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LABĀ GANA KATEHĒZES 

Labā gana 
katehēzes ir ticības 

mācības 
nodarbības 

bērniem no 2,5 līdz 
12 gadu vecumam 
pēc M. Montesori 
metodes. Tās 
notiek ātrijā – 
speciāli sagatavotā 
telpā, kurā bērns 
var lūgties,  
klausīties Dieva 
Vārdu, darboties ar 
materiāliem, zīmēt 
vai vienkārši būt. 
Dieva klātbūtnē 
telpā ir sagatavota 

vide un materiāli, ir skaidri noteikumi un robežas. Bērns jūtas drošs, mācās izvēlēties, 
saprast, ko viņš vēlas, un tai pat laikā mācās cienīt citus, respektēt citu darbu un vēlmes. 
Nosaukums ņemts no latīņu vārda ATRIUM. Tā ir priekštelpa agrīnajā baznīcā, kurā tika 
sagatavoti katehumēni ieiešanai baznīcā. Bērni ātrijā gatavojas kļūt par pilntiesīgiem 
Baznīcas locekļiem, kurus Dievs aicinājis īpašajā ganību laukā – Baznīcā. Viss ātrijā notiek 
lēni, klusām, uzmanīgi. Tas bērnā modina dziļu interesi un vēlmi pašam iesaistīties gan 
lūgšanā, gan praktiskajos darbos. Kopā ar bērniem mēs iepazīstam Jēzu – Labo Ganu, kurš 
katru bērnu sauc vārdā. Nodarbību laikā var redzēt, ka katram bērnam jau iepriekš ir savas 
attiecības ar Dievu. Ātrijā izmantotie priekšmeti ir no dabīgiem materiāliem, pārsvarā 
paštaisīti, tie ir maza izmēra, vienkārši, estētiski, piemēroti bērnu vajadzībām. Katehēzes 
telpā ir vairāki stūri (zonas): lūgšanu, ģeogrāfiskā, praktisko darbu, liturģisko priekšmetu un 
darbu, līdzību par Dieva Valstību, kā arī zīmēšanas stūrītis. BĒRNS ATKLĀJ VISSVARĪGĀKO 
PAR SVĒTO MISI. VIŅIEM KĻŪST TUVI, IZPROTAMI LITURĢIJAS ELEMENTI, ŽESTI. Ātrijā mēs 
runājam par priecīgajiem notikumiem Bībelē, par Jēzus bērnības notikumiem: par 
pasludināšanu,  par apmeklēšanu, par piedzimšanu, par upurēšanu, par atrašanu. Kāds 
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bērns, aptaustot un izpētot zemeslodi, izsaucās: „Uz Betlēmi taču var aizbraukt ar mašīnu.” 
Cits atskāra: „Tad Jēzus tiešām dzīvoja?! Tad tā nav pasaka..” 

Ar figūriņu palīdzību tiek izdzīvotas, nevis „spēlētas” Jēzus stāstītās līdzības par Dieva 
valstību, ļaujot tās veikt bērnam pašam. Ātrijā mēs piedzīvojam, ka Evaņģēlijs ir dzīvs – ka 
Evaņģēlijs nav tukši vārdi.. un mazie to jūt! Praktiskās dzīves zonā bērni pārber rīsus no 
viena trauka otrā, pārlej ūdeni no viena trauka otrā, pārliek ar pinceti zirņus, šķiro līdzīgos 
priekšmetus, loka drēbes gabalus u.c. Tādā veidā bērns mācās koordinēt un pilnveidot 
savas kustības. Tas palīdz bērnam kļūt neatkarīgam un veido viņu par patstāvīgu un 
pašapzinīgu personību. Bērns var darīt darbu tik daudz reižu, cik vien viņš to vēlas. Tā ir 
Dieva satikšana visā, kas notiek, ne tikai apcerot līdzības, apbrīnojot apkārtējo pasauli, bet 
arī darot parastus, ikdienišķus darbus. Bērns gūst prieku no pašas darbošanās, īpaši no 
savām “atklāsmēm”, vēlas darboties arvien labāk, vēlas pats izpētīt, izmēģināt, kļūst 
pašpārliecinātāks un  nebaidās  kļūdīties. ĀTRIJĀ SKOLOTĀJS IR JĒZUS, TĀPĒC KATEHĒTS  
VAR JUSTIES BRĪVI UN NEPIESPIESTI. PAR KATEHĒTU ĀTRIJĀ VAR DARBOTIES JEBKURŠ,  
TIKAI ŠĪ METODE IR JĀAPGŪST.  

„Laidiet bērniņus  pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība” (Mk 10:14) 

 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 Aicinām apmeklēt grāmatu 

galdu! 
 Liels paldies par jūsu 

ziedojumiem!  
 Šodien pēc sv. Mises Alfas 

komandas tikšanās! 
 

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 
 Gatavojamies jaunajam mācību 

gadam!  
 
 
 
 
 
 

 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 

 
 
 
 
 

 

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ 
P –  10.30 
O –  10.30 
T –  10.30 
C –  10.30 
P –   10.30  
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv –  09.30 – 10.50 adorācija + 
grēksūdzes 
         11.00 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

