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Kristus piedzimšanas svētkos pirmo 
reizi pasaules vēsturē pārliecinoši un 
nešaubīgi tiek pasludināta Labā vēsts. 
Dievs mīl cilvēku tik ļoti, ka ir kļuvis 
tam līdzīgs. Spēcīgi skan Vasilija Lielā 
vārdi, kas mūs uzrunā šajos 
Ziemassvētkos: 
“Kāds tuvojas, 
kāds ir jau klāt. 
Kas spēs viņu 
ieraudzīt,  
kad viņš slēpjas aiz 
cita sejas,  
daudziem 
miljardiem 
Vienīgajā personā. 
Tomēr reiz viņš ir 
teicis:  
Ko jūs esat darījuši vienam no maniem 
vismazākajiem brāļiem, to jūs man esat 
darījuši.  
Es esmu izsalcis, es, jūsu Dievs, vai jūs 
man dosiet ēst?  
Man slāpst, vai dosiet man dzert?  
Es esmu bezpajumtnieks, es, jūsu 
Radītājs, vai jūs uzņemsiet mani savās 
mājās? 
Esmu slims un cietumā, vai jūs mani 
apmeklēsiet? 
Es esmu Cits, vai piešķirsiet man Karaļa 
troni, kas man pieder kopš sākumiem? 
Kā nabadzīgais Lācars Viņš ir nosēdies 

pie mūsu durvīm, 
Vai mēs izdzirdēsim Viņa aicinājumu no 
to mutēm,  
kuriem netiek dots vārds. 
Vai mēs izdzirdēsim Ķēniņa aicinājumu, 
kurš ir atnācis mums pavēstīt, 

ka viņa atnākšana ir 
drīza 
un viņa jaunās 
ķēniņvalsts likumi ir 
ierakstīti visu šīs 
pasaules apdalīto 
rētās. 
Vai izdzirdēsim 
spriedumu no 
beztiesīgo mutēm līdz 
tam brīdim, kad viņi 

kļūs par mūsu tiesātājiem.  
Izsalkušajam pieder maize, kuru tu 
glabā, 
Kailajam pieder mētelis, kuru tu esi 
apslēpis savā lādē, 
Basajam apavi, kas pūst tavās mājās, 
Trūkumcietējam nauda, kuru tu glabā 
apraktu.”  
 
Lai Jēzus Bērns ienes jūsu ģimenēs, 
Jūsu mājās vēsti par Dieva lielo 
Mīlestību un lai tā pārveido Jūsu dzīvi! 
 

Jūsu prāvests Māris Ozoliņš 
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Sv. Stefans 
26.12. pirmdiena 

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

 

Sv. apustulis Jānis 
27.12. otrdiena 

07:30 laudes 
07:45 Sv. Mise 

 

Sv. nevainīgie  
bērniņi mocekļi 
28.12. trešdiena 

07:50 laudes 
08:15 Sv. Mise  

 

29.12. ceturtdiena 
07:30 laudes 
07:45 Sv. Mise  

 

Svētā ģimene 
30.12. piektdiena 

07:30 laudes 
07:45 Sv. Mise 
08:15 – 18.30 adorācija  
18:30 gada pateicības sv. Mise 
19.00 koncerts – kamerkoris VOX animae 

 

31.12. sestdiena 
09:00 – Sv. Mise ar laudēm 
23:45 – 00:00 adorācija 

 

Vissv. Jaunava Marija, 
Dieva Māte 

01.01.2012. svētdiena 

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

 

DRAUDZĒ : 
 Pie ziņojuma dēļa ir jauns bukletiņš par Euharistisko adorāciju. Lūdzu, 

iepazīstieties!  
 30.decembrī: 

08.15- 18.30 adorācija, aicinām gada nogali pavadīt Kunga klātbūtnē! 
18.30 gada pateicības sv. Mise 
19.00 koncerts – kamerkoris VOX animae 
Pēc koncerta agape (groziņi), atskats uz 2011.gadu, slavēšana, lūgšanas.. 

 31.12. pirms pusnakts (23.45) būs atvērta baznīca. 
Visi, kas vēlas, var sagaidīt Jauno gadu Kunga 
klātbūtnē!  

 Turpmāk katru mēneša 3.svētdienu pēc  
sv. Mises notiks laulāto kustības tikšanās mūsu 
draudzes namā. 

RKĢ : 
 Visiem skolēniem, skolotājiem un skolas strādniekiem novēlam jauku atpūtu 

brīvdienās! 
 

 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. 

http://www.catholic.lv/

