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Saderināto un Iemīlējušos vakari 

mūsu draudzē 

 

Laulība ir ceļš uz svētumu, uz 

kuru Dievs aicina vīrieti un 

sievieti; tas ir sakraments, kurā 

Dievs savieno divus cilvēkus uz 

mūžu. Lai pārliecinātos par šādu 

dzīves aicinājumu, pāriem, kas 

vēlas laulāties, tiek dots 

saderināšanas laiks, kas ir 

lūgšanu, pārdomu, sevis un 

izredzētā dziļākas iepazīšanas un 

atbildīga lēmuma pieņemšanas laiks. 

Baznīca, apzinoties savu lomu un 

atbildību, steidzas palīgā ģimenēm, 

pirmām kārtām pievēršot uzmanību 

labākai un dziļākai sagatavošanai 

Laulības sakramenta pieņemšanai. Tāpēc 

ir atjaunots saderināšanas laiks pusgada 

garumā, t.i., laulības Sakramenta 

saņemšanai tiek pieņemti ne vēlāk kā 6 

mēnešus pirms laulības noslēgšanas 

datuma. Šajā laikā saderinātajiem ir 

jāiziet Saderināto un Iemīlējušos kursi. 

Kursus apmeklēt ir aicināti saderinātie 

un tie jaunieši, kuri ir iemīlējušies, 

draudzējas un domā par laulībām 

nākotnē.  

 

 

 

 

Šajos kursos jaunieši dziļāk 

iepazīst sevi un savu 

izredzēto, pārdomā savu 

aicinājumu uz laulības dzīvi, 

uzzina Baznīcas mācību par 

laulību, ko nozīmē 

pirmslaulības un laulāto 

šķīstība, viņiem tiek 

izskaidrota Baznīcas nostāja 

dzīvības tālāk nodošanas 

jautājumos un viņi iepazīstas 

ar ģimenes pieauguma dabiskās plānošanas 

metodēm. Kursos var piedalīties arī pāri, 

kuri dzīvo reģistrētā laulībā un vēlas saņemt 

laulības sakramentu Baznīcā. 

Šie kursi ir ļoti efektīvi ar to, ka tos vada un 

dalās ar savu pieredzi laulātais pāris un 

priesteris, nodarbības nenotiek lekciju veidā, 

programma paredz aktīva dialoga veikšanu 

pārī, sākot no psiholoģiska aspekta, 

pakāpeniski pārejot uz teoloģisku. Kursi 

paredz 8 tikšanās reizes, vienu reizi nedēļā, 

kā arī konsultāciju par ģimenes dabiskās 

plānošanas metodi. Šajos kursos tiek 

pārrunātas un saderinātajiem dota iespēja 

pārdomāt laulības dzīvei būtiskas tēmas, 

uzklausīt otra domas, jūtas, vērtības, gaidas 

utt., kā arī notiek nopietna gatavošanās 

Laulības Sakramentam Katoļu Baznīcā - 

Dieva aicinājumam uz laulības dzīvi. Bieži 

vien saderinātie tikai šajos kursos tā pa īstam 

viens otru 

iepazīst un 

apzinās 

Laulības 

Sakramenta 

būtību. 
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Jauni sv. Mises laiki! 

Sv. Pāvils Miki un viņa biedri 
6.02. pirmdiena 

18:00 slavēšana 
18:30 Sv. Mise 
19:00 katehēze 

 

7.02. otrdiena 10:30 Sv. Mise   

Sv. Hieronīms Emiliāns 
8.02. trešdiena 

10:30 Sv. Mise ar skolēniem 
 

9.02. ceturtdiena 10:30 Sv. Mise  

Sv. Sholastika 
10.02. piektdiena 

10:30 Sv. Mise ar skolēniem 

10:45 – 19.00 adorācija  
 

 

Dievmātes parādīšanās Lurdā 
11.02. sestdiena 

9:00 – Sv. Mise ar laudēm 

Dziedināšanas sv. Mise 

 

Parastā liturģiskā laika 
6.svētdiena 

12.02. svētdiena 

09:30 – 10:50 adorācija + grēksūdzes 
11:00 SV. MISE 

 

 
DRAUDZĒ :  
 Trešdienās plkst. 19:00 turpina notikt Alfas kurss mūsu draudzes namā. Visi 

mīļi aicināti pievienoties! Vairāk info – Ģirts tel. 22334451 
 Ceturtdien, 9.februārī, plkst. 18:30 sākas saderināto vakari mūsu draudzes 

namā. 
 Svētdien, 12.februārī, pēc sv. Mises Draudzes evaņģelizācijas šūniņu atbildīgo 

un līdzatbildīgo tikšanās! 
 Rīgas sv. Jēkaba katedrāles jaunieši ielūdz 18.februārī plkst. 21.00 uz Deju 

vakaru. Vairāk info ziņojuma dēļa. 
 

RKĢ : 
 Trešdienās plkst. 15.00 priesteru mājā notiek skolotāju lūgšanu grupa.  
 

 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, mises 
intencijām, kā arī par garīgām konsultācijām u.c. 
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