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DIEVS SEVI ATKLĀJ MŪSU VĒLMĒ
 

Jēzus dzimšanas svētki, kas tuvojas, 
ir ģimenes svētki, Svētās ģimenes svētki, 
mūsu ģimeņu svētki, draudzes kā 
ģimenes svētki. Ja mēs vēlamies, lai 
Kristus ienāk mūsu ģimenēs, vispirms 
Dieva klātbūtnes brīnumam jānotiek 
mūsu sirdīs. 
        Ziemassvētkos Dievs mums atklāj 
savu noslēpumu brīnumainā veidā, proti, 
Viņš kļūst par bērnu. Viņš nevēlas 
izmantot varu pār mums. Mums pašiem 
liekas, ka Dievs ienāk mūsu dzīvē un saka: 
„Tev jādara šis vai tas!” “Sākot ar jauno 
gadu, tev ir jāmainās!” Dievs ienāk citādi. 
Mēs iepazīstam Dieva gribu tad, kad Viņš 
pats dod mums vēlēšanos, lai mēs Viņu 
meklētu. Kad mēs Dievu no sirds 
meklējam, mēs dodam Viņam iespēju 
mums atklāt sevi, savas mīlestības 
noslēpumu, kas ir nākusi pasaulē 
Betlēmes Bērnā. 

Mūsu uzdevums ir nesekot mūsu 
virspusējām vēlmēm, bet gan mums ir 
jāatklāj sevī visapslēptākās, 
noslēpumainās vēlmes. Dievs vēršas pie 
mums, jautājot: „Kas ir tas, ko tu pats 
vēlies?” Savukārt mēs sakām Dievam: 

„Kas ir tas, ko Tu vēlies no manis?” Bet 
Viņš mums atbild: „Ko tu pats vēlies savas 
sirds dziļumos, kāda ir tava apslēptākā 
vēlēšanās?” Dievs vēlas, lai mums būtu 
mīloša sirds, un mīloša sirds nozīmē 
vēlēties mīlēt. Dievs vienmēr mums 
jautās: „Kāda ir visapslēptākā tavas sirds 
vēlēšanās, tā, kas izsaka tavu būtību?” 

Bieži vien cilvēki meklē Dieva gribu 
tur, kur tās nav. Ja tu vēlies uzzināt, kāda 
ir Dieva griba attiecībā uz tevi, ieskaties 
pats savā sirdī, savās visapslēptākajās 
vēlmēs, tur mājo vēlme pēc Dieva 
klātbūtnes, pēc Viņa mīlestības, atklāj to 
sevī! Pirmajā brīdī, kad tā parādīsies, tu 
vari nobīties pats no šīs savas vēlēšanās 
un tad virspusējās vēlmes, kas balstītas 
bailēs, un pasaulīgās emocijās var vēlēties 
to nomākt.  

Dievs ir tik apbrīnojams, ka atklājas 
mums ne caur ārējām lietām, bet gan 
tajā, kas ir visintīmākais, visapslēptākais, 
lūk, noslēpums kā Dievs sevi atklāj mūsu 
pašu vēlmē! Dievs piedzimst kā mazs 
bērns mūsu dvēseles silītē, un brīnums ir 
noticis, Kristus dzimšanas svētki ir klāt! 

Pr. Māris Ozoliņš
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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 

27. decembrī 10.30 – sv. Mise 
28. decembrī 10.30 – sv. Mise 

29. decembrī  09.00 – sv. Mise ar laudēm 
30. decembrī 09.30 adorācija; 11.00 draudzes sv. Mise 

31. decembrī 10.30 sv. Mise 

1. janvārī 11.00 sv. Mise 

 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 Šodien 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.  

 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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