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GARĪGĀ SEMINĀRA PIRMAJĀ KURSĀ MĀCĪBAS SĀKS ČETRI SEMINĀRISTI 

 

Otrdien, 20. augustā, Rīgas Garīgajā seminārā notika jauno audzēkņu uzņemšana. Visi četri 
kandidāti, kuri bija ieradušies uz iestājpārbaudījumiem, pēc pusdienām uzzināja, ka tos ir 
veiksmīgi nokārtojuši un septembrī sāks mācības pirmajā kursā. Turklāt viens kandidāts pēc 
ilgāka pārtraukuma turpinās mācības Garīgā semināra trešajā kursā. Kandidātiem bija 
jānokārto rakstiskais eksāmens, kuram sekoja pārrunas ar semināra vadību.  

Rīgas Garīgā seminārā docētājs priesteris Andris Priede, kurš laboja rakstisko eksāmenu, sacīja: 
„Šogad saistībā ar pāvesta Benedikta XVI izsludināto Ticības gadu piedāvājām rakstīt par tādu 
emblemātisku Vecās Derības personu kā Ābrahams - viņš kā ticības tēvs, viņa ticības pieredze. 
Interesanti, ka katrs no kandidātiem atklāja kādu interesantu Ābrahama ticības šķautni. 
Patīkami redzēt, ka topošie studenti uzrāda arī labas valodas prasmes. Gadu no gada uzlabojas 
interpunkcija. Arī tam mēs pievēršam uzmanību. Nebija iemesla, lai bloķētu kāda uzņemšanu 
seminārā. Šo eksāmenu kārtoja četri kandidāti. Vitālijs Kalnačs to nekārtoja, jo šo eksāmenu 
bija kārtojis jau pirms vairākiem gadiem, stājoties seminārā." 

Pirmkursnieku moderators būs seminārists Aivars Līcis, kurš jaunajā mācību gadā mācīsies 
sestajā kursā. Viņš saka, ka vienu no jaunajiem semināristiem pazīst jau ilgāku laiku, bet pārējos 
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būs vēl jāiepazīst. Aivars norāda, ka gribētu ievadīt jauniešus semināra dzīvē bez pārlieku lielas 
moralizēšanas vai pamācīšanas.                                           

 www.katolis.lv 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

 
 Šodien pēc sv. Mises - draudzes 

evaņģelizācijas šūniņu atbildīgo 
tikšanās. 

 Svētdien, 1.septembrī, sv. Mises 
laikā lūgsim īpašu Dieva svētību 
skolēniem, skolotājiem un visiem 
skolas darbiniekiem jaunajam 
mācību gadam.  

 Ar jauno mācību gadu iesākam arī 
bērnu gatavošanos Pirmās sv. 
komūnijas pieņemšanai. Svētdienās 
pēc sv. Mises notiks Svētdienas skola bērniem no draudzes, kas mācās 
citās skolās. Svētdienas skolu vadīs mūsu katehēte Ruta Dzilna. Jau varat 
pieteikt savus bērnus. Pirmā sv. Komūnija mūsu draudzē ir paredzēta 
18.05. 2014. 

 Iesāksim arī Labā Gana katehēzes, kuras vadīs skolotāja Ilze Gulbe. 
Nodarbības notiks svētdienās: bērniem no 6 līdz 9 gadiem plkst. 9.30; 
bērniem no 3 līdz 6 gadiem no plkst. 12.30. Sirsnīgi aicināti pieteikt savus 
bērnus! 

 15.septembrī pēc sv. Mises notiks draudzes evaņģelizācijas šūniņu visu 
dalībnieku tikšanās!  

 Grāmatu galdā var iegādāties (par ziedojumiem) jauno žurnālu „Mīliet 
viens otru”. Ļoti vērtīgs katoļu žurnāls garīgajai izglītošanai un izaugsmei.   

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Šodien vācam kolekti Rīgas garīgajam semināram. Viņu vārdā liels 

paldies par jūsu dāvanām! 
 

RKĢ 
 

 2.septembrī plkst. 10.30 sv. Mise „Veni Sancte” jaunā mācību gadu 
atklāšanai un Msgr. Zbigņeva Stankeviča vizitācija.  

 No 3.septembra sākam arī skolēnu rekolekcijas. Lūdzam jūsu lūgšanu 
atbalstu. 

 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/

