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Laipni lūgti „Katakombās”!

Novembrī Rīgas Katoļu ģimnāzijas 
pagrabiņā sāka darboties jauniešu 
centrs “Katakombas” skolēniem un 
jauniešiem, kas vēlas jautrā pulkā un 
interesantā veidā pavadīt laiku pēc 
stundām. Atklāšanas pasākums notika 
jau 4.novembrī, kad jauniešu centra 
telpas iesvētīja RKĢ direktors Māris 
Ozoliņš. 

Centra idejas autore 
ir RKĢ direktora 
vietniece 
audzināšanas darbā 
Diāna Mekša. Viņa 
pastāstīja, ka pēc 
stundām bieži 
nācies redzēt 
bērnus, kas skolā 
gaida savus 
vecākus, īsti 
nerodot sev vietu 
un nezinot, ko darīt. Tagad būs citādi, 
jo katru dienu no plkst. 15.00 – 17.00 
darbojas “Katakombas”. Centrā ir 
iespēja kopā mācīties un pildīt 
mājasdarbus. Te var uzspēlēt kādu 
galda spēli, kā arī piedalīties jauniešu 
un skolotāju organizētajās nodarbībās 
un klubiņos. Piemēram, paredzēts, ka 
divas reizes mēnesī piektdienā 
jauniešu centrā kopā varēs noskatīties  

filmu, kurai sekos diskusija. Ir arī video 
pulciņš, ģitārspēles pulciņš, gardēžu 
vakari, futbola spēlēšana, ielu 
vingrošana… Kā stāsta D. Mekša, 
jauniešu centrā var svinēt arī 
dzimšanas dienas. Tās būs īpašas un 
atšķirsies ar to, ka jubilārs saņems tikai 
vienu RKĢ skolēnu padomes sarūpēto 
dāvanu, bet pārējo naudu, kas tiktu 
izlietota dāvanas iegādei, viesi varēs 

ziedot jauniešu 
klubiņa vajadzībām.  

D. Mekša 
uzsver, ka centrs 
nav tikai RKĢ 
skolēniem, tāpēc 
aicina arī citus 
skolēnus un 
jauniešus sekot 
līdzi informācijai 
RKĢ mājaslapā 

www.rkgimnazija.lv, nākt pavadīt savu 
brīvo laiku un piedalīties pasākumos.  

Varbūt kādam rodas jautājums, kāpēc 
“Katakombas”? Izrādās, ka nosaukums 
radies spontāni, atminoties, ka arī 
pirmo kristiešu sākotnējās pulcēšanās 
vietas bija katakombas.  

Ilze Mežniece 

22

2 

mailto:marisozo@inbox.lv
mailto:alusik@rimkat.sk
http://www.rkgimnazija.lv/


5.12. pirmdiena 
18:00 – slavēšana  
18:30 – Sv. Mise 
19:00 – katehēze 

 

Sv. Nikolajs 
6.12. otrdiena 

07:30 – laudes 
07:45 – Sv. Mise 

 

Sv. Ambrozijs 
7.12. trešdiena 

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

 

Vissv. Jaunavas Marijas 
bezvainīga ieņemšana 

lieli svētki 
8.12. ceturtdiena 

07:30 – laudes 
07:45 – Sv. Mise  
17:30 – adorācija 
18:30 – Sv. Mise 

 

9.12. piektdiena 

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

 

10.12. sestdiena 09:00 – Sv. Mise ar laudēm  

Adventa trešā svētdiena 
11.12. svētdiena 

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

 

 
DRAUDZĒ : 
 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!  
 9. – 11. decembrī mūsu draudzes namā Laulāto kongress. 
 18.decembrī pēc sv. Mises – šūniņu sadraudzība, visi laipni aicināti! 
 Kustības „Laulāto Tikšanās” 18.decembrī, pēc sv. Mises ikmēneša tikšanās 

draudzes namā B.Sloskāna istabā. Līdzi paņemt groziņu kopīgam galdam! 
RKĢ: 
 6.decembrī plkst 8.15 kapelā pasākums bērniem ar sv. Nikolaja piedalīšanos. 
 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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