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DRAUDZES EVAŅĢELIZĀCIJAS ŠŪNIŅAS AICINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.oktobrī mūsu draudzē notiks evaņģelizācijas šūniņu 
seminārs, kurā piedalīsies arī brāļi un māsas no citām 
draudzēm. Aicinām iepazīties ar semināra norises gaitu gan 
šajā draudzes lapiņā, gan uz afišas! 
Pāvests Pāvils VI teica: Evaņģelizācijas darbs no 
evaņģelizētāja pieprasa arvien lielāku mīlestību pret tiem, 
kurus viņš evaņģelizē. 
Mēs bieži jautājam, kā mēs varam kalpot Dievam?       
Aizbildināmies ar nezināšanu, izpratnes trūkumu, 

šaubāmies dažādos ticības jautājumos, dažreiz izjūtam sociālās vides spiedienu, uzskatām, 
ka mums nav brīva laika, domājam, ka esam necienīgi vai atrodam citus iebildumus.  
Tomēr, paliekot pie šīs nostājas, vienmēr izjutīsim iekšēju vēlmi pēc komūnijas, uz kuru mūs 
aicina Kristus Baznīcā. Šūniņu evaņģelizācijas sistēma mūsu draudzē dod iespēju saņemt 
citu draudzes locekļu lūgšanu atbalstu un padomu, tā ļauj mums augt un veidoties par 
Kristus apustuļiem. Tas ir svarīgs nosacījums, lai mēs piedzīvotu garīgu iekšēju piepildījumu, 
kuru traucē mums saņemt mūsos mītošais egoisms.  
Šūniņu sistēma tā ir iespēja kalpošanai, mācībām un evaņģelizācijai. Tā ir iespēja arī palīdzēt 
mūsu tuvākajiem ģimenēs, radiniekiem, cilvēkiem, kas strādā ar mums kopā ikdienā.  
Laipni lūdzam un aicinām visus mūsu draudzes locekļus un jebkuru interesentu piedalīties 
šūniņu seminārā! 
Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai! (Mk 16, 15) 

Sagatavoja pr. Māris Ozoliņš 
Semināra norise 
13.oktobris 
9.00 Sv. Mise; 10.00 reģistrēšanās; rīta kafija; iepazīšanās.. 
10.30 prāvesta uzruna; 10.45 slavēšana 
11.15 1.nodarbība Evaņģelizācija kā sūtība, baznīcas aicinājums, draudzes pieredze, 
provizoriskā šūniņa, kā uzsākt šo kalpojumu, lūgšana u.c. 
12.15 2.nodarbība Draudzes evaņģelizācijas šūniņu sistēmas prezentācija, jautājumi, 
diskusijas 
13.30 pusdienas, brīvais laiks, sadraudzība 
15.00 3.nodarbība Draudzes evaņģelizācijas šūniņu sistēmas prezentācija, turpinājums 
16.30 rezumējums; 16.45 noslēgums kapelā – vesperes, kopīga lūgšana 

 

 

mailto:marisozo@inbox.lv
mailto:alusik@rimkat.sk
http://www.rkgimnazija.lv/lv/2012/10/01/divdesmitgades-slieksnis-parkapts


 
14.oktobris 
9.30 adorācija; 10.30 rožukronis; 11.00 sv. Mise; 12.00 agape 
13.00 Eksperimentālā šūniņa 
 
 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 Oktobris mēnesis baznīcā ir veltīts 

Vissvētākajai Jaunavai Marijai. Baznīca 
mūs aicina lūgties sv. Rožukroni. Mūsu 
draudzē lūgsimies kopā baznīcā 
rožukroņa lūgšanu sestdienās pēc sv. 
Mises un svētdienās pirms sv. Mises 
plkst. 10.30. Darba dienās aicinām 
ģimenes lūgties kopā rožukroni savās 
mājās. 

 Trešdienās plkst. 19.00 mūsu draudzē 
notiek Alfa kursa nodarbības, info Ģirts 
tel.29614492 

 Laulāto tikšanās aicina laulātos pārus uz rekolekcijām no 12. līdz 14.oktobrim Siguldā.  
 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu - jaunais Mieram tuvu u. c. grāmatas! 
 Eiropas gaidas un skauti aicina bērnus uz savām aktivitātēm. Vairāk info afišā pie 

ziņojumu dēļa. 
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 

RKĢ 
 Trešdienās plkst. 15.00 turpinās skolotāju lūgšanu grupa. 
 Piektdienās no plkst. 14.30 līdz 15.00 sākumskolas skolēnu adorācija. 
 19.-21. oktobrī – nedēļas nogale jauniešiem 

 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; 18.00 slavēšana 
       18.30; 19.00 katehēze 
O – 10.30 
T – 10.30 skola 1.-4.kl. 
C –  10.30 skola 5.-8.kl. 
P –  10.30 skola 9.-12.kl. 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm + rožukronis 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ grēksūdzes 
         10.30 – rožukronis 
       11.00 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

