
Nr. 13 (295) 

2017. gada 
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(turpinājums 3. lpp) 

CEĻĀ UZ AGLONU

Tuvojoties svētceļojumam uz Aglonu, 
piedāvājam ieskatu liecībās par 2016. gada 
pieredzi. Vispirms Vendijas piezīmes. 

Šis nebija mans un meitiľas pirmais 

svētceļojums, arī otrais ne, bet šis bija man 

īpaši vajadzīgs. Pēdējos trīs gados ir bijis 

daudz pārbaudījumu, 

saskarsme ar ļaunumu 

daţādās tā izpausmes 

formās, bet pārsvarā – 

cieši blakus. Tikai 

uzticība un paļāvība 

uz Jēzu kā Glābēju 

brīţiem ļāva saglabāt 

veselo saprātu. 

Pārbaudījumiem 

beidzoties – dzīves 

celšana atkal no 

nulles, ikdienas 

vāveres ritenis ar 

savām rūpēm, 

steigu... un beigās tu 

saproti, ka kaut kur 

pazudusi tava īpašā saikne ar Dievu. Sajūti, 

ka attiecības ir kļuvušas tikai vienpusējas – 

tev tiek dots un dots, bet tev visu laiku 

dzīves centrā ir izdzīvošana, rūpes un ir 

zudusi paļāvība, uzticība Tēva Mīlestībai un 

gādībai. Tad nu saproti, ka vēlies atgūt, 

atjaunot savas attiecības ar Dievu, bet visu 

laiku šķiet, ka pati dod par maz. Un šādā 

situācijā svētceļojums ir tiešām brīnišķīgs 

veids, kā atjaunot, stiprināt savu saikni un 

attiecības ar Dievu, kā pārvērtēt savas 

prioritātes un savu paļāvību, ticību. Līdz ar 

to, cita nodoma svētceļojumā man nebija, kā 

tikai – manas attiecības ar Dievu. Tāpēc 

nesu līdzi citu cilvēku lūgšanu nodomus un 

par tiem arī īpaši 

lūdzos. Ja sākumā 

šķita neiespējami 

izrauties no dienas 

ritma uz 2 nedēļām, 

tad lietas sakārtojās tā, 

ka tikām uz 11dienām. 

Pievienojāmies grupai 

ceturtās svētceļojuma 

dienas vakarā, 

Skrīveros. 

4. augusta vakars: 
Skrīveriem liels 

notikums. Jau ilgāku 

laiku svētceļnieki 

Skrīveros nav 

uzľemti. Rīt no rīta 

svētceļnieku Mise Skrīveru baznīcā. 

Šovakar mūs apciemoja arī pr. Māris 

Ozoliľš, un es pirmo reizi redzēju bērna 

reakciju uz tekstu - re kur tavs bijušais 

skolas direktors - bērns sajūsmā skrien 

skatīties, kur ir! Vakariľas... nu jā, ļoti tālu 

no sacensību diētas – makaroni naksniľās, 

desiľas uz „udţiľa”... ehhh... Rīt ceļš 

Skrīveri - Koknese. Cerams, rīt nelīs.   
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Svētdiena, 9. jūlijs 

Parastā liturģiskā laikposma 14. svētdiena 

8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs” 

9.15 “Marijas leģions” Svētdienas skolas 

telpās 

11.00 Galvenā Svētā Mise – pr. Renārs 

atvadās no draudzes dodoties studēt uz 

Spāniju 

15.00 Svētā Mise (bērniem)  

18.00 Vesperes 

18.30 Svētā Mise par + Uldi Kloču 

Pirmdiena, 10. jūlijs 

8.00  Svētā Mise 

Otrdiena, 11. jūlijs 

Sv. Benedikts, abats, Eiropas aizbildnis 

Svētki  

8.00 Svētā Mise 

15.30-17.30 Grēksūdze 

19.00 Svētā Mise Onkoloģijas centrā 

Trešdiena, 12. jūlijs 

8.00 Svētā Mise 

19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās 

Ceturtdiena, 13. jūlijs 

8.00 Svētā Mise  

18.00 Euharistiskā adorācija 

19.00 Svētā Mise (jauniešiem). Piedalās 

ansamblis „Effata” 

Piektdiena, 14. jūlijs 

8.00 Svētā Mise  

Sestdiena, 15. jūlijs 

Sv. Bonaventūra, bīskaps un Baznīcas 

doktors, piemiņas diena 

8.00 Svētā Mise  

11.00 Svētā Mise Aglonas Dievmātes godam 

13.00 Kristības  

18.00 Dziedināšanas dievkalpojums –  

Svētā Mise 

Svētdiena, 16. jūlijs 

Parastā liturģiskā laikposma 15. svētdiena 

8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs” 

9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. telpās 

11.00 Galvenā Svētā Mise un jauniesvetītā 

priestera Valtera Vārpsalieša svētības došana 

15.00 Svētā Mise (bērniem), Šonstates 

Dievmātes lūgšanu kopienas nodomā  

18.00 Vesperes 

18.30 Svētā Mise 

Pirmdiena, 17. jūlijs 

8.00 Svētā Mise 

Otrdiena, 18. jūlijs 

8.00 Svētā Mise 

15.30-17.30 Grēksūdze 

18.00 Svētā Mise Adorācijas kapelā par 

labdariem 

Trešdiena, 19. jūlijs 

8.00 Svētā Mise 

19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās 

Ceturtdiena, 20. jūlijs 

8.00  Svētā Mise 

18.00 Euharistiskā adorācija 

19.00 Svētā Mise (jauniešiem) 

DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ 

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles garīdznieku kontakttālruņi  

Sv. Jēkaba katedrāle: 

tālr. 67326419 
Pr. Pauls Kļaviņš, administrators: 

tālr. 67224314, mob. 27001445  

Pr. Valters Vārpsalietis, vikārs: 

mob. 25920913 
Diak. Gunārs Konstantinovs:  

tālr. 67326419, mob. 29654800  
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Piektdiena, 21. jūlijs 

8:00 Svētā Mise 

Sestdiena, 22. jūlijs 

Sv. Marija Magdalēna. Svētki 

8.00 Svētā Mise par Mariju Viguli 

10.00 Kristības  

13.00 Laulības - Jevgēnijs Butāns un 

Svetlana Novikova 

Svētdiena, 23. jūlijs 

Parastā liturģiskā laikposma 16. svētdiena 

Sv. apustuļa Jēkaba svētku dienas un 

dievnama iesvētīšanas gadadienas svinības 

Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas 

gadadiena. Vissv. Sakramenta adorācija 

8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs” 

9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. telpās 

11.00 Galvenā Svētā Mise un procesija 

15.00 Svētā Mise (bērniem) 

18.00 Vesperes 

18.30 Svētā Mise  

Pirmdiena, 24. jūlijs 

8.00 Svētā Mise 

Otrdiena, 25. jūlijs 

Sv. apustulis Jēkabs. Svētki  

8.00 Svētā Mise par Pēteri Viguli  

15.30 -17.30 Grēksūdze 

19.00 Svētā Mise slimnīcā “Biķernieki” 

Trešdiena, 26. jūlijs 

Sv. Joahims un sv. Anna, V.J. Marijas 

vecāki. Piemiņas diena 

8.00 Svētā Mise 

19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās 

Ceturtdiena, 27. jūlijs 

8.00 Svētā Mise 

18.00 Euharistiskā adorācija 

19.00 Svētā Mise (jauniešiem) 

Piektdiena, 28. jūlijs 

8.00 Svētā Mise 

Sestdiena, 29. jūlijs 

Sv. Marta, piemiņas diena 

8.00 Svētā Mise 

10.00 Kristības 

13.00 Laulības Dainis Geks un Diāna Svikle 

14.00 Laulības Vadims Jursis un Ieva 

Poppele 

Svētdiena, 30. jūlijs 

Parastā liturģiskā laikposma 17. svētdiena 

8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs” 

9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. telpās 

11.00 Galvenā Svētā Mise 

15.00 Svētā Mise (bērniem)  

18.00 Vesperes 

18.30 Svētā Mise par + Antoľinu 

CEĻĀ UZ AGLONU 

(turpinājums no 1. lpp) 

5. augusts: 
Skrīveri - Koknese. 4:40 no rīta 

pamodos no tā, ka uz sejas pil ūdens. No rīta 

sāka līt, un telts mums tāda... nu ļoti niecīga. 

Pāris stundu laikā jau uz guļammaisiem un 

teltī veidojās reālas peļķes. Līdz 6:45 tomēr 

novārtījos, tad cēlos noslaucīt seju (skalot 

vairs nevajadzēja) un pēc kafijas devas, lai 

atvērtos otra acs arī. Rīta Laudes, brokastīs 

putra un Mise Skrīveru baznīcā, kas ir viena 

no jaunākajām katoļu celtnēm. Tad ceļā. 

Jāsaka, ka līdz pat pēcpusdienai laiks bija 

ideāls, kamēr pie Aizkraukles izgājām uz 

šosejas un sāka cepināt bez iespējām 

patverties ēnā. Pie iziešanas Stundu 

dziesmas, tad Roţukronis, aizraujoša 

meditācija pr. Paula vadībā, pusdienās 

fantastiski garda pupiľu soļanka, Ţēlsirdības 

kronītis, dziesmas un lūgšanas, un beigu 

beigās Koknese klāt gan. Kokneses baznīcā 

Vesperes un mūs sagaidīja jau ar klātiem 

galdiem. Šonakt nakšľošana telpās - 

Kokneses kultūras namā, slapjie paklājiľi un 

guļammaisi jau izklāti apţāvēšanai. Mana 

bilance – 3 nepatīkamas tulznas, kurām tūlīt 
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ķeršos klāt - pārdurt un apstrādāt, pamatīgs 

ūdens aiztures aizpampums, tā, ka roku 

pirksti izskatās kā cīsiľi un tos ir grūti 

saliekt piepampuma dēļ. Rīt Koknese - 

Pļaviľas. Redzēs, ko rīt teiks manas kājas. 

6. augusts:  
Koknese - Pļaviľas. Tulznas sāpēja 

zvērīgi, bet turējos vīrā un priecājos, ka man 

ir ko upurēt, un bonusā dabūju vēl 3. No rīta 

Kokneses baznīcā ļoti patika priestera 

Renāra Birkova sprediķis. Tad pie baznīcas 

brokastojām pie klātajiem galdiem un 

devāmies atkal ceļā. Laika apstākļi lutināja, 

necepināja un īpaši arī nelija. Gājām un 

gājām, sajutu beidzot kā manā sirdī 

pamazām tiek iekšā Dievs. Pamazām. 

Tulznas spriedās, plīsa, sāpēja, un vecā 

ceļgala trauma lika apsvērt iespēju mest visu 

pie malas.  

Tomēr, jo grūtāk bija, jo dedzīgāk 

atdevu to Dievam, līdz nāca nākamais 

pārbaudījums - pusdienu mašīna pabrauca 

mums garām, kaut mājām un saucām, tikko 

bijām nogriezušies. Mūs nepamanīja. 

Devāmies tālāk. Pārguruši, izsalkuši, 

dzeramais ūdens beidzās, kurnēšana visā 

grupā šodien sita augstu vilni daţādās 

jomās. Un kad jau niknumā tik bliezām uz 

priekšu ar domu, ka pusdienas būs labi ja 

Pļaviľās vakarā, ieraudzījām aicinošu 

pļaviľu dārza koku pavēnī pie dīķa ar koka 

soliem. Saimnieki mums laipni deva atļauju 

tur apmesties atpūtas pauzei, un skat, pēc 10 

minūtēm pusdienas arī atbrauca. Tad jau 

saľemties pēdējiem 2 km bija nieks un ejot 

vēl spējām padziedāt, paslavēt. Pļaviľās 

paguvām vēl uz vakara Misi (ak, satriecoši 

skaistā Pļaviľu baznīca!), Priesteris Pēteris 

pat izkārtoja mums dušas, un tad nu varēju 

pievērsties savām 6 tulznām.  

7. augusts: 
Šodien no iešanas brīva diena 

Pļaviľās. Iespēja sadziedēt savas pēdu 

brūces. Ļoti skaista Mise un priestera Pētera 

Alusika sprediķis (jā, es saľēmu ļoti labu 

atbildi un piemēru savai atbildei uz 

jautājumu - kā gan “suškas” vidū var iet 

svētceļojumā, apzinoties, ka diēta pilnīgi 

“off”), pirms tam Laudes, Roţukronis. Pēc - 

kopbilde ar draudzi (iespaidīgi daudz tautas 

bija šodien sanākuši Pļaviľu baznīcā). 

Šobrīd atjaunot attiecības ar Dievu man ir 

daudz svarīgāk par jebko. Tas ir iespaidīgāk 

par kristību solījuma atjaunošanu. Izjustāk, 

dziļāk, mana sirds labāk atveras un ielaiţ 

Dievu. Viľš jau nekur nav bijis pazudis, 

tepat arī gaidīja, tikai netika iekšā, kaut arī 

aicināts. Vietas nebija. Laikam tā... 

Vakarā… Adorācija - slavēšana - 

aizlūgšanas. Meditācija par tēmu, ka tad, 

kad attālināmies no Dieva, kaut ar prātu 

apzināmies, ko vajadzētu darīt, lai 

atgrieztos, bet nespējam un dzīvojam 

apzinoties, ka tā eksistējam tikai pateicoties 

Dieva ţēlsirdībai. Mūsu grēki Dievam 

netraucē, Viľu neuztrauc, ko esam 

sadarījuši, Viľam ir svarīgi, kas notiek 

mūsu sirdī konkrētajā brīdī... Viľš klauvē un 

gaida, kad mēs būsim gatavi Viľu uzľemt... 

8. augusts: 
Pļaviľas - Krustpils. Hmm, ko es 

pēdējā reizē teicu? 6 tulznas? Nē, nu jau 8. 

Un uz iepriekšējām brūcēm jaunas 

ūdenstulznas - es padodos. Apstrādāju kājas 

un rīt braukšu ar virtuvi. Man patika kā 

viena meitene no grupas teica, ka es esmu 

paľēmusi uz sevi visas grupas tulznas, lai 

Krustojumā pie Pļaviľām 
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citiem nebūtu. Nu, ja tā, esmu ar mieru 

paciest, bet man nešķiet, ka mani varētu 

izredzēt tik lielam uzdevumam, neesmu tā 

cienīga.  

Ejot ceļā sastapām jaukus cilvēkus, 

kuri šosejas malā tirgoja sēnes un ogas. 

Mums tika dāvāts maiss ar gailenēm un 

kaste ar mellenēm! Svētības un pateicība 

šiem ļaudīm! Pusdienojām kādas 

saimniecības pagalmā. Saimniecībā notika 

labības novākšana. Fantastiski skaistā vietā 

māja - Daugavas krastā. Skaisti. Es tādu 

gribētu, savu saimniecību ar daudz rūpēm 

un daudz darāmā darba augļu saľemšanai. 

Krustpils baznīca ir jauna celtne kalnā, 

pilsētas vidū. Atnākot vispirms, bija 

Vesperes. Pēc kāju apstrādes, klusībā aiz 

sāpēm notrausu asariľu un lūdzos vienatnē 

Ţēlsirdības kronīti. Nu tā - Aglona tuvojas. 

Rīt ieejam Latgalē.  

9. augusts: 

Krustpils - Jaunsilava. Dziedēju 

kājas, pārdzīvoju, ka jāsēţ un nevar iet, bet 

vispār viena kāja ir ļoti nopietni cietusi un 

veselais saprāts saka, ka rīt arī vajag pasēdēt 

virtuvē. 

Šodien saule-vējš-saule, pretzagļu 

signalizācijas uzstādīšana nometnes vietā, 

lai neatkārtojas vakarnakts notikumi, man - 

darbiľi un lūgšanas virtuves saimniecībā. 

Meitiľa gan soļo kā motoriľš par mums 

abām. 

10. augusts: 
Jaunsilava - Rudzāti. Turpinu dziedēt 

kājas virtuvē. Interesanti, ka atkarību 

māktos elementus svētceļnieki pievelk kā ar 

magnētu, lai viľi varētu izpausties savā 

intelekta līmenī un atrādīt audzināšanas 

sekas. Skumji. Signalizācija šonakt 

noderēja. Pirms iziešanas basketbola mačs 

(priesteris Renārs atklāja sutanas 

priekšrocības basketbola spēlē).  

Šī gada svētceļojuma teiciens:  

Gulēt var cik ilgi gribam, tikai 7:30 Laudes! 

Vakarā priesteru “cepināšana”. Bija labi. 

Domāju, ka ne tikai es saľēmu vairākas 

atbildes uz daţādiem jautājumiem un 

iekšējām šaubām. 

11. augusts: 
Dodamies. Šodien Rudzāti - Preiļi. 

Lietus līst nepārtraukti. Botas kājās un es 

atkal gājējs! Lietus, lietus. Slapjums un 

jāsaka, samērā auksti arī. Visa grupa 

izskatās kā bruľurupucīšu kolonna 

(lietusmēteļi pa virsu mugursomām). 

11.diena. Aglona jau gandrīz saredzama. 

Steidzamies pie Tevis, Marija! 

Preiļi. Lietus pēcpusdienā pārstāja līt. 

Tulznas +1, bet nu mēs ar kājām 

vienojāmies, ka netraucēsim viena otras līdz 

Aglonai. Izlīgšanas vakars Preiļu baznīcā. 

Un interesants atklājums - priesteris Filips, 

tādu grēksūdzi vēl nebiju piedzīvojusi. Un 

ne tikai es. Šovakar grupai arī pievienojās 

divas ieslodzītās un viľu uzraudze... 

pagaidām bez komentāriem. Rīt posms līdz 

Aglonas stacijai un parīt jau ieiešana 

Aglonā. Šeit varu pievienot pēc 
svētceļojuma komentāru: žēl, ka tik mazu 

laiku viņas bija. Nebija iespējas tuvāk 

iepazīt, jo nu… aizspriedumi ir, un paliek 
aizspriedumi, bet visi ir tikai cilvēki… 

12. augusts: 

Preiļi - Aglonas stacija. 12. diena. 

Ļoti smuks laiciľš šodien. Kājas gan ir 

sagurušas, un pēdējie posmi arvien smagāki 

fiziski. Galvā un sirdī domas 

noskaidrojušās, nodomi, lūgšanas ieliktas 

Dievmātes rokās nolikšanai pie Jēzus kājām. 

Manas attiecības ar Dievu ir atjaunotas un 

stiprinātas. Ceļā daţādi pārbaudījumi 

izdzīvoti. Nu skaisti, ko lai saku, rīt ieejam 

Aglonā un, tā nu sanācis, uzreiz steidzam uz 

Rīgu. 

13. augusts: 
Aglonas stacija - Aglona. Ieiešana 

Aglonā. ~260km šogad (citreiz ap un virs 

300). Svētceļojuma galamērķis. Skumjas par 

kaut kā skaista beigām, šķiršanās no 

jauniegūtiem un atkal satiktiem draugiem. 
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Sasteigts nobeigums un steigšanās uz 

Līvāniem, uz autobusu ceļā uz Rīgu. 

 Tas ir tā vērts. Ja man jautās, 

simtkārt atbildēšu - jā, grūtības, neērtības, 

pārbaudījumi un viss piedzīvotais 

svētceļojumā IR TĀ VĒRTS! Un ne 

galamērķis, bet tieši pats ceļš. Pats 

svētceļojums. 

SVĒTCEĻNIECES ZANDAS 

LIECĪBA 

Došanās uz Aglonu augustā ir tas 

laiks, kad mēs varam atiet no ikdienas 

rūpēm un steigas.  

Cilvēks izvēloties iet svētceļojumā 

sev izvirza kādu mērķi, un arī es šogad 

devos ar tādu. Esmu jau vairākus gadus, kā 

Svētā Jēkaba Katedrāles svētceļnieku 

pavārs, un mana misija, šīs divas nedēļas, ir 

parūpēties par cilvēku labu pašsajūtu, ko arī 

mēģināju paveikt. Šis svētceļojums bija 

īpašs ar to, ka bijām samērā neliela grupa, 

un tādā veidā cilvēki daudz tuvāk iepazīstas 

un komunicē viens ar otru. Kungs sūta mūsu 

ceļā jaukus un interesantus cilvēkus, kuri ar 

laiku kļūst arī par ļoti labiem draugiem un 

domubiedriem. Caur šiem cilvēkiem, tu pats 

spēj sevi labāk ieraudzīt. Pa šo laiku netrūka 

arī visādu ķibeļu, bet mums ir dota šī 

fantastiskā iespēja - paļāvība uz Kungu un 

Vissvētāko Jaunavu Mariju - Viľi mūs 

nekad neatstās! Man šajā gadā ļoti labi 

darbojās teiciens ,,cilvēks domā-Dievs dara,, 

ne vienmēr būs tas, ko mēs gribam, bet ko 

Kungs grib no mums. Visā visumā šis bija 

viens no jautrākajiem svētceļojumiem manā 

pieredzē, mums ikdienā nevajadzētu tik 

stresaini uztvert daudzas lietas, bet gan 

pieľemt ar zināmu humora devu. Un ja arī 

sanāk kaut kas šķērsām, tad tāpēc, ka Kungs 

pieļauj šīs situācijas, lai mēs spētu ieraudzīt 

paši sevi, kādi mēs esam.  

Un tāpēc nebaidīsimies doties šajā 

ceļā, kaut vai divas nedēļas, jo tā ir kolosāla 

pieredze mūsu garīgajai izaugsmei, šīs rīta 

un vakara lūgšanas, dievkalpojumi katru 

dienu, saule un lietus, prieki, sāpes, asaras 

un beigās kolosāla gandarījuma sajūta, ka 

esi sasniedzis pareizo galamērķi! 

ENCIKLIKAI PAR 

PRIESTERISKO CELIBĀTU - 50 

(Nobeigums) 

Jēzus ir teicis, ka “augšāmceļoties 

viľi ne precēsies, ne tiks doti laulībā, bet 

būs kā eľģeļi debesīs” (Mt 22:30). Cilvēku 

pasaulē, tik dziļi iesaistītai zemes rūpēs un 

pārāk bieţi miesas iegribu verdzinātai (sal. 1 

Jn 2:16), īpašā dievišķā dāvana – pilnīga 

atturība debesu valstības labā – izceļas tieši 

kā vienreizējā zīme par debesu svētībām, tā 

sludina zemes pestīšanas beidzamās pakāpes 

(sal. 1 Kor 7:29–31) līdz ar jaunas pasaules 

atnākšanu. Savā ziľā tā anticipē valstības 

piepildīšanos caur augstajām vērtībām, kas 

reiz spīdēs visos Dieva bērnos. Tāpēc, šī 

atturība ir kā liecība par nepieciešamo Dieva 

Tautas progresu uz galīgo mērķi savā zemes 

ceļojumā. Tā ir arī kā ierosme visiem pacelt 

acis uz lietām, kas ir augšā, kur Kristus sēţ 

pie Tēva labās rokas un kur mūsu dzīve ir 

Pirms Aglonas 
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apslēpta Kristū ar Dievu, līdz Viľš 

parādīsies godībā (Kol 3:1–4). Celibāts šādi 

ietver arī mūţības un laika pilnības nozīmi 

(n. 34). 

Pāvests Pāvils VI aicina lūgt debesu 

Tēvu, Baznīcas dievišķo Līgavaini un svēto 

Garu, ar Jaunavas Marijas aizbildniecību, 

īpaši tagad dod šo Dieva dāvanu, kuru Tēvs 

bez šaubām nevēlas dot ierobeţotā skaitā. 

Vajag lūgties, lai dvēseles varētu ar dziļu 

ticību un nesavtīgu mīlestību saľemt šo 

dāvanu. Šādā veidā, pasaulē, kurai 

nepieciešama Dieva godība (sal. Rom 3:23), 

priesteri, pilnīgāk līdzinoties vienīgajam un 

augstajam Priesterim, būs Kristum par 

patiesu godu (2 Kor 8:23) un caur viľiem 

Dieva “ţēlastības godība” tiks slavēta 

mūsdienu pasaulē (sal. Ef 1:6; n. 45). 

Celibāts noraida cilvēka dabisko un 

likumīgo vēlēšanos mīlēt sievieti un 

audzināt ģimeni, bet laulība un ģimene nav 

vienīgais veids, kā pilnīgi attīstīt cilvēka 

personu.  

Priestera sirdī mīlestība bez šaubām 

nav izdzisusi. Viľa mīlestība izriet no tīrākā 

avota (sal. 1 Jn 4:8–16). Tā tiek praktizēta 

atdarinot Dievu un Kristu un nav mazāk 

prasoša un patiesa kā cita patiesa mīlestība 

(sal. 1 Jn 3:16–18). Tā dod priesterim 

neierobeţotu horizontu, padziļina un 

paplašina viľa atbildības sajūtu – tā ir 

nobriedušas personības zīme – un iepotē 

viľā, kā augstākas un lielākas tēvišķības 

zīmi, nesavtību un sirds tīrību (sal. 1 Tes 2, 

11; 1 Kor 4:15; 2 Kor 6:13; Gal 4:19; 1 Tim 

5:1–2). Tas sniedz vislielāko bagātinājumu 

(n. 56). 

Priesteriskais tikums ir bagātība, kas 

pieder visai Baznīcai. Lai visi ticīgie jūtas 

atbildīgi par savu brāļu tikumu. Viľiem 

jālūdzas un jāstrādā priesteru aicinājumu 

labā. Viľiem no visas sirds, ar bērnu 

mīlestību un gatavu sadarbību jāpalīdz 

priesteriem. Ar prieku tiem jāatbild uz 

priestera pastorālām rūpēm. Viľiem 

jāmudina priesteri pārvarēt visas grūtības, 

saskaroties savu pienākumu izpildē visu 

celšanai. Sadarbībā ar priesteriem, ticības un 

kristīgās mīlestības garā, jāveicina dziļa 

cieľa un delikāta attieksme, ľemot vērā viľu 

pilnīgo veltīšanos Kristum un Baznīcai  

(n. 96). 

Sveicam priesteri  

Valteru Vārpsalieti kā  

draudzes jauno vikāru! 

Svētdien, 16. jūlijā 

plkst. 11.00 pr.Valters 

 svin Svēto Misi un dod  

jaunā priestera svētību. 

 

Lūgšana 

Visvarenais Dievs, dāvā ţēlastību tā lūgties, lai 
mēs tiktu uzklausīti, vērsties pie Tevis ar sirdīm, 

tāpat kā ar lūpām. Tu esi visur klātesošs, no Tevis 
nav apslēpjams nekāds noslēpums. Kaut to zinot, 

mēs mācītos pievērst Tev savas domas ar cieľu un 
dievbijību, ka mēs veltīgi nelūgtos. 

Tu pazīsti mūsu nespējīgo dabu un apkārt esošo 
nespēku. Esi ţēlsirdīgs, debesu Tēvs, šādi 

veidotām un apstākļos nonākušām radībām. Mēs 
slavējam Tevi par katru mierinājumu pagātnē un 
tagadnes dzīvē, par miesas un gara veselību, par 

jebkuru citu mums dāsni piešķirto labsajūtu. 

Noslēdzam šo dienu, lūdzot Tavu tēvišķo 
labestību, lai tas turpinātos, izraisot lielāku 

pateicību nekā līdz šim. Lai mēs pateicībā izjustu 
ikdienas atbalstu, un lai tas rosinātu labprāt 

paklausīt Taviem baušļiem un labvēlīgi attiekties 
pret līdzās esošām radībām. 

Dāvā ţēlastību ar patiesi kristīgu garu censties 
sasniegt tādu izturību un pacietību, kuras augstāko 

piemēru sniedzis mūsu svētais Pestītājs; tas mūs 
sagatavo garīgai laimei nākošajā dzīvē un arī ļaus 

vislabāk ar prieku piedzīvot to, ko var dot šī 
pasaule. Palīdzi, Dievs, domāt pazemīgi par sevi, 

būt stingriem vienīgi savas uzvedības izmeklēšanā, 
ar laipnību attiekties pret līdzās esošām radībām un 

novērtēt visu, ko tās saka un dara, ar to [Dieva] 
mīlestību, kādu mēs paši no tām vēlētos. 

Sacerējusi angļu rakstniece Dţeina Ostena, kuras 

nāves divsimtgadi svinam otrdien, 18. jūlijā. 
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SVĒTCEĻOJUMS 2017 

Rīga (sv. Jēkaba katedrāle ) - Aglona 

“Lācar, nāc ārā” (Jņ 11, 43) 

Nāc ārā no savas mājas un pievienojies 

mums no paša sākuma vai jebkurā citā 

attiecīgā maršruta dienā, lai kopīgi 

slavētu Dievu, Viľā klausītos, lasītu 

Svētos Rakstus, aizlūgtu, iepazītos ar 

jauniem draugiem, satiktos ar vietējiem 
ļaudīm, dalītos ar prieku un 

piedzīvojumiem ceļa laikā! 

Ik dienas izdzīvosim kādu konkrētu 

tēmu gan lūgšanā, gan lekcijās, gan 

praktiskajos darbos! Iedvesmosim viens 

otru! Ļausim, lai Dievs mūs pārsteidz, 
pārveido un dziedina! 

Ľem līdzi mūzikas instrumentus, ja tādi 

ir; aicini savus draugus tepat no 

Latvijas, kā arī no ārzemēm – 

tulkojums nodrošināts! 

Palīdzēs arī prieks, cerība un labi vārdi 

viens otram! Vēl - Svētie Raksti, 

Roţukronis, ērti iešanas apavi – 

vislabāk dubultā, lietus mētelis, galvas 

sega pret sauli, guļammaiss un 

matracītis, kā arī maiľas apģērbs, 
higiēnai nepieciešamās preces un 

medikamenti.  

Dalības maksa: 30 eiro 

(taču lai finanses nav šķērslis, 

sazinoties iepriekš). 

Kontaktinformācija un 

reģistrācija: tālr. nr. 29966227 

(Gunta), 29963748 (Mārtiņš), 

svetcelojumskat@gmail.com  

KAPU SVĒTKI  

16. jūlijs 15.00 Ulbrokas Meţa kapos   
29. jūlijs 13.00 Ziepniekkalna kapos  

29. jūlijs 13.00 Bolderājas kapos  
30. jūlijs 15.00  

Sarkandaugavas kapos 
20. augusts 15.00 Jaunciema kapos 

26. augusts 14.00 Raiľa kapos 
27. augusts 14.00 Katlakalna kapos  
27. augusts 15.00 Pļavnieku kapos 

Sv. Jēkaba Katedrāles svētceļojuma 

Rīga - Aglona maršruts 

31. jūlijs - Rīga - Baltezers (19 km) 

1. augusts - Baltezers - Amatnieku darbnīca - 

Tumšupe (23 km) 

2. augusts - Tumšupe - Aľķi - Mālpils (23 km) 

3. augusts - Mālpils - Ķeipene -  

Taurupe (31 km) 

4. augusts - Taurupe - Ērgļi - Jumurda (34 km) 

5. augusts - Jumurda - Lautere -  

Madona (37 km) 

6. augusts - Madona (atpūtas diena) 

7. augusts - Madona - Barkava (30 km) 

8. augusts - Barkava - Saulgriezes - Stirnienes 

muiţa (23 km) 

9. augusts - Stirnienes muiţa - Sīļukalns - 

Galēni (16 km) 

10. augusts - Galēni - Riebiľi (17 km) 

11. augusts - Riebiľi - Aizkalne (19 km) 

12. augusts - Aizkalne - Aglona (18 km) 

Svētceļnieku tikšanās notiks svētdien,  
23. augustā plkst. 16.00  

Svētdienas skolas telpās 

mailto:vestnesitis@inbox.lv
mailto:svetcelojumskat@gmail.com

