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Oktobris – rožukroņa mēnesis 
Pilsēta Cartago - Kostarika tika gandrīz 

pilnībā sagrauta zemestrīces dēļ. Kāds ticīgs 
cilvēks Ezochiels Cutierres bija savā mājā  un, kad 
sākās pirmie zemestrīces satricinājumi, lūdzās 
kopā ar visu savu ģimeni rožukroni. Tēvs uzstāja, 
lai visi paliek kopā līdz rožukroņa beigām. Kad 
viņi izgāja uz ielas, tie redzēja, ka pilsēta ir 
kļuvusi par drupu kaudzi. Neviena ēka nebija 
atstāta neskarta, bet viņu māja bija palikusi bez 
bojājumiem. Svētā Jaunava Marija ņēma 
viņus savā aizsardzībā.  

Arī mūsu dzīvē  var notikt 
"zemestrīce". Sabrukt attiecības, piemeklēt 
 slimības un nelaimes gadījumi, problēmas darbā, 
audzināšanas grūtības, ģimenes locekļi var 
nonākt atkarībās no alkohola, 
narkotikām utt. Ikvienam ir pietiekami daudz savu 
ciešanu. Un, lai mēs varētu izturēt šīs 
zemestrīces, Kungs mums ir devis ļoti spēcīgu 
instrumentu - svēto rožukroni. Tas nenozīmē, 
ka kristietim, kurš lūdzas, nebūs nekādu 
problēmu. Bet ar Dieva palīdzību tās ir iespējams 
pārvarēt.  Dieva Māte, kuru rožukroņa 
lūgšanā piesaucam, rāda mums ceļu 
un dod mums spēku pastāvēt visās nepatikšanās 
un grūtībās.  

Brāļi un māsas, es sirsnīgi aicinu jūs 
lūgties rožukroni kopīgi jūsu ģimenēs katru dienu, 
un sestdienā un svētdienā kopā ar 
draudzes ģimeni - baznīcu. Ģimene, 
kas lūdzas Rožukroni kopā, nevar sabrukt! 

Pr. Pēteris Alusiks 

Rožukroņa noslēpumi: 
Pirmā daļa:  

1. Eņģeļa vēsts Jaunavai 
Marijai 

2. Marija apmeklē svēto 
Elizabeti 

3. Bērna Jēzus piedzimšana 
4. Bērna  Jēzus upurēšanas 

templī 
5. Bērna Jēzus atrašana 

svētnīcā 
Otrā daļa: 

1.Kunga Jēzus kristīšana 
Jordānā 

2. Pirmais Kristus paveiktais 
brīnums kāzās Kānā 

3.Dieva valstības 
sludināšana un aicinājums 

atgriezties 
4. Kristus pārveidošanās 

Tabora kalnā 
5. Euharistijas iedibināšana
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10.10. pirmdiena 
18:00 - Slavēšana 

18:30 – Sv. Mise _______ 

 

 
11.10. otrdiena 

07:00 – adorācija 

07:30 – laudes   
07:45 – Sv. Mise ________ 

 

 

12.10. trešdiena 
07:50 – laudes 
08:15 – Sv. Mise ar skolniekiem 1.-4.kl. _______ 

 

 
13.10. ceturtdiena 

7:30 – laudes   
7:45 – Sv. Mise ________ 

 

Sv. Kaliksts I 
14.10. piektdiena 

10:30 – Sv. Mise ar skolniekiem 5.-12.kl. ________ 
11:00 - 19:00 – adorācija 

 

Sv. Terēze no Avilas 
15.10. sestdiena 

09:00 – Sv. Mise ar laudēm __________ 
Pēc – rožukronis 

 

Parastā liturģiskā laika 

29. svētdiena 
16.10. svētdiena 

09:00 – 10:50 – adorācija + grēksūdzes 
10:00 – rožukronis 
11:00 – SV. MISE ___________ 

 

 
DRAUDZĒ : 
 

 15., 16.oktobrī Draudzes evaņģelizācijas šūniņu sistēmas formācija. Visi 
laipni aicināti piedalīties! 

 19. oktobrī plkst. 17:00 priestera namā – sapulce ar jauniešiem, kuri grib 
palīdzēt sagatavot bērnu Sv. Mises. 

 22. oktobrī plkst. 11:00 draudzes namā – sapulce ar bērniem, kuri  gatavojas 
1. komūnijai. (?) 

 30. oktobrī sv. Mises laikā aicinām visus bērnus baznīcā priekšā, galvenokārt 
tie, kuri sevi gatavojas 1. komūnijai.  

 Svētdienās jau notiek svētdienas skola bērniem Pirmās Komūnijas 
saņemšanai. Aicinām pieteikt bērnus! 

 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! Turpinām remontu. Var ziedot materiālus 
remontam.  

RKĢ: 

 RKĢ aicina sirdī jaunus un atraktīvus cilvēkus darboties Jauniešu brīvā laika 
centrā! Esam atvērti visām Jūsu idejām! Diāna – 26394426. 

 
Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

 

http://www.catholic.lv/

