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Adventa laiks 

 

Lieciet mirgot, jūs 
debesis, no augšas 
svētībai, un mākoņi 
lai izlej taisnību pār 
zemi! Lai zeme atver 
savu klēpi, lai 
uzplaukst pestīšana, 
un lai tai līdzi izaug 
taisnība! Es, Tas 
Kungs, pats to tā 
esmu radījis. (Jesaja 
45, 8) Ar šiem 
pravieša Jesaja 
vārdiem Baznīca katru gadu lūdz Dievu 
par Jēzus atnākšanu.  Arī šogad mēs 
sākam jauno liturģisko gadu ar četrām 
Adventa nedēļām, gatavojoties Jēzus 
atnākšanai.  
 Adventei ir divas nozīmes:  
1. Piemiņa par pirmo Jēzus atnākšanu 
pirms divtūkstoš gadiem. Tas ir 
atgādinājums par Dieva glābšanas 
darbu, kad grēka dēļ Ēdenē cilvēks 
zaudēja draudzību ar Dievu. Jēzū Kungs 
atklāj veidu, kā atjaunot draudzību. 
Vecās Derības vēsture liecina par 
Mesijas gaidīšanu. Un tas piepildās 
silītē Betlēmē, kur Bezvainīgā Jaunava 
dzemdē Dieva Dēlu. 
2. Adventes nozīme ir cerība uz Kristus 
otro atnākšanu cilvēces vēstures 

beigās. Kristus nāks 
godībā, un visas tautas 
pazīs mūžīgo Ķēniņu 
un Tiesnesi. Tas ir 
izaicinājums, lai 
sagatavotu savu 
dvēseli tikšanai ar 
Kungu. 
 Advente ir 
priecīgas gaidīšanas 
laiks. Īpaši trešajā 
Adventa svētdienā tiek 
uzsvērts prieks. Tas ir 

laiks, kad mums ir vairāk jādomā par 
sevi, kad dziļāk dvēselē atklāsies 
vēlēšanās satikt Dievu; saprast, ka bez 
Kunga dvēsele negūs gandarījumu. Tas 
ir laiks - saprast Dieva noslēpumu - 
Dievs nedarbojas saskaņā ar mūsu 
cerībām un vēlmēm, bet saskaņā ar 
mūsu vajadzībām. Advente ir laiks 
saprast, ka Kungs sevi ir samazinājis 
līdz cilvēkam, lai mēs caur Svētajiem 
Sakramentiem paaugstinātos līdz 
Dievam.   
 Advente ir piemērots laiks, lai 
ģimene katru dienu tiktos pie Adventa 
vainaga uz kopīgu ģimenes lūgšanu un 
katehēzi.  

Novēlu jums svētīgu Adventa 
laiku!    Pr. Pēteris Alusiks 
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28.11. pirmdiena 
18:00 – slavēšana  
18:30 – Sv. Mise 
19:00 – katehēze 

 

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

 

Sv. apustulis Andrejs 
30.11. trešdiena 

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

 

1.12. ceturtdiena 
07:30 – laudes 
07:45 – Sv. Mise  

 

2.12. piektdiena 

07:30 – laudes 
07:45 – Sv. Mise 
08:15 – 19.00 – adorācija 
10:30 – Sv. Mise ar skolēniem 5.-12. kl. 

 

Sv. Francisks Ksavers 
3.12. sestdiena 

09:00 – Sv. Mise ar laudēm, rožukronis 
 

Adventa otrā svētdiena 
4.12. svētdiena 

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

 

 
DRAUDZĒ : 
 Kopiena Chemin Neuf, Net for God tikšanās šodien, 27.11.2011., plkst. 16.00 

mūsu draudzes mājā. Skatīsimies filmu "Marinas revolūcija". 
 Pirmdien, 28.novembrī, notiks priesteru konference, Sv. Mise no rīta nebūs.  
 Aicinām visus bērnus piedalīties Adventa aktivitātē – līmēt labus darbus un 

lūgšanas uz mūsu Bērnu Adventa vainaga baznīcas priekšā.  
 Meklējam cilvēkus, kuri ir gatavi palīdzēt sakārtot baznīcu un palīdzēt 

sakristejā!  
 Pēdējā svētdienā jūs ziedojāt Rīgas garīgajām semināram 372,64 Ls! Liels 

paldies viņu vārdā par jūsu ziedojumiem!  
 11.decembrī pēc sv. Mises – šūniņu sadraudzība, visi laipni aicināti! 

 
RKĢ: 
 RKĢ aicina sirdī jaunus un atraktīvus cilvēkus darboties Jauniešu brīvā laika 

centrā! Esam atvērti visām Jūsu idejām! Diāna – 26394426. 
 Rīgas Katoļu ģimnāzija izīrē telpas, Arnolds – 29474774. 
 

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

 Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko 
kalpošanu: kristībām, grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, pasūtīt sv. 
Misi, kā arī par garīgām konsultācijām u.c. 
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