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Dzīvot gavēnī 2012 

Gavēnis ir īpašs laiks, lai caur Jēzu 
sastaptu Dievu, tas turpinās līdz 
Lieldienām, kas ir lielā tikšanās ar 
Augšāmcēlušos Kristu, kas mūs kristī 
Mīlestības Garā. 
Gavēnis ir lūgšanas laiks, atteikšanās 
no sevis, dalīšanās ar citiem, īpaši ar 
nabagiem. 
Lūk, daži ieteikumi, kā dzīvot gavēnī.  
Kā lūgties? Atrast klusu vietu, kurā ir 
krusts vai svētbilde, varbūt ziedi un 
svece. Ieņemt stāvokli, kas tev labāk 
palīdzēs domāt par Jēzu. Iesāc ar krusta 
zīmi. Pavadi dažas minūtes klusumā. 
Varbūt tevī ir dažādas domas, varbūt 
prieks, dusmas, sāpes, ciešanas.. 
Atstāsim šajā mirklī savas domas un 
sajūtas. Nepieķersimies tām, bet 
pieņemsim tās tādas, kādas tās ir. 
Pateiksim “jā” mūsu realitātei un dzīves 
situācijai, kurā esam, lai Dievs varētu 
atvērt mūsu sirdi. Tad teiksim “jā” 
Dieva lielajai mīlestībai, kas spēj mūs 
pārveidot, atdodot sevi tai bez 
nosacījumiem.  
Varam izlasīt Dieva Vārdu, kas mūs var 
uzrunāt.  Ļausim, lai Dieva Vārds mūsos 
kļūst dzīvs. Dieva Vārds iedarbosies uz 
mūsu jūtām un mūsu situāciju. Tikai 
ieklausīsimies Vārdā un gaidīsim, kas 
notiek. Es ieelpoju šo vārdu un izelpoju 
visas sajūtas, kas man traucē. Es 
izrunāju Jēzus vārdu un to ieelpoju. 

Vārds kļūst par manu iedvesmu. Es 
saku:„Tāpēc ka mīlestība mani mīl, es 
kļūstu mīlestība”, un atkārtoju to 
elpojot. Es kļūstu par Dieva darbības 
liecinieku savā dzīvē, par mīlestības 
liecinieku.  Jēzus ieņem pirmo vietu 
manā dzīvē.  
Kā atteikties no sevis? Es aizmirstu par 
sevi un koncentrējos uz Jēzu, kurš mani 
gaida un mani mīl. Es atceros Jēzu un 
visu, ko Viņš manis labā darījis. Es 
pienesu mazus upurus, atsakoties no 
lietām, kurām esmu pieķēries. Es 
atsakos teikt ļaunu. Es atsakos, lai 
varētu mīlēt citus. 
Kā dalīties? Jautā Jēzum: Kam es esmu 
šobrīd vajadzīgs? Kam ir vajadzīgs 
mans smaids, mana palīdzība, 
klātbūtne. Ar ko es varu dalīties, lai 
mīlētu otru? 

Jāzeps Bastēns 

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 
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DRAUDZĒ :  
 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.  

 Ceturtdienās plkst. 18:30 notiek saderināto vakari mūsu draudzes namā. 
 Piektdienās plkst. 19:00 kurss pieaugušajiem, lai sagatavotos sakramentiem 

(kristības, grēksūdze, pirmā komūnija, konvertēšanās) draudzes namā. 
Pieteikšanās un sīkāka informācija pie pr. Pētera (tel.28 470721).  

 10.martā uzsākās novenna sv. Jāzepa godam. 
 Svētdien, 18.martā, pēc sv. Mises notiks draudzes krustaceļa lūgšana.  
 „Laulāto Tikšanās" pāru ikmēneša tikšanās notiks nākamsvētdien, 18.martā, 

pēc Sv.Mises draudzes namā. Esiet mīļi gaidīti arī tad, ja uz iepriekšējām 
tikšanās reizēm neesat varējuši ierasties. Pārrunāsim kādu laulāto dzīvēs 
aktuālu tēmu. Līdzi lūdzam paņemt kādu groziņu kopīgam galdam. 

 25.martā – pēc sv. Mises šūniņu sadraudzība – koncerts, agape, lekcija (pr. 
Māris), liecības. Visus laipni aicinām piedalīties! 

 
RKĢ : 
 Trešdienās plkst. 15.00 priesteru mājā notiek skolotāju lūgšanu grupa.  
 14.03  plkst. 13.00 garīga pēcpusdiena RKĢ skolotājiem.  
 17.03 draudzes mājā notiks seminārs „Attiecību veidošanas māksla”.  
 23.03 īpaša diena vecākiem, jo plkst.17:00 skolā sāksies vecāku sapulce.  
 Aicinām jauniešus iesaistīties un darboties jauniešu brīvā laika centrā!  
 Bērniem un jauniešiem piedāvājam „Katakombās” svinēt solidārās 

dzimšanas dienas. Pasākumus organizē RKĢ skolēnu padome. 
 
LIELDIENU DIEVKALPOJUMI MŪSU DRAUDZĒ 
05.04.  Lielā Ceturtdiena   09:00 Hrizmas sv. Mise (Katedrālē!) 
      18:30 sv. Mise Pēdējo vakariņu piemiņai 
06.04.  Lielā Piektdiena  14:00 Krustaceļš 
      15:00 Kristus dievkalpojums 
07.04.  Lielā Sestdiena  20:00 Kunga augšāmcelšanās vigīlija 
08.04.  Lieldienas   11:00 Kunga augšāmcelšanās svinēšana 
09.04.   Otrās Lieldienas  11:00 Sv. Mise 

 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. 
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