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PRIECĪGĀ SVĒTDIENA
Šodien katoļu Baznīca svin trešo adventa 
svētdienu, kuru saucam par priecīgo. Pats 
adventa laiks ir priecīga Kristus 
atnākšanas gaidīšana, īpaši trešajā 
adventa svētdienā 
Baznīca uzsver šo 
priecīgo vēsti.  
Dieva vārda liturģijā 
skan priecīga vēsts 
gan no Vecās, gan no 
Jaunās Derības: 
Pirmajā lasījumā 
pravietis Sofonija 
saka: Priecājies un līksmojies no visas 
sirds, Jeruzalemes meita! Kungs ir atcēlis 
tavu sodu, Viņš ir aizdzinis tavus 
ienaidniekus. Kungs, Izraēļa ķēniņš, ir 
tavā vidū, tev vairs nebūs jābīstas ļauna.  
(Sof 3,14-15) Pravietis Sofonija 700 gadus 
pirms Jēzus atpazina Dieva mīlestības 
zīmes un ar ticību priecājās, ka tuvojas 
laiks, kad Mesija nāks un atbrīvos cilvēci 
no grēkiem.  
Otrajā lasījumā svētais Pāvils līksmojas tā 
paša iemesla dēļ: Brāļi, vienmēr 
priecājieties Kungā! Vēlreiz saku: 
priecājieties! Jūsu labsirdība lai ir zināma 

visiem cilvēkiem: Kungs ir tuvu! (Flp 4,4) 
Kaut gan sv. Pāvils droši vien nepazina 
Jēzu personīgi, kamēr Jēzus sludināja 
Dieva valstības tuvumu šinī zemē, tomēr 

atrada Jēzu vēlāk, ceļā 
uz Damasku, un kopš 
tā brīža Jēzus viņam 
kļuva par vienīgo 
dzīves jēgu un mērķi. 
Tikai Viņā Pāvils 
atrada savu prieku un 
dzīves spēku. Pats, 
būdams apcietināts 

Jēzus sludināšanas dēļ, no cietuma raksta 
ticīgajiem Filipiešiem Priecājieties Kungā!  
Tiešām mums ir iemesls priekam. 
Kristietība ir priecīga reliģija. Dievs Jēzus 
nokāpa uz zemes un kļuva par cilvēku, lai 
mēs varētu dzīvot ar Viņu un Viņā. Lai 
mēs nebaidītos, bet Viņā vienmēr atrastu 
savu mieru un stiprinājumu! 

To es jums visiem no sirds novēlu! 

Pr. Pēteris Alusiks 

 
Ziemassvētku dievkalpojumu laiki 

 

24.decembrī – Ziemassvētku priekšvakars 17.00 – sv. Mise bērniem un ģimenēm   
23.00 - Pusnakts sv. Mise 

25.decembrī – Pirmie Ziemassvētki 11.00 – Kristus Dzimšanas svētku sv. Mise 
26.decembrī – Otrie Ziemassvētki 11.00 – sv. Mise 
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DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 Šodien pēc sv. Mises baznīcā notiks 

Latvijas Universitātes jauktā kora 
„Dziesmuvara”  koncerts. Diriģents Aivis 
Greters. Visi laipni lūgti! 

 Aicinām vecākus pavadīt adventa laiku ar 
bērniem, gaidot Jēzus dzimšanas svētkus, 
kopīgi lūgties pie ģimenes adventa vainaga. 

 Piektdien, 21.decembrī, no plkst. 18.00 
aicinām uz ZIEMASVĒTKU GRĒKSŪDZI. 
Pirms tās vajadzētu veltīt laiku sirdsapziņas 
izmeklēšanai un vajadzības gadījumā izlīgt 
ar ienaidniekiem jeb lūgt piedošanu tiem, kurus esam sāpinājuši ar saviem grēkiem.  

 23.decembrī plkst. 15.00 draudzes mājā Net for God  aicina noskatīties filmu „Protēzisti 

ar tukšām rokām”,  par Reimondu un Pjēru Žakāriem, diviem priesteriem, diviem 
neparastiem brāļiem, kuri kopš 1967.gada ir veikuši tūkstošiem kilometru, šķērsojot 
visu pasauli, lai dāvātu atvieglojumu visnabadzīgākajiem, īpaši lepras slimniekiem. Pēc 
filmas – savstarpēja dalīšanās, lūgšanas, agape. Info: Arnolds – tel. 29474774, Inese – 
tel. 29121671 

 25.decembrī pēc sv. Mises aicinām uz piparkūku un tējas Ziemassvētku draudzes 
svinībām. Lūdzam agapei paņemt līdzi  piparkūkas (pašceptas)! 

 Grāmatu galdā varat paņemt oblātes ar ielūgumiem uz Ziemassvētku 
dievkalpojumiem. Ar tām varat dalīties ar saviem radiem, kolēģiem un draugiem. 

 Izdevniecība Kala Raksti Ticības gadā izdod jaunu žurnālu „Cilvēki kalnā”, kas ar svēto 
piemēriem mums palīdzēs padziļināt ticību un tuvoties Dievam.  

 Caritas Latvija piedāvā iespēju iesaistīties pasākumā „Ziedot cietumniekiem”. 
 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu - jaunais Mieram tuvu u. c. grāmatas! 
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 
 

RKĢ 
 Trešdienās plkst. 16.00 turpinās skolotāju lūgšanas grupa un ceturtdienās plkst. 15.00 

skolēnu lūgšanas grupa.   
 20.decembrī skolā Ziemassvētku tirdziņš. 

 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 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ grēksūdzes 
       11.00 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

