
Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu draudze 
Ojāra Vācieša iela 6, Rīga, LV – 1004, Latvija; www.terezesdraudze.lv 

 
Reģ.nr. 90002493065               
SEB Latvijas Unibanka 
Kods UNLALV2K 
LV12 UNLA 0050 0114 8194 3 LVL 
LV76 UNLA 0050 0114 8195 5 EUR 

10.11.2013; nr. 333 
Pr. Māris Ozoliņš, dekāns-prāvests, RKĢ direktors, 29191335, marisozo@inbox.lv 
Pr. Pēteris Alusiks, viceprāvests, RKĢ kapelāns, 28470721, alusik@rimkat.sk 

 

MĀRTIŅA DIENA SKOLĀ 
 

Piektdien, 8.novembrī, 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā 
notika tradicionālais 
Mārtiņdienas labdarības 
tirgus. Senie latvieši 
Mārtiņa dienu svinēja 
10.novembrī, iezīmējot 
laiku, kad sākas ziema. 
11.novembrī Baznīcā 
atzīmējam arī svētā 
Mārtiņa no Tūras dienu. 
Varētu teikt, ka skolā šīs 
abas tradīcijas savijušās 
kopā – tradicionālo 
Mārtiņdienas gadatirgu 
papildina labdarība un 
stāsts par svēto Mārtiņu. 
Leģenda stāsta, ka svētais 
Mārtiņš bijis romiešu 
kareivis, kurš reiz ceļā 
saticis kādu ubagu. 
Mārtiņam palicis salstošā 
nabaga žēl un viņš ar 

zobenu uz pusēm pārdalījis savu mēteli, pusi atdodot ubagam. Naktī pie 
Mārtiņa sapnī atnācis Jēzus, tērpies Mārtiņa mētelī. Mārtiņš sapratis, 
ka uz ceļa satiktais ubags bijis pats Jēzus. Mārtiņš pēc tam kļuvis par 
priesteri un arī visu mīlētu bīskapu, kurš vienmēr bijis devīgs un 
palīdzējis visiem trūkumcietējiem. 
Dažās Rietumeiropas valstīs Mārtiņa dienas vakarā bērni ar laternām 
dodas gājienā. Laternas gatavo viņi paši, uz tām parasti attēlots svētais 
Mārtiņš. Laternas simbolizē to, ka Dieva gaisma pasaulē spīd caur 
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cilvēkiem, kas dara labus darbus. Tāpat daudzi bērni šai dienā ziedo 
visdārgāko, kas viņiem pieder – savas rotaļlietas – bērniem, kam to 
trūkst. 
Arī mēs skolā iedzīvinām labdarības un dalīšanās tradīciju. Mūsu 
Mārtiņdienas tirdziņš ir kļuvis par labdarības tirgus dienu. Jau vairākus 
gadus šajā dienā sākumskolas bērni, kuri tirgo pašdarinātas lietas un 
gardumus, daļu no ietirgotās naudas ziedo Mārtiņa fondam, kurš 
rūpējas par bērniem, kas slimo ar onkoloģiskām slimībam. Pērn bērni 
saziedoja 140 latus, daudzi atdeva pat visu nopelnīto naudu.  
 

Ilze Mežniece 

 
 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

 Rīt, 11.novembrī, pēc sv. Mises plkst. 
19.00 katehēze – prezentācija par 
svētceļojumu uz Svēto zemi.  

 Trešdienās mūsu draudzē turpina 
notikt  Alfa kurss. 

 No 15. līdz 17. novembrim Alfa kursa 
nedēļas nogale. Vairāk info un 
pieteikšanās pie Ģirta, tel.29614492.  

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Paldies par jūsu ziedojumiem! 

 
 

RKĢ 
 Koncerts veltīts Latvijas valsts 

95. gadadienai.  
 11.-15. novembris – Humanitāro mācību priekšmetu nedēļa 
 29.11. klašu rotāšana, plkst. 19.00 aizlūgums kapelā. 

 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 – 1.-4. kl. 
C – 10.30 – 5.-8. kl. 
P – 10.30 – 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/

