegām, par tīrību un liels paldies 

par katedrāles atvērtību!  

 Ar priecīgām sirdīm aicinu svinēt 

Pļaujas svētkus draudzē dievkalpojumā 

un ģimenēs, lai pateiktos Trīsvienīgajam 

Dievam par bagātīgajām veltēm dārzos 

un laukos, par dāvanām, kuras Kungs 

mums devis!  

Patiesā sirsnībā, Kristīne Liepa 

BAZNĪCAS ATJAUNOŠANAS FONDA AKTUALITĀTES 
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SVĒTDIENAS SKOLIŅAS AKTUALITĀTES 

DRAUDZES JAUNAIS KRISTĀMTRAUKS VIESOJAS KATEDRĀLĒ 

 Septembrī vairāki draudzes pado-
mes pārstāvji apmeklējām tēlnieka 
Egona Peršēvica darbnīcu, kurā top 
draudzes jaunais kristāmtrauks. 
Tikšanās reizē tika pieaicināti arī 
meistari, kas veiks trauka apzeltīša-
nas darbus drapērijai un spārniem. 
Kristāmtrauks tika aizvests arī uz 
katedrāli, lai apskatītu to dievnamā 
uz vietas un pārdomātu zeltīšanas 
apjomus. Tuvākā mēneša laikā 
plānots pabeigt trauka krāsojumu un 
sagatavot zeltījuma tāmes versijas. 
Draudzes padomei priekšā stāv 
lēmums par zeltījuma apmēriem. 

 Pateicība Dievam un ikvienam 
ziedotājam, ka esam saziedojuši  
nepieciešamo summu tēlnieka dar-
bu segšanai - 6585,00 EUR. Ar zie-
dotāju atbalstu ir jau savākti 304,00 
EUR kristāmtrauka zeltīšanas darbi-
em un bļodas izgatavošanai. Esiet 
aicināti arī turpmāk ar ziedojumu 
atbalstīt kristāmtrauka pabeigšanu 
– pārskaitot ziedojumu uz draudzes 
kontu ar norādi “Ziedojums kris-
tāmtraukam” vai nododot ziedoju-
mu draudzes kancelejā lietvedei 
A.Embergai. 

 Saulaini skaistā sestdienā 
10.septembrī notika mūsu draudzes 
diena – šogad Durbē. Ar Durbes 
draudzes sirsnību un gādību sad-
raudzība aizākās kopīgā svētbrīdī 
Durbes baznīcā, kuru vadīja mūsu 
draudzes lektors Artūrs Robalds. 
Pēc svētbrīža bērni zirga pajūgā 
tika aizvizināti uz Durbes muzeju, 
kurp devās arī pārējie nesteidzīgā 
pastaigā. Muzeja vadītājs Reinis 
Bahs iepazīstināja ar Durbes vēstu-
res liecībām un ar Durbes sporta 
aktivitāšu ekspozīciju muzeja tel-
pās. Pēc muzeja apmeklējuma de-

vāmies uz mūsu draudzes locekles 
Līvijas Knāķes vasaras māju, kur 
baudījām sarūpētos cienastus un 
pavadījām laiku sirsnīgās sarunās – 
gan uz soliņiem zem smagajiem 
ābeļu zariem, gan saulītē piesēduši 
zālienā. Bērnu skanīgie smiekli un 
sarunas nenorima līdz pat vēlai 
pēcpusdienai.  
 
 Pateicība Dievam un visiem 
mīļajiem mūsu un Durbes draudzes 
locekļiem, kā arī Reinim Baham par 
svētīgi un draudzīgi pavadītu 
pēcpusdienu! 

DRAUDZES DIENA DURBĒ 

 Mīļie svētdienas skoliņas 

bērni un viņu vecāki! 

 Rudens nu jau klāt, pienācis laiks 

atkal atsākt savas nodarbības 

svētdienas skoliņā! Mācības, kā jau 

tradicionāli ierasts, sāksim ar Pļaujas 

svētku dienu 2.oktobrī un turpmāk 

tās notiks: svētdienās dievkalpojuma 

laikā no plkst.10.00 sakristejas 

telpās.  

 Sīkāka informācija iegūstama pie 

skolotājas Monikas Jansones pa 

tālr.nr.: 29189170. 

 Ļoti priecāsimies, ja nolemsiet 
kļūt par skolotāju palīgiem! 
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DZEJAS DIENU PASĀKUMS - ”DZEJAS VERTIKĀLE II” 

 18.septembra KIP pasākums. Foto: K.Liepa 

 Otro gadu pēc kārtas Liepājā notiek 
dzejas un kultūras mantojuma 
mijiedarbe. Šogad Liepājas Svētās 
Trīsvienības katedrālē, torņa telpās 
notika divi dzejas pasākumi. 
 16. septembrī tornī dzejas draugus 
pulcēja dzejnieks Eduards Aivars ar 
savu dzejas programmu  „Liecinieks”. 
Pasākumā izskanēja dzeja no jaunākā 
Eduarda Aivara dzeju krājuma 
„Parādības”, fonā klausītāji varēja vērot 
Liepājas urbāno, industriālo vidi, 
kultūras un izklaides vietas, mirkļus, 
kuros fiksēti cilvēki Liepājā. 
Fotokolekcija ir liepājnieku – jauno 
mākslinieku veidots sižets par pilsētu ar 
senām, eiropeiskas pilsētas tradīcijām 
un ieskatu nākotnē caur dzintara 
prizmu. Jaunieši ar nelielo, bet spilgto 
pilsētas vizualizāciju piedalījušies 
katedrāles pasākumos vairākkārt. Jau 
vasaras sākumā izskanējušos „Baznīcas 
nakts” un septembrī  „Dzejas Vertikāles” 
pasākumos ietērpu darinājuši gan 
skaņas un gaismas meistari, gan jaunie 
mākslinieki. Organizatori pateicas par 
darbu mākslas un mūzikas 
performances veidotājiem  fotogrāfei 
Marinai Kozlovai, dizaina un 
metālmāksliniekam  Ansim Alksnim, 
mūziku dievnama pasākumam īpaši 
komponējis Einārs Skuja. 
 Dzejas dienu un Eiropas kultūras 
mantojuma pasākumu laikā 18. 
septembrī notika  Kultūras Industriālā 
Parka (KIP) performance, kurā 
piedalījās četri dzejnieki – Dace Metēja, 
Gunita Boka, Sandra Vensko un 
Raimonds Knesis. Muzikālo gaisotni 
veidoja Ieva Tālberga. KIP vizuālo 
ietērpu 18. septembra vakaram veidoja 
Mare Vanaga un Lars Pastoor, gaismas 
un skaņas abus vakarus nodrošināja 
Jānis Ostmanis un Jānis Vasilis un visai 
radošajai darba grupai par ieguldīto 
darbu sirsnīga pateicība.  
 Jau pirms pasākuma, saulei rietot, 
pāri pilsētai izskanēja dūdas. 
Mijiedarbību papildināja un klausītājus 
ar katedrāles grezno interjeru 
sapludināja KIP performance – uz 
ekrāna redzamās Liepājas Sv. 
Trīsvienības katedrāles ārskati un 
iekšskats,  izziņas materiāls,              
                            Turpinājums 6.lpp >>>  

 KIP performance, D.Metēja un S.Vensko. Foto: M.Andersons 

16.septembra pasākums ar E.Aivaru. Foto: A.Klestrovs 
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KATEDRĀĻU PĀRSTĀVJU TIKŠANĀS DAUGAVPILĪ 

 23.-25. septembrim notika katedrāļu 
pārstāvju tikšanās Daugavpilī. 
Mīlestības pilnā sadraudzība notika 
starp Rīgas Doma draudzes, Liepājas 
Sv.Trīsvienības draudzes un Daugavpils 
Mārtiņa Lutera draudzes pārstāvjiem. 
Mūs Daugavpilī uzņēma dekāns Andis 
Lenšs ar kundzi un draudzes vārdā vēlos 
pateikties par silto uzņemšanu - par 
gardām maltītēm, ērto izguldināšanu. Ar 
Daugavpils Mārtiņa Lutera draudzes 
gādību iepazinām tuvāk Marka Rotko 
daiļradi un Raiņa  mājas Berķenelē. 
Pateicība Dievam par šo gādīgo cilvēku 
lielajām sirdīm! 
 Tikšanās laikā tika uzsāktas vairākas 
diskusijas. Guvām jaunas ierosmes 
kalpošanai sabiedrisko attiecību jomā. 
Vēlos visiem draudzes locekļiem "likt aiz 
auss" katram pie sevis padomāt par 
iekšējām sabiedriskām attiecībām mūsu 

draudzē. Katram pašam pie sevis ir 
svarīgi pārdomāt, kā es kā draudzes 
loceklis varu kalpot savam dievnamam 
un cilvēkiem tajā, jo Jēzus kalpo mums 
ik brīdi. 
Uzzinājām arī par Gregoriskiem 
dziedājumiem. Ar Guntaru Prāni man 
nākas tikties jau otro reizi. Šīs tikšanās 
mani nav atstājušas vienaldzīgu. 
Guntaram ir Dieva dota dāvana - 
izdziedāt slavas vārdu Dievam. Viņš 
mūs bagātināja izpratnē par 
gregoriskiem korāļiem, vadot lekciju 
Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrā. 
 No sadraudzības Daugavpilī 
paņēmām līdzi vairākas atziņas: 

- Kur daudzi "es" dzied kopā, tur 
rodas "mēs". 
- Es varu daudz gabalus no savas 
dzīves lauzt ar mīlestības pilnu 
sirdi un dot baznīcai. 
- Tikšanās bija kā svaiga ūdens 
malks. 
- Klusums ir tik precīzs./M.Rotko/ 
 
 Ja katedrāļu tikšanās reizei 
būtu jadod devīze, tad tā būtu 
"EXCORDE" (latīņu val. "no 
sirds"). 
 

Pārdomās dalījās  
Undīna, Kristīne, Ieva, Ilze 

Turpinājums no 5.lpp >>>  
 
lūgšana, Tēvreize un baušļi, kā arī 
Luterštates jeb Vitenbergas greznais 
dievnama interjers ar Dzejas Vertikālēs 
iesaistīto cilvēku attēliem - fotogrāfa 
Agra Klestrova izpildījumā. 
Prezentāciju papildināja mūzikas 
ieraksti – Tezē dziedājumi un psalmi 
aizkadrā, bet dievnama tornī bija 
dzirdams  mūziķes Ievas Tālbergas 
dziedājums un dūdu skanējums.  
 Autoru tekstos izskanēja vēstījums 
un atklāsmes,  pieklusinājums un šajā 

pasākumā varēja vērot dažādu mākslas 
objektu saplūsmi, vārda, skaņas, 
gaismu, tehnoloģiju sasaisti un saikni 
starp cilvēku emocijām, jūtām. 
 Izveidotais KIP projekts katedrāles 
tornī ir vēstījums par Dieva un cilvēka 
sarunu vienatnē, slavēšana, klusumā, 
dabas ritos un meditācijā, klusēšanas 
spēkā jeb dzejas rekolekcijās.  
 Abi pasākumi bija kupli apmeklēti 
un interesentu pulkā bija gan draudzes, 
gan pilsētas kultūras darba menedžeri, 
vadītāji,  radoši cilvēki, liepājnieki.   
 Eiropas kultūras mantojuma dienas 

un Liepājas Dzejas dienas aptvēra 
ne tikai literatūru, pasākumos 
dievnamā  iekļāvās arī seno 
grāmatu kolekcija un mākslas 
darbu un foto izstāde.  
 Pasākumus organizēja KIP 
veidotāja, Latvijas Rakstnieku 
savienības Liepājas biroja vadītāja  
Sandra Vensko un Liepājas Svētās 
Trīsvienības baznīcas  
atjaunošanas fonda vadītāja 
Kristīne Liepa. 
 

Sandra Vensko 

Dievkalpojums Daugavpils M.Lutera  

katedrālē. Foto: K.Liepa 

Pēc G.Prāņa lekcijas apmeklējuma Daugavpils M.Rotko 

kultūras centrā. Foto: K.Liepa 
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DRAUDZES KALENDĀRS OKTOBRIS 2016 

2. oktobris SVĒTDIENA Pļaujas svētki 

10.00 DIEVKALPOJUMS 

6. oktobris ceturtdiena 18.00 Dievkalpojums 

19.00 Liturģiskā ansambļa mēģinājums 
7. oktobris piektdiena 18.00 Iesvētes mācības 

9. oktobris SVĒTDIENA Divdesmitpirmā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem 

10.00 DIEVKALPOJUMS 

10.00 Svētdienas skolas nodarbība 
11. oktobris otrdiena 18.00 Bībeles stunda 

13. oktobris ceturtdiena 18.00 Dievkalpojums 

19.00 Liturģiskā ansambļa mēģinājums 
14. oktobris piektdiena 18.00 Iesvētes mācības 

16. oktobris SVĒTDIENA Divdesmitotrā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem 

10.00 DIEVKALPOJUMS 

10.00 Svētdienas skolas nodarbība 
18. oktobris otrdiena 18.00 Padomes sēde 

19. oktobris trešdiena 18.00 Jauniešu vakars 

20. oktobris ceturtdiena 18.00 Dievkalpojums 

19.00 Liturģiskā ansambļa mēģinājums 
21. oktobris piektdiena 18.00 Iesvētes mācības 

23. oktobris SVĒTDIENA Divdesmittrešā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem 

10.00 DIEVKALPOJUMS 

10.00 Svētdienas skolas nodarbība 
25. oktobris otrdiena 18.00 Bībeles stunda 

27. oktobris ceturtdiena 18.00 Dievkalpojums 

19.00 Liturģiskā ansambļa mēģinājums 
28. oktobris piektdiena 18.00 Iesvētes mācības 

30. oktobris SVĒTDIENA Divdesmitceturtā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem 

10.00 REFORMĀCIJAS SVĒTKU 
DIEVKALPOJUMS 

10.00 Svētdienas skolas nodarbība 
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Redaktore: Ilze Vitāle, e-pasts: ilze.vitale@inbox.lv  
Korektore: Evita Zeme 
Maketētājs: Arvīds Vitāls  
 

Bīskaps: Hanss Mar tins Jensons,  
e-pasts: hanss.jensons@lelb.lv  
Dekāns: Pēter is Kalks, mob.: 26172081,  
tel.: 63422208, e-pasts: kalks@inbox.lv 
Draudzes priekšniece: Anita Brantevica,  
mob.: 65914456, e-pasts: anity3@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 

BĪBELES STUNDAS 

Sirsnīgi aicinām apmeklēt bībeles stundas kuras atsāksies no 

2016.gada 11.oktobra un notiks plkst.18.00 Sv.Trīsvienības 

katedrāles sakristejā. Bībeles stundas vadīs mācītājs, dekāns 

Pēteris Kalks. Bībeles stundu turpmākai norisei esiet aicināti 

sekot līdzi draudzes aktivitāšu kalendārā mājaslapā 

www.trinitatis.lv  

JAUNIEŠU VAKARS - atklājam rudens sezonu! 

Jauniešu vakars notiks 19. oktobrī plkst. 18.00 Sv. Trīsvienības katedrāles sak-

ristejā, kur neiztiksim bez spēlēm un sarunām. Tiekamies, līdzi ņemot labu 

garastāvokli un ko vēdaram garšīgu! Jautājumu gadījumā zvanīt Aucei Tren-

morei – 28677979. 

mailto:kalks@inbox.lv
mailto:anity@one.lv
http://www.trinitatis.lv

