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Gavēnis – atgriešanās laiks 

 

Gavēņa laiks ir patiesības laiks. Katram kristietim tiek dots laiks pārdomāt un 

sagatavot savu sirdi, lai svinētu Kristus Augšāmcelšanās svētkus Lieldienās. Ir daudz veidu kā 

to īstenot savā dzīvē. Mums var palīdzēt Svētā Benedikta regula, kura ir veidojusi visas 

Eiropas kristietības vēsturi, tās kultūru un arī sabiedrisko dzīvi. Svētā Benedikta iespaids ir 

bijis tiks liels, ka Baznīca un daudz vēsturnieku viņu uzskata par īsto Eiropas pamatlicēju. 

Svētais Benedikts iesāk savu regulu, aicinot uzmanīgi klausīties skolotāja balsī. „Klausies 

uzmanīgi, mans dēls, Skolotāja norādījumos, pievērsies tiem ar savas sirds ausīm!” Gavēņa 

laiks nav iedomājams bez apstāšanās un pārdomāšanas par ceļu, ko ejam mūsu ikdienas 

dzīvē. Bieži vien ikdienas ritms ir tik ātrs, ka mēs zaudējam apziņu, ka esam cilvēki, sākam 

rīkoties kā „roboti”, aizmirstam mūsu līdzgājējus, izturamies cietsirdīgi, vienaldzīgi pret tiem 

cilvēkiem, kuri mums nav vajadzīgi. Jā! Tieši tāpēc mums ir jāapstājas, jāieiet savos sirds 

dziļumos un jāieklausās Skolotāja balsī, kas ir Kristus balss, kas mūs uzrunā, kas klauvē pie 

mūsu sirds durvīm, bet ko mēs vairs nedzirdam. Cik bieži mēs noslāpējam mūsu sirdsapziņas 

balsi?  
Otrs svētā Benedikta ieteikums ir nolemt atbrīvoties no sava „egoistiskā” es, kas mums 

traucē atvērties Dievam, uz tuvāk esošo cilvēku, uz sabiedrību, uz dabu.. Tā ir vispārēja 

cilvēka pieredze, ka mēs ne vienmēr darām labo, ko gribam, bet sekojam mūsu kaislībām. 

Tieši tāpēc patiesības vārdā katram no mums lielā pazemībā ir jāatzīst, ka līdz galam mēs 

neesam brīvi, ka mums tas ir jāpieņem un jāapņemas uzsākt cīņu, lai atgūtu mūsu iekšējo 

brīvību. Tā Benedikts mūs aicina iet uz barikādēm: „Tad nu tas, ko es saku, ir domāts tev, ja 

tu esi gatavs reizi par visām reizēm atmest savu gribu (egoistisko gribu) un, bruņojies ar 

spēcīgajiem un cēlajiem paklausības ieročiem, iet cīņā par vienīgo īsto Karali, Kungu Kristu.” 

Bet mēs zinām, ka, lai to īstenotu un lai cīņa izdotos, mums ir vajadzīga Dieva 

palīdzība, Dieva žēlastība. Mēs par daudz bieži aizmirstam Jēzus vārdus: „Palieciet Manī un 

Es — jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja 

nepaliekat Manī.” (Jņ. 15:4). Tieši tāpēc Benedikts kā pirmo ieteikumu dod: „Vispirms, 

katrreiz, kad tu sāc kādu labu darbu, tev jālūdzas Viņš visdedzīgākajā veidā, lai darāmais 

pilnībā izdotos.” Pamodīsimies šajā gavēņa laikā! Baznīca mūs aicina piecelties no mūsu 

slinkuma, garīgās vienaldzības. Pasaule gaida svētos. Mēs tādi varam kļūt. Katrs no mums ir 

vajadzīgs. Katrs no mums ir unikāla būtne. Katram no mums Dievs dot kādu personisku 

misiju. Lai kur es būtu garīgajā dzīvē, lai kādi būtu manas dzīves ievainojumi, celsimies, iesim 

Kristum pretī, ar Viņu pārcelsim kalnus un kļūsim Dieva žēlsirdības liecinieki. Benedikts mūs 

mudina: „Tad nu piecelsimies reiz, jo Raksti mūs modina, sakot: “jums jau pienākusi stunda 

celties no miega” (Rm 13, 11). Atvērsim acis gaismai, kas nāk no Dieva, un ausis balsij no 

debesīm, kas diendienā sauc: “Neapcietiniet savas sirdis” (Ps 94 [95], 8). Vai atkal: “Kam 

ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm” (Atkl 2, 7). Un ko Tas saka? “Nāciet šurp jūs, 

bērni, un uzklausiet mani! Es jūs mācīšu to Kungu bīties.” (Ps 33 [34], 12). “Staigājiet, kamēr 

jums ir gaisma, lai tumsība jūs neapņem!” (Jņ 12, 35)” 

Sagatavoja pr. A.M.Jerumanis 
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DRAUDZĒ :  
 Pirmdien, 19.martā, svinēsim sv. Jāzepa svētkus, lieli svētki. Plkst. 10.30  

Sv. Mise, 17.30 adorācija, 18.00 slavēšana, 18.30 Sv. Mise, 19.30 katehēze. 
 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. 
 Kurss pieaugušajiem, lai sagatavotos sakramentu pieņemšanai, turpinās. 

Pieteikšanās un sīkāka informācija pie pr. Pētera (tel.28 470721).  
  „Laulāto Tikšanās" pāru ikmēneša tikšanās šodien, pēc Sv. Mises, draudzes 

namā. Esiet mīļi gaidīti arī tad, ja uz iepriekšējām tikšanās reizēm neesat 
varējuši ierasties. Pārrunāsim kādu laulāto dzīvēs aktuālu tēmu.  

 23.martā 11.00 – 19.00 adorācija, 17.00 grēksūdzes! 
 25.martā pēc sv. Mises šūniņu sadraudzība – koncerts (jauktā vokālā grupa 

„SOLARE”), agape (groziņi), lekcija (pr. Māris), liecības, sadraudzība..  
Visus laipni aicinām piedalīties!  

 Liels paldies par jūsu ziedojumiem!  
 
RKĢ : 
 Trešdienās plkst. 15.00 priesteru mājā notiek skolotāju lūgšanu grupa.  
 23.03. īpaša diena vecākiem, plkst.17:00 skolā sāksies vecāku sapulce.  
 19.-23.martā notiks Matemātikas nedēļa.  
 Aicinām jauniešus iesaistīties un darboties jauniešu brīvā laika centrā!  
 Bērniem un jauniešiem piedāvājam „Katakombās” svinēt solidārās 

dzimšanas dienas. Pasākumus organizē RKĢ skolēnu padome. 
 RKĢ meklē dārznieku sezonas darbiem uz pilnu slodzi! 
 
LIELDIENĀS 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 vigilija 
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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