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SVĒTAIS JĀNIS BOSKO – JAUNIEŠU TĒVS
Pirms 30 gadiem 1988. gada 31.
janvārī sv. Jānis Pāvils II izdeva vēstuli
Iuvenum Patris, kuras svarīgākās atziņas
palīdz novērtēt šo 19.gs. svēto un gatavoties
rudens bīskapu sinodei, kas veltīta tēmām
par jauniešiem.
Sv. Jānis Bosko ir jauniešu tēvs un
skolotājs, viņu draugs un audzinātājs.
Gandrīz 73 viņa dzīves gadus pavadīja
dziļas un sarežģītas politiskas, sociālas un
kulturālas
izmaiņas:
revolucionāras
kustības, kari un tautas
pārcelšanās no laukiem
uz pilsētām, visi faktori
ar zīmīgu ietekmi uz
cilvēku dzīvi, īpaši no
nabadzīgākām šķirām.
Cieši
saspiesti
piepilsētas nabadzīgie vispār un jaunieši jo
konkrētāk kļuva par upuriem ekspluatācijai
un bezdarbam: nepietiekoši tika apsekota un
bieži nemaz netika ievērota viņu cilvēcīgā,
morālā, reliģiskā un nodarbinātības attīstība.
Jūtīgi pret jebkādām izmaiņām, bieži
jaunieši kļuva nedroši un samulsuši. Izjuka
un kļuva
neiedarbīgas tradicionālās
audzināšanas metodes, sastopot šos cilvēku
pulkus bez saknēm. Šīs jaunās vajadzības
dažādu motīvu dēļ
centās risināt
filantropisti, audzinātāji un Baznīcas
pārstāvji. Dons Bosko bija viens no tādiem,
kas izcēlās Turīnā ar savu skaidru kristīgu

iedvesmu, drosmīgām iniciatīvām, straujo
un plaši izplatīto darbu.
Jauno Jāni, kura tēvs bija miris, kad
viņš bija ļoti jauns, ar dziļu cilvēcīgu un
kristīgu izpratni audzināja viņa māte, un
Apredzība bija viņu apveltījusi ar dāvanām,
kas no agrīniem gadiem viņu darīja par
nesavtīgu un apzinīgu draugu saviem
līdzbiedriem. Viņa zēna gadus raksturoja
ārkārtēja audzināšanas misija, kas tiem
sekos. Kā priesteris
Turīnā
straujas
attīstības periodā viņš
nonāca kontaktā ar
jauniešiem cietumā un
citās
dramatiskās
cilvēciskās situācijās.
Ar
laimīgu
nojautu viņš bija īsts un
vērīgs Baznīcas vēstures students. No šādu
situāciju zināšanām un citu apustuļu, īpaši
sv. Filipa Neri un sv. Kārļa Boromeo,
pieredzes viņš ieguva atziņu par „Oratoriju‖,
viņam īpaši tuvu vārdu tā nozīmēs. Oratorija
raksturos visu viņa darbu, un viņš to
pieskaņos savai sākotnējai atziņai un videi,
saviem zēniem un viņu vajadzībām. Kā
galveno aizsargu un paraugu saviem
līdzstrādniekiem viņš izvēlēja sv. Francisku
no Sales, tik dedzīgu svēto daudzos
virzienos, viņa lielās cilvēcīgās laipnības
dēļ, kuru viņš izpauda īpaši attiecībās ar
citiem.
(turpinājums 3. lpp)
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DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ
Svētdiena, 21. janvāris
Parastā liturģiskā laika 3. svētdiena
8.00 Svētā Mise un ―Svētais Dievs‖
9.15 Marijas leģions Svētdienas skolas
telpās
11.00 Galvenā Svētā Mise par + Antru
Grišāni
13.15 Svētdienas Skolas nodarbības
15.00 Svētā Mise (bērniem) par + Bruno
Borodušku
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise
Pirmdiena, 22. janvāris
8.00 Svētā Mise par + Jāni Avotnieku
Otrdiena, 23. janvāris
8.00 Svētā Mise par Pēteri viņa dzimšanas
dienā
15.30 - 17.30 Grēksūdze
19.00 Svētā Mise slimnīcā ―Biķernieki‖
Trešdiena, 24. janvāris
Sv. Francisks no Sales, bīskaps un
Baznīcas doktors, piemiņas diena
8.00 Svētā Mise par Ainu Ēveli

Piektdiena, 26. janvāris
Sv. Timotejs un Tits, bīskapi, piemiņas
diena
8.00 Svētā Mise par Ivetu Vagali. Jēzus
Sirds litānija
Sestdiena, 27. janvāris
8.00 Svētā Mise par + Alinu, + Jūliju,
+Vitoldu, + Dominiku un Vitolda,
Andreja, Česlava, Vitolda veselību
Svētdiena, 28. janvāris
Parastā liturģiskā laikposma
4. svētdiena
8.00 Svētā Mise un ―Svētais Dievs‖
9.15 Marijas leģions Svētdienas skolas
telpās
11.00 Galvenā Svētā Mise par + Solomoju
un + Haraldu Grantiem
13.15 Svētdienas skolas nodarbības
15.00 Svētā Mise (bērniem) par + Jāni
Vītolu.
Svētdienas skolas audzēkņu kristības,
Pirmā Svētā Komūnija
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise par draudzi

Ceturtdiena, 25. janvāris
SV. APUSTUĻA PĀVILA
KONVERSIJA, svētki.
Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību
noslēgums

Pirmdiena, 29. janvāris

8.00 Svētā Mise par Kārļa Broka veselību
18.00 Euharistiskā adorācija
19.00 Svētā Mise par + Zofiju Krukovsku

8.00 Svētā Mise par Ilonas Zankovičas
veselību
15.30 - 17.30 Grēksūdze

8.00 Svētā Mise par Viguļu ģimenes
veselību
Otrdiena, 30. janvāris

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles garīdznieku kontakttālruņi
Sv. Jēkaba katedrāle:
Pr. Valters Vārpsalietis, vikārs:
tālr. 67326419
mob. 25920913
Pr. Pauls Kļaviņš, administrators:
Diak. Gunārs Konstantinovs:
tālr. 67224314, mob. 27001445
tālr. 67326419, mob. 29654800
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Trešdiena, 31. janvāris
Sv. Jānis Bosko, priesteris, piemiņas
diena
8.00 Svētā Mise par + Bruno Borodušku
19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telp.
Ceturtdiena, 1. februāris
8.00 Svētā Mise par + Zaigu
18.00 Euharistiskā adorācija
19.00 Svētā Mise (jauniešiem) par
Raimonda Klodža veselību. Piedalās
ansamblis ―Pro Sanctitate‖
Piektdiena, 2. februāris
KUNGA PREZENTĀCIJA – Sveču
diena, svētki. Konsekrēto personu diena
8.00 Svētā Mise par Ilzes, Zigfrīda
Jansonu, Zanes, Kārļa, Terēzes, Jāņa
Ragžu un Valērijas Moricānes veselību
11.00 Procesija ar svecēm un Svētā Mise
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise. Piedalās konsekrētās
personas.
Šodien sveču pasvētīšana.
Atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša
Sestdiena, 3. februāris
Vissv. Jaunavas Marijas godināšana
Sv. Blazijs, bīskaps un moceklis
8.00 Svētā Mise par + Vilmāru Jansonu,
+Henriku Morkānu, + Annu Eršteinu un
+Annu,+ Kārli Jansoniem.
J. Marijas Litānija un veltīšanās.
Šodien tiek dota svētība pret kakla
slimībām
Svētdiena, 4. februāris
Parastā liturģiskā laika 5. svētdiena
Jēzus Sirds godināšana un
Vissv. Sakramenta adorācija
8.00 Svētā Mise un ―Svētais Dievs‖
9.15 Marijas leģions Svētdienas skolas
telpās
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11.00 Galvenā Svētā Mise par Jēkaba
katedrāles draudzes ―Marijas leģionu‖
Garīgā Semināra audzēkņu zemākās
svētības un Jēzus Sirds dievkalpojums.
Svētlietu pasvētīšana
15.00 Svētā Mise (bērniem)
18.00 Rožukronis
18.30 Svētā Mise

SVĒTAIS JĀNIS BOSKO –
JAUNIEŠU TĒVS
(turpinājums no 1. lpp)
„Oratoriju darbs‖ uzsākās 1841. gadā
ar „vienkāršu katehisma stundu‖ un vēlāk
izvērsās, atbildot uz steidzošām vajadzībām
un situācijām: apmešanās vietas, lai
uzņemtu tos, kam nav kur doties, darbnīcas,
mākslu un aroda skolas, lai ļautu tiem atrast
darbu un godīgi pelnīt; skolas humanitārās
sfērās un atvērtas aicinājumu ideāliem,
veselīga prese un atpūtas iniciatīvas un
metodes, atbilstoši periodam (teātris,
orķestris, dziedāšana, rudens izbraukumi).
Pr. Jānis veica jauniešu labā virkni
pārsteidzošu aktivitāšu ar vārdiem, rakstiem,
institūtiem, ceļojumiem, tikšanos ar
civilajām un reliģiskajām personībām;
vispirms viņš tiem pauda vērīgas rūpes par
katru individuāli, lai viņa tēvišķā mīlestībā
zēni varētu redzēt norādi uz vēl augstāku
mīlestību. Viņa mīlestības dinamiskā
tieksme bija universāla savā apmērā un tā
mudināja viņu atbildēt uz misijas
aicinājumu no tālām zemēm un aizjūrām
darboties evaņģelizācijā, kas nekad nebija
šķirta no īstiem centieniem pēc cilvēka
attīstības.
Sekojot tiem pašiem kritērijiem un ar
to pašu garu viņš centās rast risinājumu arī
meiteņu un jauno sieviešu problēmām.
Kungs deva viņam līdzdibinātājus: svēto
Mariju Domenicu Mazzarello līdz ar jaunu
sieviešu grupu, kas jau bija draudzes līmenī
veltījušās meiteņu kristīgajai formācijai.

-4-

Nr. 2 (308) 2018. gada 21. janvāris

Viņa pedagoģiskā pieeja izraisīja citus
līdzstrādniekus, vīriešus un sievietes, dažus
no
tiem
veltījušos
neatsaucamiem
svētsolījumiem, citus „līdzstrādniekus‖,
saistītus
ar
viņu
līdzdalībā
viņa
pedagoģiskiem un apustuliskiem ideāliem,
un iesaistīja arī „kādreizējos skolniekus‖,
mudinot tos personīgi liecināt par saņemto
izglītību un to pašiem veicināt.
Tik liels iniciatīvas gars izrietēja no
dziļas iekšējās attieksmes. Viņa cieņa kā
svētajam piešķir viņam vienreizēju vietu
starp
lielajiem
reliģisko
institūtu
dibinātājiem Baznīcā. Viņš ir ievērojams
daudzu iemeslu dēļ: viņš uzsāka īstu skolu
jaunā un pievilcīgā apustuliskā garīgumā;
viņš veicināja īpašu dievbijību uz Mariju,
kristīgo palīdzību un Baznīcas Māti; viņš
pauda lojālu un drosmīgu izpratni par
Baznīcu, veicot delikātu starpnieka darbu
starp Baznīcu un valsti laikā, kad attiecības
starp abām bija grūtas; kā apustulis viņš bija
reālistisks un praktisks, vienmēr atvērts
jauniem atklājumiem; viņš bija dedzīgs
ārzemju misiju organizētājs ar īsti katolisku
uztveri; viņš bija izcils piemērs īpašai
mīlestībai uz jauniešiem un jo sevišķi
vistrūcīgākajiem no viņiem par labu
Baznīcai un sabiedrībai; viņš izvērsa
iedarbīgu un piesaistošu pedagoģisko
metodi, kuru atstājis kā vērtīgu mantojumu,
kas sargājams un attīstāms.
Viņš īstenoja
savu personīgo
svētumu, veicot audzināšanas pienākumus
ar dedzīgu un apustulisku sirdi, un reizē viņš
zināja, kā stādīt priekšā svētumu kā
praktisku mērķi savai pedagoģijai. Apmaiņa
starp „izglītību‖ un „svētumu‖ tiešām
raksturo viņa personību: viņš bija „svēts
audzinātājs‖, viņš guva iedvesmu no „svēta
piemēra‖ – Franciska no Sales, viņš bija
sekotājs „svētam garīgtēvam‖ – Jāzepam
Cafasso, un spēja veidot no zēniem svētu
audzēkni – Dominiku Savio.
(turpinājums sekos)

GAISMAS SVĒTKI
2. februārī svinam gaismas svētkus –
sveču dienu. Šī ir Jaunavas Marijas svētku
diena. Jaunava Marija atnesa pasaulei
Gaismu Jēzus Kristus personā – Pestītāju.
Arī degošā svece dod mums gaismu un tā
mums atgādina Jēzu Kristu – pasaules
Gaismu. Jēzus ir Gaismas nesējs – viņš to
izstaro visur, gan Betlēmē; svētnīcā, kā par
to dzirdējām šīs dienas Evaņģēlijā, Golgātā
un arī tabernākulā, kurā viņš mums ir palicis
mums par dvēseles stiprinājumu.
Visjaukākās svētku dienas ir Jaunavas
Marijas svētki – sevišķi Sveču diena. Viņa
ir kā degoša svece ar savu ticību, ar saviem
tikumiem, un mūsu pienākums ir smelt no
viņas ticības gaismu un aizdegties Dieva
mīlestības liesmās.
Sveču gaisma mums atgādina to
Evaņģēlijā aprakstīto brīdi, kad Jaunava
Marija, klausīdama vecajam Mozus

likumam, kas bija noteikts sakarā ar
šķīstīšanu, atnākot noteiktai dienai pēc
bērna dzimšanas, gāja uz Jeruzalemi, kur
bija vienīgā jūdu svētnīca, lai izpildītu
noteikto likumu. Viņa gāja uz turieni, lai
uzupurētu Bērnu baznīcā un saliktu Dievam
šķīstīšanas upuri – pāri baložu vai divas
ūbeles.
Jaunava Marija mums parādīja
pazemības piemēru. Viņu eņģelis sveicinot
pagodināja kā „svētīto starp sievietēm‖,
nosaucot to par „žēlastības pilno‖, tomēr
viņa negribēja izrādīt savu augsto stāvokli,
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neuzskatot sevi labāku par citām sievietēm,
neuzsverot savas priekšrocības un labprāt
darot visu to, ko tā laika Baznīcas likumi
pieprasa no visām sievietēm. Kaut gan viņa
bija nevainīga, taču, ceļos nometusies, lūdza
žēlastību, prasīja Vecās derības priesteri, lai
lūdzas par viņu.
Marija parādīja Dieva mīlestības
piemēru. Tai dienā Jēzus svētnīcā bija tikai
pirmo reizi. Viņa uzupurēja savu dievišķo
Dēlu debesu Tēvam, lai ar viņu piepildītos
viss tas, ko pravieši bija par viņu rakstījuši.
Jēzus ir ciešanu un atpestīšanas upuris.
Jaunava
Marija
uzupurēja
Dievam
visvērtīgāko.
No Evaņģēlija zinām, ka Jēzus savus
apustuļus centās nostiprināt ar divām
patiesībām: ka viņš ir īstais Dievs; un ka
viņš cietīs un tādā veidā ieies savā godībā.
Līdz pat Jēzus nāvei apustuļos šīs patiesības
nenobrieda tik tālu, ka tie būtu bijuši bez
svārstīšanās.
Marija
turpretī
jau
pasludināšanas brīdī, nesatricināmā ticībā
bija pieņēmusi patiesību, ka Jēzus ir Dieva
Dēls. Un nu Simeona pravietojumus viņa
uzņēma ar ticīgu sirdi lielā paļāvībā, ka
cilvēces atpestīšana notiks smagā cīņā ar
ļaunumu un ka Dēla ciešanu jūrā tiks ierauta
arī viņa pati.
No šī brīža Marija zināja, ka viņu
gaida lielas sāpes, ka visas šīs ciešanas būs
sakarā ar pasaules pestīšanu. Katru dienu,
uzlūkodama Pestītāju, Marija atcerējās
Simeona vārdus, kas kā zemē iesēta sēkliņa
dīga, auga un kuploja. Klusais laiks
Nācaretē, kas mums liekas tik nabadzīgs ar
notikumiem un Jēzus atklātās darbības laiks,
kad priekšplānā ir Marija, bija pildīts ar
sāpju asnu attīstīšanos Marijas sirdī. Un tā,
mums kaut kādā neaptveramā veidā, Marijas
Sirds veidojās līdzīga Jēzus Sirdij.
Šinī Marijas svētku dienā Simeons
runāja par Kristu kā Gaismu un
apgaismotāju. Lai atzīmētu, ka Kristus ir
pasaules Gaisma, šinī dienā svētī sveces.
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Sveces, kādas pazina agrākos laikos,
gatavoja no vaska, ko savāca darba bites, ko
tās sanesa no visskaistākajiem ziediem. Arī
mums Jēzum jāsniedz un jāvāc tikumu
ziedputekšņi, lai mēs mūžībā nebūtu tukšā.
Cilvēks savu nākotni nezina. Varbūt
jau šogad, Marijas svētkos pasvētītā svece
tiks aizdegta mūsu nāves stundā. Tas liek
mums rūpēties, lai pie mūsu stingstošās
miesas degtu ne tikai sveču gaisma, bet arī
labu darbu gaisma. Tagad mēs paši turam
rokās pasvētītu sveci. Nāves stundā mums
to citi ieliks dziestošajā rokā. Tāpēc vajag
rūpēties, lai šīs rokas būtu tīras, brīvas no
mantkāres, lai tās neaptraipītu kaislības, lai
tās būtu tīras sevišķi tad, kad tās tiks uz
mūžiem saliktas uz mūsu krūtīm un
apbedīšanas sveču gaisma spīdēs mūsu
bālajā sejā.
Mums ir svarīgi kā skanēs mūsu
dzīves galīgais spriedums: spriedums par
mūžīgo laimi vai pazušanu. Tādēļ jādzīvo
saskaņā ar Dieva un Baznīcas likumiem, lai
nopietnajā stundā, kad aizvērsies mūsu acis
un kļūs tumša šī pasaule, sāktos gaismas
mirdzums mūžībā.

DIEVAM VELTĪTAS PERSONAS
UZUPURĒJAS JĒZUM
2. februārī Dievam veltītās personas
atzīmē viņām veltīto dienu ar īpašu vakara
dievkalpojumu.
Kad Jēzus aicināja mācekļus viņam
sekot, viņš tiem mācīja nepieciešamību
viņam paklausīt. Runa nebija tikai par Dieva
likuma un patiesas cilvēka sirdsapziņas
prasību ievērošanu. Sekot Kristum nozīmēja
vēlēties darīt visu, ko viņš personīgi noteica,
un nodoties viņa vadībai, kalpojot
Evaņģēlijam Dieva valstības atnākšanai (sal.
Lk 9:60,62). Tātad, aicinot „Seko man‖
Jēzus prasīja ne tikai celibātu un nabadzību,
bet arī paklausību, atdarinot viņa paklausību
Tēvam Iemiesotā Vārda stāvoklī, kas kļuva
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„Kunga Kalps‖ (sal. Is 42:1;52: 13-53; Fil
2:7).
Dievam veltītas personas, kas ir
Kristus tieši aicināto sekotāju mantinieki
viņa
Mesijas
misijā,
„uzņemoties
paklausības svētsolījumu, Dievam pilnīgi
atdod savas vēlmes kā upuri. Tādējādi viņi
ciešāk un pārliecinošāk ir vienoti ar Dieva
pestījošo
gribu‖
(Perfectae caritatis,n.14).
Viņu
atbilde
Dieva
pestījošajai
gribai
attaisnos
viņu
pašu
brīvības
atdošanu.
Evaņģēliskā paklausība
kā
atvērtība
Dieva
pestīšanas plānam, kas ir
neierobežots apvārsnis,
kurā Tēvs ietver visu
radību, tālu pārsniedz mācekļa personīgo
likteni - tā ir līdzdalība vispārējās
Atpestīšanas darbā.
Sv. Akvīnas Toms reliģiozo personu
paklausībā saskata vispilnīgāko veidu kā
atdarināt Kristu, kurš, kā sv. Pāvils saka,
„kļuva paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta
nāvei‖ (Fil 2: 8). Tātad paklausībai ir
nozīmīga
vieta
reliģiozo
cilvēku
svētsolījumos.
Jēzus ir paraugs tiem, kuri klausa
cilvēku priekšstāvjiem, tajā saskatot Dieva
gribas zīmi. Ar evaņģēlisko paklausības
padomu reliģiozie ir aicināti paklausīt
saviem priekšniekiem kā Dieva pārstāvjiem.
Bieži grūtības paklausībā rodas tieši Dieva
pārstāvniecības atzīšanā cilvēkā. Tomēr
jāņem vērā, ka šeit parādās Krusta
noslēpums. Reliģiskā paklausība nav vienīgi
cilvēciska
pakļaušanās
cilvēciskai
autoritātei. Paklausot cilvēks pakļaujas
Dievam, viņa gribai, kas izpaužas
priekšnieku gribā. Tā ir ticības lieta.
Reliģioziem jātic Dievam, kurš savu gribu
izpauž caur viņu priekšniekiem. Pat ja ir
redzamas priekšnieku kļūdas, ja viņu griba

nav pretēja Dieva likumam vai regulai, tā
izsaka Dieva gribu. Pat ja no cilvēciskā
viedokļa lēmums, šķiet, nav gudrs, ticībā
jāpieņem Dieva gribas noslēpums krusta
noslēpuma ietvaros.
Turklāt, kaut arī cilvēciskais aspekts nav
pilnīgs, tam ir Baznīcas autentiskums, jo tā
ar savu autoritāti apstiprina reliģiozos
institūtus un to likumus kā
kristīgās pilnības ceļus.
Bez šī baznīciskā iemesla
vēl cits pamatojums izriet
no reliģiozo institūtu
mērķa - „Veicināt Kristus
Miesas celšanu saskaņā
ar
Dieva
plānu‖
(Perfectae caritatis, n.14).
Reliģiozajiem, kas šādā
veidā uzlūko paklausību
un to praktizē, tā kļūst par patiesas laimes
noslēpumu. Šāda laime izriet no kristieša
pārliecības, ka viņš seko ne savai, bet Dieva
gribai, mīlot Kristu un Baznīcu.
Vatikāna II Koncils mudina priekšstāvjus
reliģiskā jomā būt paklausīgiem Dieva
gribai, apzināties savu atbildību, veicināt
kalpošanas garu, izrādīt mīlestību, respektēt
padotos kā cilvēkus, veidot sadarbības
gaisotni, labprāt ieklausīties brāļos,
saglabājot autoritāti izlemšanas procesā (sal.
Perfectae caritatis, n. 14).

LATVIJAI UN BRĪVĪBAI
„Latvijai
jābūt
patstāvīgai
demokrātiskai republikai‖— tādu lēmumu
pieņēma un pirmo reizi publicēja atklātībā
Nacionālās Padomes (NP) kopsapulce pirms
100 gadiem 1918. g. 30. janvārī. Tas bija
satraukuma pilns laiks, kad Latvijas liktenis
atradās svaru kausos Brestļitovskas miera
līguma sarunās starp Vāciju un Krieviju.
Nacionālā Padome no 28.—31.
janvārim sanāca otrā sesijā Pēterpilī, lai
izvērtētu savu attieksmi miera līguma
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sarunu jautājumā un deklarētu neatkarīgās
Latvijas valdības formu. J. Goldmanis ar īsu
uzrunu ievadīja debates, kuras risinājās
dzīvi, jo Krievijas-Vācijas separāto sarunu
dēļ sabiedrotiem nebija vairs jāvairās
atbalstīt cittautiešu neatkarības centienus.
O. Nonācs lietišķi apgaismoja politiskos apstākļus un noteikti iestājās par to,
ka no Brestļitovskas sarunu partneriem
jāprasa patstāvīga Latvija. K. Skalbe
uzsvēra tautu pašnoteikšanās tiesības un
prasīja runas un sapulču brīvību Kurzemē.
Uzmanīgi runāja pulkvedis (vēlāk ģenerālis)
K. Gopers, norādīdams, ka Krievija vēl nav
sabrukusi, tā pastāv un pastāvēs. K. Gopers
ieteica saites ar Krieviju pavisam
nesaraut. Tādos pašos ieskatos
bija agrākais domnieks J. Zālītis.
To pašu runu teica Dr. P.
Zālīte, atzīdams izdarīto neatkarīgās
Latvijas
valsts
izsludināšanu, bet kritizēdams
NP par to, ka izsludināšana
notikusi nepareizi: vajadzējis
nevis teikt, ka Latvija ir neatkarīga
autonoma valsts, bet deklarēt: Latvijai jābūt
patstāvīgai demokrātiskai republikai. Ar
Latvijas kā valsts izsludināšanu tautā esot
radies sajukums, jo arī baronu hercogiste
esot valsts. Nedrīkstot teikt, ka Latvija ir
valsts, jo vēl neesot ne valsts teritorijas, ne
valsts varas. Ar to P. Zālīte bija aizsācis
nākošo darba kārtības punktu, par ko visi
nopriecājās un nolēma izdebatēt abus
punktus kopā.
J. Goldmanis paskaidroja, ka arī
Ārlietu nodaļa vēloties, lai Latvijas valstij
tiktu deklarēta patstāvīgas un neatkarīgas
demokrātiskās republikas forma. Tagad pret
neatkarības minēšanu nekādu iebildumu
vairs nebūšot, jo Vācijai draudzīgā Krievija
sabiedrotiem
neesot
jāaizstāv
pret
sadalīšanos nacionālās valstīs.
A. Dobelis izteicās, ka nepietiek tikai
ar prasībām, bet jāizsaka arī kritika par

-7-

vietējo vāciešu politiku un jāprotestē pret
landtāgu, ģilžu un bruņniecības lēmumiem.
Ar pamatīgu runu uzstājās Fr. Trasūns,
uzsvērdams, ka pirmā vietā jāstāda prasība
par visas latviešu tautas un zemes
apvienošanu.
Kurzemei,
Zemgalei,
Vidzemei un Latgalei jābūt vienotām kopā
vienā veselā — latviešu tautā. Kā viens no
pēdējiem runāja Z. Meierovics. Analizēdams Latvijas piederību Vācijai vai
Krievijai, viņš nāca pie slēdziena, ka
latviešiem ejams pašiem savs ceļš par brīvu,
nedalāmu demokrātisku Latvijas Republiku.
Visus ierosinājumus nodeva saskaņot
J. Zālītim. Tostarp bija arī Zālītes
priekšlikums par Latvijas kā
demokrātiskās un neatkarīgas
republikas izsludināšanu. To
pieņēma šādā redakcijā: „Latvijai
jābūt patstāvīgai, demokrātiskai
republikai.‖
Profesors Arveds Švābe ir
teicis: ―Latviešu tautas vēsture
nesākās ar 1918. g. 18.
novembri, un tā nav beigusies ar 1940. g.
17. jūniju‖. Ar šiem vārdiem vēsturnieks
nebūt nedomāja mazināt 18. novembra
nozīmi. Viņš gan gribēja, lai mēs atcerētos
brīvības apzināšanās un apliecināšanas
plašākos etapus, vienmēr ticētu iespējām un
savai līdzdalībai ceļā uz šo mērķi, ka
brīvības saule atkal lietu zeltu pār Latvijas
ārēm.
Šai ziņā ir darīts daudz, kaut arī ne
viss iespējamais. Netrūkst tādu cilvēku,
kuriem tautas likteņi ir puslīdz vienaldzīgi,
tie ir mazticīgi un maz cerīgi, īpaši
noraugoties uz apkārt esošajiem procesiem.
Notikumi pirms 100 gadiem atgādina, ka
pasaules vēstures gaitu neviens nevar
paredzēt, arī lielvalstu vadītāji nē. Ja 1914.
g. 1. jūlijā, tikai vienu mēnesi pirms Pirmā
pasaules kara sākuma kāds būtu pareģojis,
ka pāris gadus vēlāk sabruks trīs lielas
Eiropas impērijas — Krievija, Vācija un
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Austro-Ungārija, tad katrs prātīgs cilvēks
būtu tikai līdzcietīgi paraustījis plecus. Vēl
tikai pirms 30 gadiem daudzi nevarēja
iedomāties PSRS sabrukumu, taču tas
notika jau pēc 3 gadiem.
Arī mūsu laikā ar Dieva svētību un
gādību var nākt pagrieziens par labu patiesai
brīvībai un atjaunotnei, kuru, izejot no
šodienas situācijas, nevaram pilnībā
paredzēt. Izšķirīgais būtu atdoties Dieva
apredzības vadībai. Mums būtu jānovērtē
18. novembra dotās iespējas, nodrošinot
Latvijas iedzīvotāju lielākajam vairumam
brīvāku un labklājīgāku dzīvi, nekā tas ir
bijis zem svešu varu kundzības. Pašlaik šīs
prioritātes, - cilvēka dzīvība un cieņa, kā arī
kopējais labums, saglabājas. Baznīcas
sociālā mācība piedāvā ievirzes, kā iestāties
par savu valsti, veicināt sabiedrībā mieru un
vienotību.

SVĒTDIENAS SKOLAS
NODARBĪBAS
uzsākas 2018.g. 11. februārī
svētdien plkst. 13.15
SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ
Visi laipni aicināti, kas vēlas tapt
⸭ kristīti
⸭ pieņemt pirmo Svēto Komūniju
(iet pie dievgalda)
⸭ laulāties
⸭ iepazīt vai padziļināt Katoliskās
Baznīcas ticības mācības pamatus
Aicināti skolas vecuma bērni,
jaunieši un pieaugušie
visās vecuma grupās

KATEDRĀLES JAUNIEŠU AKTIVITĀTES
Katru ceturtdienu jauniešu Svētā Mise
plkst. 19.00.
Katra mēneša 1. un 3. otrdienā
kalpošana Gaiļezera slimnīcā no 16.30
sadarbībā ar Marijas leģionu. Svētā Mise
19.00. Pieteikties pie Annas (25959377).
Katra mēneša otrajā otrdienā
kalpošana Onkoloģijas centrā no 16.30
sadarbībā ar Marijas leģionu. Svētā Mise
19.00. Pieteikties pie Annas (25959377).
Adorācija Vecrīgas kapelā (blakus
Saeimai) katra mēneša 1. un 3. svētdienā.
Atbildīgā – Māra (27026239).
Slavēšana ar „Ex Animo & Draugiem”
Katra mēneša trešajā ceturtdienā.

KATEDRĀLES LŪGŠANU GRUPAS
Filoteja – otrdienās, Guna (26408249)
Filemona – svētdienās, Dzintars
(28620650)
Teofīla – trešdienās, Sandijs (29153925)
Sv. Ģimenes (ģimenēm) - Mareks
(26121134)
Pāvila – svētdienās, Esmeralda
(26179443)
Sv. Faustīnes – svētdienās, Juris
(29541739)
Svētīgās Terēzes no Kalkutas – otrdienās,
Arisa (26107411)
„Ex Animo‖ – pirmdienās, Linda
(28368192)
Sv. Kamila – slimnieku kalpotāju grupa,
Anna (25959377)
Šonštates Dievmātes lūgšanu grupa –
Sandra (20450755)
mta.edu.lv@gmail.com
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