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Uzlūkojiet Kungu un tuvojieties Viņam priecīgi, tad jūs 

starosiet un jūsu sejas nepazīs pazemojuma. (Psalms 34, 6) 
 

Tāds ir mums paredzētais Dieva 
nodoms, un daži no mums patiešām arī 
zina, ko nozīmē starot! Taču citu 
stāvoklis nepārprotami ir atšķirīgs, un 
tā mēs dzīvojam tikai tik daudz, lai 
izdzīvotu, ar nopietnām šaubām par 
savu vērtību un ar dziļu iekšēju 
vilšanos. Šo problēmu saknes var 
sniegties mūsu bērnībā, un, ņemot 
vērā, ka arī mūsu vecāki ir dzimuši un 
auguši pirmgrēka skartā pasaulē, pat 
viņu vislabākie centieni var būt 
atstājuši negatīvas sekas. Varbūt daži 
no mums dzīvo ar ļoti niecīgu 
piederības apziņu vai arī mēs cīnāmies, 
lai tikai šeit paliktu. Citiem ir 
problēmas ar dziļi iesakņojušos grēku. 
Iespējams, mēs esam šķieduši veltīgas 
pūles, cik vien sen sevi atceramies, vai 
arī samierinājušies ar dzīvi, kurā valda 
neatkarība un kontrole. Tas, ka esam 
kļuvuši kristieši, nav mums sniedzis 
nekādu atvieglojumu. Izejot 
programmu „Iesākumā”, mēs 
pārskatām savas galvenās attiecības, 
paužot pateicību par visu, kas bijis 
derīgs, taču arī aicinot Dievu, lai Viņš 
parāda ikvienu jomu, kurā mums 
nepieciešama Viņa žēlastība un 

dziedināšana. Ielikt labus pamatus bija 
mūsu māšu un tēvu pienākums, bet 
attiecībās ar līdzcilvēkiem šie pamati 
tiek pārbaudīti, tāpēc katrai šo personu 
grupai ir veltīta kāda nodarbība. Tā kā 
vīriešiem un sievietēm problēmas 
izpaužas atšķirīgi, dažām nodarbībām ir 
divas daļas – katram dzimumam sava. 
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7.11. pirmdiena 
18:00 – slavēšana  
18:30 – Sv. Mise 
19:00 – katehēze 

 

8.11. otrdiena 
07:30 – laudes 
07:45 – Sv. Mise 

 

Laterāna bazilikas 
Iesvētīšanas gadadiena 

9.11. trešdiena 

07:50 – laudes 
08:15 – Sv. Mise ar skolēniem 1.-4. kl.                

 

Sv. Leons Lielais 
10.11. ceturtdiena 

07:30 – laudes 
07:45 – Sv. Mise  

 

Sv. Mārtiņš 
11.11. piektdiena 

08:15 – 19.00 - adorācija 
10:30 – Sv. Mise ar skolēniem 5.-12. kl. 

 

Sv. Jozafats 
12.11. sestdiena 

09:00 – Sv. Mise ar laudēm 
 

Parastā liturģiskā laika 

33. svētdiena 
13.11. svētdiena 

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

 

 
DRAUDZĒ : 
 Līdz otrdienai, 8.novembrim, mēs varam lūgties par mirušo dvēselēm un 

nopelnīt viņiem atlaides.   
 Mūsu Mazajā seminārā ir vēl viens jauns seminārists Arturs Sosnars no Rīgas, 

RKĢ 10.klases skolnieks!   
 Svētdien, 13.novembrī, sv. Mises laikā notiks Jauniešu šūniņas svētīšana. 
 Aicinām aktīvi piedalīties mūsu draudzes adorācijā:  

otrdienās - Adorācijas kapelā Vecrīgā (Ināra, tel.29506986)   
piektdienās – draudzes kapelā (Guna, tel.26181345)  
Pierakstīties var pie ziņojumu dēļa. 
„Vissvētākā Sakramenta adorācija ir Kristus mīlestības zāles, kurām ir 
efektīva, ilgstoša un plaša iedarbība, veidojot ģimeniskumu sevī, ģimenē, 
Baznīcā un pasaulē.” (Katoļu Baznīcas Vēstnesis) 
 

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/

