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Pazemība un miers 
 
Cilvēks, kas pazemīgi atzīst savas kļūdas, viegli at-

bruņo savus ienaidniekus un bez grūtībām nomierina 
tos, kas uz viņu dusmojas. Dievs aizstāv sirdī pazemīgu 
cilvēku: Viņš to mīl un mierina, Viņš noliecas pie tā, 
piepilda ar savu žēlastību un pēc pazemināšanas ļauj 
dalīties savā godībā.  

Pazemīgajam Dievs atklāj savus noslēpumus, maigi 
aicina un saista pie sevis. Apvainojumi netraucē paze-
mīga cilvēka mieru, jo viņš balstās uz Dievu, nevis uz 
mirstīgām būtnēm. Nedomā, ka esi kļuvis labāks, jo tu 
vēl nespēj sevi nolikt zemāk par citiem. 

Esi mierīgs, un tu spēsi nest mieru citiem. Cilvēks, 
kurā mājo miers, ir vairāk vērts nekā tas, kuram ir 
daudz zināšanu. Kaislīgs cilvēks pat labo vērš par ļaunu 
un ļaunajam uzticas vairāk. Labs un mierīgs cilvēks vi-
su virza uz labo.  

Kas glabā sirdī mieru, tas citus netiesā, bet, kas pats 
ar sevi ir nemierā, tas tur citus aizdomās. Tādam cilvē-
kam pašam nav miera, un arī citiem tāds nespēj mieru 
nest. Viņš bieži pasaka to, ko nevajadzētu sacīt, un ne-
dara to, ko vajadzētu darīt. Viņš vienmēr zina, kas būtu 
jādara citiem, bet savus pienākumus pamet novārtā. 
Tāpēc vispirms esi dedzīgs sevis izvērtēšanā, tad tev 
būs skaidrāk redzams, kā vērtēt savu tuvāko. 

 
No Ķempenes Toma grāmatas «Sekošana Kristum»  

Svētrunas vietā 

Gribu zināt vairāk 
 
Templa Grendina pirms 7 gadiem uzrakstīja grāmatu 

«Kā saprast dzīvniekus». Šī grāmata daudziem visā pa-
saulē lika atzīt, cik maz mēs patiesībā saprotam dzīvnie-
kus. Autorei ir kāda autisma paveids, kas viņai ir sagādā-
jis neiedomājamas problēmas mācīties normālo bērnu 
skolās, ieiet nepazīstamā telpā, smaidīt vai, teiksim, ne-
piespiesti tērzēt ar citiem ne par ko. Taču labu pedagogu 

vadībā viņa atklāja, ka autisms nav tikai zaudētāju slimī-
ba; autisms viņai palīdz labāk saprast dzīvniekus nekā 
«normālajiem» cilvēkiem. «Normālie» ir pārsteidzoši 
nevērīgi pret tādām detaļām kā, piemēram, krāsa, ēna, 
apkārtējās skaņas, smaržas, ūdens atspīdums peļķē...; 
tiem svarīgākas ir kopsakarības. Bieži vien «normāla-
jiem» tā arī nepamanītas paliek būtiskas lietas. Tā vietā 
priekšroka tiek dota noslēgtai dzīvei aplamos priekšsta-
tos. Bet autorei dzīves uztvere veidojās tikai un vienīgi 
no detaļām, kuras viņa atceras kā attēlus, fotogrāfijas. 
Analizējot šos attēlus, viņa nonāk pie vispārinājumiem. 
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Šāda uztveres īpatnība pētniecei palīdzēja saprast, pie-
mēram, nemieru, kas dīvainā kārtā pārņēma govju ba-
ru, kad to dzina cauri peldināšanas iekārtai. Viņa uzpro-
jektēja iekārtu, kur govis pārvietojas lokveida kustībā 
pa koridoriem, kuros tās nebaida ēnas un atspīdumi, 
cilvēkiem tās nebija jādzen ar spēku: tādā veidā lopi 
izgāja šo satraucošo procedūru pilnīgi mierīgi. Šādas 
iekārtas tagad tiek pasūtītas vairumā, jo izrādās, ka tas 
atmaksājas arī finansiāli. Dzīvniekus kopumā motivē 
dažādas emocijas, un, ja ir skaidrs, kādas ir šīs emocijas 
un kas tās ir izraisījis, ir iespējams šīs emocijas koriģēt. 
Lūk, daži Grendinas praktiski ieteikumi: «Nekad neva-
jag sodīt par uzvedību, kuru motivē bailes, jo dzīvnieks 
nobīsies vēl varāk. Mierinot dzivnieku un glāstot, runā-
jiet ar to mierīgā, zemā 
balsī. Glaudot neplikšķi-
niet, jo ir dzīvnieki, kas to 
uztver kā kādu sišanas 
paveidu. Dzīvniekiem ir 
motivācija meklēt sabied-
rību; bez sabiedrības iz-
auguši, tie bieži ir agresī-
vi..». Cik maz mēs īstenībā 
zinām! Cik maz mēs pa-
manām! Pat tuvākā dabas 
daļa (mūsu mīļdzīvnieki: 
kaķis vai suns, putns vai 
zivtiņa akvārijā) mums 
pastāv līdzās neizzināta. 
Nemaz nerunājot par skudru pūzni dārza galā, kukai-
ņiem dīķī vai putnu dažādību pļavā. Daba ir kā atvērta 
grāmata mūsu priekšā, kuru neprotam vairs izlasīt. Vai 
sāksim par to interesēties tikai tad, kad mums tās vairs 
nebūs? Visdrīzāk, ka tā.  

Bībele ir grāmata, kurā atklāts tas, kas ir pāri šai da-
bai, pārdabiskais. Daba un Bībele abas ir dotas, lai mēs, 
cilvēki, pagodinātu Dievu. Vai cilvēks, kurš nepamana 
to, kas ir zem viņa, pamanīs to, kas ir pār viņu? Ja reiz 
neinteresanta šķiet daba, tad diezin vai interesanta lik-
sies neredzamā pasaule. Ja es kā patērtētājs raugos uz 
mežu (cik tur kubu? cik es par to saņemšu?), tad diezin 
vai kā citādāk raudzīšos uz Dieva lietām. Visdrīzāk es uz 
Dieva lietām raudzīšos vēl paviršāk, lai pats varētu dzī-
vot savās ilūzijās. 

Vērotājam ir redzams, kā maņām uztveramā pasaule 
pāriet. Dabas resursi izbeidzas, kaķis un suns un govs — 
arī. Pat saule izdeg. Agrāk vai vēlāk tas viss izbeidzas. 
Dievs ir no mūžības uz mūžību; tā mēs ticam un aplieci-
nām. Mums mūžība nozīmē attiecības ar Dievu. Ir pēdē-
jais laiks tām pievērst uzmanību. Apustuļa Pāvila skol-
nieks Areopagīta Dionīsijs Bībeli ir pētījis ar līdzīgu izzi-
ņas prieku kā Templa Grendina dzīvniekus. Grāmatā 
«Par debesu hierarhiju» viņš skaidro Dieva neredzamās 
pasaules iekārtojumu. Kā redzamā pasaule apzināti vai 
neapzināti tiecas piepildīt Dieva ieceri par sevi, tāpat 
neredzamā pasaule apzināti tiecas piepildīt Dieva ieceri 
par sevi. Būtu pagalam muļķīgi mums, cilvēkiem, palikt 
savos priekšstatos par Dievu un palaist garām pa tukšo 

savu laiku, kas mums dots, lai piepildītu Dieva ieceri par 
sevi. Kāda ir Dieva iecere par tevi? Kāda tā ir par mani? 
Par draudzi? Par Baznīcu? Par dievkalpojumu? Par dar-
bu? Atbildes uz šiem jautājumiem var nākt, ja paraugā-
mies apkārt ar interesi: kā to visu saprat?  

Aeropagīta Dionīsijs māca tā. Debesu hierarhijā 
augstākais ir Dievs. Par Viņu mums var būt dažādi 
priekšstati, bet neviens no tiem netiek Dievam ne tuvu-
mā; pat ne viscēlākie un cildenādākie: Vinš ir pilnīgi 
atšķirīgs no mums. «Dievu neviens nekad nav redzē-
jis» — ir sacīts Jāņa evaņģēlijā. «Vienpiedzimušais Dēls, 
kas ir pie Tēva krūts, tas mums Viņu ir darījis zināmu.» 
Šis Dēls mūžībā izšķīrās par neiedomājamāko: pamest 
savu dievišķo neierobežotību, ienākt mūsu, cilvēku, 

pasaulē, pieņemt visu cil-
vēcisko ierobežotību un 
līdz ar to — baudīt arī vi-
sas šī lēmuma sekas. 
«Vārds tapa miesa». Viņu 
šeit uzrunāja dažādi, ie-
rastākais veids bija saukt 
viņu vārdā: Jēzus. Jēzus no 
Nācaretes. Rabbi jeb mācī-
tājs. Tie ir vienkārši vārdi. 
Lai gan tie ir vārdi starp 
citiem cilvēku vārdiem, 
tomēr ir jāpiesargās no 
familiaritātes, jo viņš ir 
arī pilnīgs Dievs. Patiess 

Dievs un patiess cilvēks. «Caur viņu un uz viņu — visas 
lietas». Jēzus ir darījis zināmu Tēvu un Svēto Garu. Trīs 
Personas absolūtas mīlestības vienībā. Trīs Personas, 
kas ir vienotas savā starpā attiecībās. Mūsu cilvēciska-
jam prātam ir vienkāršāk par visu domāt kā par kaut 
ko, kas atrodas telpā un laikā. Taču Dievs ir pāri telpai 
un laikam. Telpa un laiks ir Viņa izgudrojums. Viņš ir 
tur, kur Viņš grib būt. Bet tur, kur Viņa nav, visticamāk, 
ir elle. 

Ap Dievu norisinās nepārtraukts dievkalpojums, kaut 
kas līdzīgs dejai. Katras Debesu dievkalpošanas mērķis 
ir dievlīdzība; visu Debesu spēku darbību virza vēlme 
aizvien vairāk būt Dieva gaismā, būt pilnīgākiem dieviš-
ķā zināšanā un šīs zināšanas tālākdošana citiem. Vistu-
vākie savā līdzībā Dievam ir sekojošās trīs kārtas: Troņi, 
Ķerubi un Serafi. Tad nākamie: Kundzības, Spēki un 
Varas. Savā kārtā ir Principi, Erceņģeļi, Eņģeļi. Aeropa-
gīta Dionīsijs paskaidro katru kārtu un katru jēdzienu. 
Pārstāstīt to šeit nebūs iespējams. Taču ir iespējams 
izpētīt Rakstus un lūgt gudrību to izpratnei. Jāpiezīmē, 
ka latviešu valodas tulkojumā (kā jebkurā tulkojumā) 
kaut kas vienmēr pazūd vai paliek neizteikts, arī orģi-
nālvalodā šie vārdi ir ar līdzīgu nozīmi.  

Par 1. svētās kalpošanas kārtu ir jālasa pravieša Jesa-
jas vīzija Templī (Jes. 6), kur ir minēts Tronis, kurā atro-
das Dievs un Serafi, kas, aizseguši savu vaigu, lidojot 
nemitējas saukt: «Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs, Ceba-
ots — Pulku Dievs!» No ebreju valodas «Serafi» nozīmē 
«Aizdedzinātāji» vai «Dedzīgie», vai «Liesmojošie». Ķe-

 

Lūgšana 
 
Kungs, dāvā man satriektu sirdi, dāvā man tīru sirdi, 

patiesu, devīgu, šķīstu un atturīgu sirdi, maigu un paze-
mīgu sirdi.  

Dāvā man sirdi, kas pilna miera; sirdi, kuras ilgas esi 
Tu; sirdi, kas ir vērīga un redz lietu mēru; sirdi, kas ir 
vienkārša un nedomā sliktu par savu brāli; sirdi, kas jūt 
līdzi otra ciešanām un līksmo par otra tikumiem. Āmen.  
 

Jānis no Fekānas 
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26. un 27. maijā Dundagā 
Aļņa Auziņa un Diānas Siliņas foto 

Spēlē un dzied Zane, viņai palīdz Baiba. Pēc iesvētībām pie baznīcas. 

Maijas iesvētības Vasarsvētkos.  Pirmais Vakarēdiens. 

Bībeles stundā. Klausoties profesora, mākslas zinātnieka Ojāra Spārīša aizrautī-
go stāstījumu. 
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Draudzes dienā, 26. maijā, Mazirbē un Kolkā 
Ineses Dāvidsones un Diānas Siliņas foto 

Vieslektora stāstījumā nopietni ieklausās arī Aiva, Edgars un Ervīns. Ko gan pēta un apspriež šīs gudrās «galvas»? 

Ļoti uzmanīgās klausītājas Valda un Alfa. Spārītim dāvātajā puķu pušķī Alfa bija izveidojusi arī spārīti. 
Profesoram ar humora izjūtu viss kārtībā: viņš par kukaini, savu 
uzvārda māsu, tikai priecājas. 

Mazirbes luterāņu baznīcā. Profesors interesanti stāsta par Helēnas Heinrihsones altārglez-
nu Kolkas luterāņu baznīcā. 
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rubi savukārt nozīmē «Gudrības pilnība» vai «Gudrības 
izliešanās». Pravietim Ecehiēlam (1:22—28 un 10.nod.) ir 
divi Dieva godības redzējumi, kuros ķerubi ir redzēti ar 
vairākām sejām. Turklāt — ja ķerubus vēl var ietvert 
kādā tēlā (tādi bija attēloti Tempļa ornamentos), tad 
Troņiem kā Būtnēm nav nekādas atbilstības mūsu 
priekšstatiem.  

Par 2. svētās kalpošanas kārtu ir jālasa Pāvila vēstule 
efesiešiem (1:21) un kolosiešiem (1:16). Apustulis nerak-
sta par šo hierarhiju — Kundzības, Spēki, Varas — siste-
mātiski, jo tāds nav viņa mērķis. Sistemātiskums rodas 
kā prāta slēdziens, kopā savelkot Bībeles liecības. Var 
pievērst uzmanību arī tam, ka šo būtņu starpā ir iespē-
jama arī kādas savas varas deleģēšana jeb tālāknodoša-
na citiem spēkiem (Atkl. 14:18). Visi nedara visu, bet 
katrs atbilstoši savām attiecībām iepretī Dievam un 
sūtībai. Visiem ir zināma viņu dievkalpojuma liturģija.  

3. kalpošanas kārta ir Principi, Erceņģeļi un Eņģeļi. 
Latīņu izcelsmes vārdu «Principi» varētu tulkot ar vār-
du «Sākumi», bet tāda vārda daudzskaitī latviešu valodā 
nav; savukārt citi vārdi jau ir iepriekš «aizņemti». Var-
būt — «Valdības»? Oriģinālā tas skan «Arhē» (Ef 1:21). 
Par erceņģeļiem var izlasīt pravieša Daniēla redzējumā 
(10:13) un Lūkas evaņģēlija sākumā (1. nod.). Arī viņi 
tiecas pretī savam izcelsmes Avotam. Vienlaicīgi viņi ir 
vistuvākie mūsu cilvēciskajai uztverei. Tāpēc viņi ir 
starpnieki, kas cilvēkiem atklāj dievišķo pasauli. 

Jēzus nonāca no Debesīm, lai mūs, cilvēkus, uzvestu 
Debesīs. Viņš kļuva par Cilvēku, lai mūs darītu par die-
viem. Ja reiz Dievs šo cilvēku pasauli tik ļoti ir mīlējis, 
ka ir devis savu vienīgo Dēlu, aplami būtu no šī Dieva 
darba sagaidīt tikai mazas psiholoģiskas izmaiņas pēc 
dievkalpojuma apmeklējuma. Jēzus saka: «Mana Tēva 
namā ir daudz mājokļu, un es eju jums vietu sataisīt. 
Un, kad es būšu jums vietu satasījis, es nākšu pie jums 
un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī 
jūs». Nekam mazākam mums nevajadzētu gatavoties. 

 
Mācītājs Armands Klāvs  

 
 
Svētais 

Benedikts 
no Nursijas 
 

Benedikts ir dzimis ap 
480. gadu turīgā ģimenē 
netālu no Nursijas pilsētas 
(tagad Norča, Umbrijas ra-
jons, Itālijas vidus). Vecāki 
viņam ir devuši īsto vārdu 
(no latīņu valodas tas nozī-

mē «svētīgais», «slavējamais»). Viņam bija dvīņu māsa 
Sholastika.  

Jaunībā Benedikts mācījies Romā tā saucamās «brīvās 

mākslas» — retoriku, gramatiku, aritmētiku, ģeometri-
ju, mūziku un citas tā laika populārākās zinības, bet drīz 
vien mācības ir pārtraucis, lai dotos apgūt daudz aizrau-
jošākas zinības — kristīgo askēzi. Tam par atbilstošu 
vietu viņš atrod Afilu, 60 km no Romas, vēlāk ap 500. 
gadu, lielākai vienatnei nododoties, viņš iekārtojas alā 
netālu no Subiako, kur viņu uztur mūks no netālā klos-
tera. 3 gadu laikā viņš kļūst slavens ar savu dzīvesveidu, 
un pie viņa sāk ierasties cilvēki pēc padoma un aizlūg-
šanām. Vietējie mūki viņu aicina uz kaut ko vairāk — 
kļūt par viņu klostera vadītāju. No šīs iecees nekas labs 
nesanāk, jo Benedikts ir pārāk stingrs, bet mūki negrib 
klausīt. Nezin kā tur īsti ir bijis, bet stāsta, ka viņu pat 
esot mēģinājuši noindēt; mēģinājums nav izdevies, jo 
saindētais kauss esot saplīsis pēc Benedikta pateicības 
lūgšanas pirms maltītes. Uzzinājis par ļauno mūku iece-
ri, viņš uzskatīja, ka ir atbrīvots no grūtā kalpošanas 
pienākuma; iespēju atgriezties savā alā Subiako garām 
laist nedrīkst!  

Pašam īpaši pie tā nedarbojoties, ap viņu sāk pulcē-
ties mācekļi. Viņš iedibināja 12 nelielas kopienas, kuru 
darbību pats arī pārraudzīja. Laikam jau šīs kopienas 
kļuva ietekmīgas, jo apkārtējie sāka vērpt intrigas. Ir 
zināms, ka 529. gadā citā vietā, Kampānijā, blakus biju-
šajai romiešu karaspēka nometnei kalnā, Benedikts no-
dibināja Montekazino klosteri un kļuva par tā vadītāju. 
Tur arī tapa slavenā benediktīņu rēgula («Regula Bene-
dicti»), kura ne tikai atspoguļo tā laika mūku sadzīvi 
klosterī, bet arī kļūst par pamatu visam Rietumu mo-
nasticismam. Benedkts pats par klosteri runāja kā par 
«kalpošanas skolu Kungam». «Lūdzies un strādā!» ska-
nēja dzīves princips viņa klosterī.  

 
Sagatavojis mācītājs Armands Klāvs 

 
(Nobeigums nākamreiz) 

 
 

Bērniem, vecākiem,  
krustvecākiem... 

Vai tas ir draugs? 
 

Kādā valstī zinātnieki izveidoja robotu, kurš bija spē-
jīgs mācīties. Viņu nosauca par Saiku. Robots varēja 
atcerēties jebkuru informāciju un atbildēt uz katru jau-
tājumu. Viņš bija īsts teicamnieks, tikai veidots no me-
tāla un plastikas.  

Robots bija pat paklausīgāks par tevi. Jo tu audz lie-
lāks, jo patvaļīgāks un stūrgalvīgāks kļūsti. Bet Saiks 
darbojas tikai pēc ievietotajām programmām. Viņš pat 
labu darbu neizdarīs, ja neviens viņam nepavēlēs.  

Krustojumā stāv aklais un nespēj pāriet ielu, jo ne-
redz luksoforu. Tu ātri sapratīsi, kas jādara, vai ne? Bet 
Saiks ne. Ja tas nav viņam ieprogrammēts, robots pats 
stāvēs un stāvēs kā luksofors un vēl uguntiņas paspīdi-
nās.  

Cilvēki jautāja Saikam: 
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— Kas ir tavi vecāki? 
Viņš atbildēja: 
— Man nav vecāku. Es esmu datorprogramma, nevis 

dzīva būtne. 
— Bet ko tu vari? 
— Es atceros to, ko man iemācīja. Varu uzņemt jebku-

ru informāciju un to apstrādāt. 
Cilvēki datorzēnam Saikam jautāja: 
— Saik, kādi tev ir pienākumi?  
— Pakāpeniski uzkrāt zināšanas un ar tām dalīties. 
Zināšanas — tas, protams, ir labi...Vai tikai zināšanās 

ir tā vērtas? Kas tās ir bez sirsnības un labestības? 
Tagad Saikam zinātnieki jau daudz iemācījuši. Viņš 

prot lasīt, spēlēt šahu, runāt pa telefonu. Dažkārt šķiet, 
ka viņš ir cilvēks. Bet... 

Vai tu gribētu tādu draugu? Nez vai. Viņā nav dvēse-
les. Viņš nespēj mīlēt. Bet vai tas ir draugs, kas neprot 
mīlēt?  

Un vispār, ja nemīl, kāpēc tad dzīvot? 
 

No krievu valodas pēc Borisa Ganago stāsta  
tulkojusi Ieva Freimute 
 
 

Iedvesmojošās luterāņu  
Jauniešu dienas 

 
4. Latvijas luterāņu Jauniešu dienās «Iededzies», kas 

norisinājās no 15. - 17. jūnijam Rīgā, piedalījās arī mū-
su draudzes meitenes: Monika Freimute un Dana Ro-
zenberga. Monikai tās bija pirmās luterāņu Jauniešu 
dienas, bet Dana ir bijusi dalībniece visās. Lūk, viņu 
iespaidi! 

Monika: «Manuprāt, pasākums bija izdevies. Man 
visvairāk patika sestdienas vakara koncerts, tajā valdīja 
patīkama gaisotne. Pēc tā mums atnesa lielu svētku 
kliņģeri, ko rotāja uzraksts «LELB 90». Sestdien pa die-
nu notika arī Tezē dievkalpojums, kas mani patiešām 
uzrunāja. Brīnišķīga bija arī slavēšana, pārsvarā mēs 
dziedājām Kaspara Ezeriņa dziesmas. Vēl tagad, kaut ko 
darot, kāda no tām «iešaujas» galvā. Domājot par šo 
pasākumu un atceroties to, nonācu pie secinājuma, ka 
man tajā visā ļoti pietrūka kopības sajūtas, mēs bijām 
katrs par sevi. Bet arī caur to Dievs mums katram kaut 
ko grib pateikt». 

Dana: «Jauniešu dienas bija sirsnīgas, pacilājošas un 
iedvesmojošas. Pilnas ar dažnedažādien pasākumiem, 
semināriem, slavēšanu. Prieks redzēt tik daudz jau-
niešu, kas «iedegušies» par ticību Kristum. 

Pasākuma moto skanēja: «Neviens lai nenicina tavu 
jaunību, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos, do-
mās un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā». (1.Tim. 
4:12) «Iededzies par savu baznīcu, draudzi, draugiem un 
paziņām – iededzies atkal par savu ticību Kristum! Ne-
nonicini savu jaunību, bet parādi ar pašu dzīvi, dar-
biem, mīlestību, ticību un šķīstību citiem cilvēkiem, par 
ko tu «iededzies»!» Tāds bija aicinājums, kas arī piepil-

dījās. Jauniešu dienu mērķis — Latvijas evaņģēliski lute-
riskās baznīcas (LELB) dibināšanas 90. jubilejas atzīmē-
šana. 

Dienas bija piepildītas. Uzstājās slavētāji: Ieva Marta 
Graudiņa ar draugiem, Kaspars Ezeriņš ar Kristīni Prau-
liņu, Deividsa Maikls Karillo u.c. Notika Bībeles studija, 
semināri, aktivitātes un atskats uz LELB 90 gadiem. 

Pati piedalījos seminārā par slavēšanu un pielūgsmi, 
ko vadīja Kaspars Ezeriņš, kā arī interesantā aktivitātē, 
kā «Bīskapa cepināšana», tajā uz dažādiem jautājumiem 
atbildēja bīskapi Pāvils Brūvers un Einārs Alpe. Bieži 
vien uz vienu un to pašu jautājumu skanēja atšķirīgas 
atbildes. 

Svētā Pētera baznīcā svinējām krusta godināšanas un 
gaismas dievkalpojumu — Tezē dievkalpojumu.  

Sestdienas vakarā Doma baznīcas dārzā notika īpašs 
koncerts — «Uzdāvini draugam gaismu!». Koncertā sak-
sofonu spēlēja Artis Gāga, dziedāja grupa «Jorspeis», 
Dace Kaša, Rīgas gospeļu koris. Pēc koncerta LELB 90. 
jubilejā Jauniešu dienu dalībniekus cienāja ar svētku 
klinģeri. 

Svētdien Vecās Svētās Ģertrūdes baznīcā bija slavēša-
nas dievkalpojums, ko vadīja mācītāji Rinalds Grants un 
Krists Kalniņš. 

Par jauko pasākumu jāpateicas visiem organizato-
riem, brīvprātīgajiem, pašiem Jauniešu dienu dalībnie-
kiem un, protams, mūsu Tēvam debesīs». 

Uzklausīja Diāna Siliņa  

Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu 
ik svētdienu plkst. 11.00. baznīcā. 

Mācītājs pieņem  
piektdienās no plkst. 17.00 līdz 18.00 draudzes kancelejā. 

Kapu svētki Dundagas pagasta kapsētās  
 

7. VII plkst. 11.00 Ostē, plkst. 12.15 Nevejā, plkst. 13.30 Ošos, 
plkst. 14.45 Āžos.  

14. VII plkst. 11.00 Vīdalē, plkst. 12.15 Latevē, plkst. 13.30 Kaļ-
ķos, plkst. 14.45 Alakstē.  

21. VII plkst. 11.00 Jaundundagā, plkst. 12.15 Pācē, 
plkst. 13.30 Sumbros, plkst. 14.45 Sabdagās.  

4. VIII plkst. 11.00 Klučos, plkst. 12.30 Valpenē, plkst. 14.00 
Anstrupē.  

14. VII uz draudzes dienu «Tu neesi viens»  
mūs aicina Užavas luterāņu draudze.  

Pieteikties pie Danas līdz 9. VII.  

Sludinājumi 

22. VII pēc dievkalpojuma  
stīgu trio koncerts un liliju izstādes atklāšana.  


