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V.E. Rīgas arhibīskaps un metropolīts Zbigņevs Stankevičs pirmdien, 27.februārī, priesteru 

konferencē iecēla mūsu prāvestu pr. Māri Ozoliņu par Rīgas dekanāta dekānu.  
Sirsnīgi sveicam un lūdzamies, lai Kungs viņu vada jaunajā amatā! 

  

Kas ir dekāna amats? 
Mūsu Rīgas arhidiecēze ir sadalīta četrās 
daļās – dekanātos. Katrā dekanātā viens no 
prāvestiem tiek nominēts par dekānu. Katoļu 
baznīcas tiesības  runā par dekāna amatu 
savā otrajā grāmatā Dieva tauta (kan. 553-
555). Dekāns ir starpnieks starp bīskapu un 
priesteriem pastorālajos jautājumos, koordinē 
pastorālo darbu savā dekanātā. Dekānam ir 
jārūpējas par priesteriem, par viņu garīgajām 
vajadzībām, jāvēro, vai liturģiskās lūgšanas 
notiek pēc noteikumiem, jākontrolē draudzes 
reģistri u.c. Dekānam ir jārūpējas par baznīcas 
īpašumu, viņš var vizitēt draudzes. Visos 
četros Rīgas arhidiecēzes dekanātos jaunie 
dekāni iecelti uz trim gadiem. Lai Kungs svētī 
viņu kalpošanu!  

 
 

DIEVKALPOJUMI  
MŪSU DRAUDZĒ 

P –  10:30; 18:00 slavēšana 
18:30; 19:00 katehēze 

O –  10:30 
T –  10:30 skola 1.-4.kl. 
C –  10:30 
P –  10:30 skola 5.-12.kl. 
  11:00 - 19:00 adorācija 
Se –  9:00 ar laudēm 
Sv –  9:30 - 10:50 adorācija  

11:00 draudzes sv. mise 

 

Nāc uz Tezē vakaru Rīgas Katoļu ģimnāzijā! 
 
Piektdien, 9.martā, plkst.17.00 Rīgas Katoļu ģimnāzijas 
kapelā notiks Tezē pielūgsmes un slavēšanas vakars. 
Zināmā mērā tā jau ir tradīcija katru gadu gavēņa laikā 
vienoties kopīgā lūgšanā Tezē noskaņā.   
Tezē lūgšanu vakara centrā ir klusums – laiks, kuru 
pavadām Dieva priekšā pārdomās, lūgšanās vai 
vienkārši noliecot galvu Kristus priekšā un apstājoties 
ikdienas skrējienā. Vakara gaitā skanēs arī meditatīvas 
dziesmas un tiks lasīts Dieva Vārds. 
Pēc kopīgās lūgšanas sekos tematisks vakars, kurā 
skatīsimies dokumentālo filmu un dalīsimies iespaidos 
pie tējas krūzes. 
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Tezē (Taizé), Francijā, Burgundijas apgabala dienvidos, ir starptautiskas ekumeniskās 
kopienas mājvieta, ko 1940.gadā dibinājis brālis Rožē. Dibinot Tezē kopienu, brālis 
Rožē mēģināja dziedināt šķelšanās rētas kristiešos, kā arī ar izlīgšanas palīdzību 
novērst konfliktus sabiedrībā. Gadiem ejot, Tezē dibinātājam pamazām pievienojās 
citi brāļi. 1949.gadā viņi deva mūža solījumu dzīvot kopā, celibātā un lielā 
vienkāršībā. Sākotnēji brāļi pārstāvēja dažādas protestantu konfesijas, taču arī katoļu 
brāļi drīz tika uzņemti kopienā, kurā šobrīd ir pārstāvētas divdesmit piecas valstis un 
visi kontinenti. Kopš 1950.gadu beigām ļoti daudz jauniešu no dažādām valstīm ir 
devušies uz Tezē, lai piedalītos iknedēļas lūgšanās un pārdomās tikšanās reizēs.  
Kopš neatkarības atjaunošanas ik gadu uz Tezē dodas arī vairākas jauniešu grupas no 
Latvijas – tā ir iespēja atrasties 2500 kilometrus no mājām un paskatīties uz savu 
dzīvi un saviem darbiem no malas, padzīvot vienu nedēļu lielā mierā un sakārtot 
savas domas. 
 

DRAUDZĒ :  
 Mūsu draudzē sāksim jaunu kursu pieaugušajiem, lai sagatavotos 

sakramentiem (kristības, grēksūdze, pirmā komūnija, konvertēšanās). Līdz 
Lieldienām gribam pabeigt šo kursu. Kursi notiks draudzes namā. 
Pieteikšanās un sīkāka informācija pie pr. Pētera (tel.28 470721).  

 Gavēņa laikā aicinu visus bērnus piedalīties mūsu bērnu gavēņa aktivitātēs – 
krāt lūgšanas (zaļa monēta), mīlestības darbus (dzeltena) un atteikšanās 
(sarkana) - Bērnu upuru krājkasītē baznīcas priekšā. Pirms Lieldienām (25.03. 
– 5.gavēņa svētdienā) visus mūsu upurus dāvināsim Jēzum kā atvainošanos 
par mūsu grēkiem.  

 Trešdienās plkst. 19:00 notiek Alfa kurss mūsu draudzes namā. Vairāk info – 
Ģirts tel. 22334451 

 Ceturtdienās plkst. 18:30 saderināto vakari mūsu draudzes namā. 
 Grāmatu galdā varat iegādāties marta Mieram tuvu u. c.   
 10.martā uzsākas novenna sv. Jāzepa godam. 
 Svētdien, 11.martā, pēc sv. Mises kapelā notiks 2.draudzes krustaceļa 

lūgšana.  
 
RKĢ : 
 Trešdienās plkst. 15.00 priesteru mājā notiek skolotāju lūgšanu grupa.  
 9. martā no plkst. 17.00 līdz 18.00 baznīcā notiks Taizē vakars ar skolēniem. 

Pēc tam adorācija turpinās kā parasti līdz 19.00.  

 

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

 

http://www.catholic.lv/

