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K
rustaceļa aizsākumi 
meklējami Lielās 
piektdienas liturģijā. Jau 
senatnē kristieši praktizēja 

Krustaceļa lūgšanu, īpaši gavēņa 
laikā. Baznīcas vēsturnieki domā, ka 
Krustaceļu senie kristieši gājuši tieši 
Jeruzalemē un ka Krustaceļa liturģija 
saglabājusies no pirmās Jeruzalemes 
kristiešu kopienas. Krustaceļu var lūgties 
gan kopienā, gan individuāli. Krustaceļā 
tiek pieminēts Kristus ciešanu ceļš, kas 
ietver 14, Baznīcas tradīcijā uz Svētajos 
Rakstos balstītus, šī ceļa mirkļus.

Uzskata, ka Viduslaikos 13.gadsimta 
sākumā franciskāņu mūki atveda 
Krustaceļa tradīciju no Svētās Zemes. 
Pakāpeniski Krustaceļa lūgšanu sāka 

praktizēt Viduslaiku Itālijas baznīcā. 
18.gadsimtā Krustaceļa stacijas 
jau bija sastopamas gandrīz visās 
Eiropas baznīcās. Pakāpeniski radās 
arī tradīcija Krustaceļā simboliski 
nest krustu un veidot apceres 
par katru Krustaceļa apstāšanos.

Krustaceļš ticīgajiem ir lūgšanas, 
pārdomu un gandares ceļš. Mūsu 
draudzē Krustaceļa liturģija notiek 
gavēņa laika piektdienās un Lielajā 
piektdienā. Lielajā piektdienā 
televizora ekrānos esam aicināti 
sekot līdzi arī Pāvesta Krustaceļam 
Romā Kolizejā, lai lūgtos kopā ar 
Pāvestu un visu Baznīcu tās nodomos.

Sagatavoja pr. Māris Ozoliņš

Krustaceļa
lūgšana
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sv.Mise 10:30
slavēšana 18:00
sv.Mise 18:30
katehēze 19:15
sv.Mise 10:30
sv.Mise 10:30
sv.Mise 10:30
sv.Mise 10:30
adorācija 11:00-19:00
sv.Mise 9:00 ar laudēm
adorācija 9:30-10:50
draudzes sv.Mise 11:00
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Pr. Māris Ozoliņš - dekāns-prāvests, RKĢ direktors, 
29191335, marisozo@inbox.lv
Pr. Pēteris Alusiks - viceprāvests, RKĢ kapelāns, 
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9.aprīlī – alfa kursa 10.nodarbība „Kam man baznīca?”

Šodien pēc sv. Mises draudzes evaņģelizācijas šūniņu atbildīgo tikšanās

12.aprīlī pēc Sv. Mises plkst. 9.00 aicinām draudzi apmeklēt Labā Gana darbnīcu. 
Palīdzēsim arī iekārtot lielās stelles, kurās tiks austas lupatu grīdsegas. Uz tikšanos 
Ilze, tālr. 29447445. noslēgumā –agape, ar groziņiem.

12.aprīlī pēc sv.Mises aicinām piedalīties draudzes talkā un sakopt apkārtējo 
teritoriju. Pieteikt dalību un vienoties par nepieciešamajiem darba rīkiem pie arņa, 
tel. 29273127

13.aprīlī pēc sv. Mises uz draudzes namu aicināti uz tikšanos visi, kas vēlas piedalīties 
Baznīcas nakts organizēšanā!

Katru svētdienu 9.45-10.45 notiek Labā Gana katehēzes nodarbības bērniem no 3 
līdz 6 gadiem.  nodarbības vada katehēte Ilze Terēze Gulbe, tel. 29447445. aicinām 
ar nodarbībām iepazīties klātienē!

Gavēņa laikā katru piektdienu pēc sv. Mises plkst.10.30 draudzes Krustaceļa lūgšana.

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

17.04., Lielā ceturtdiena – plkst. 18.30 Pēdējo vakariņu sv. Mise.

18.04., Lielā piektdiena – Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena –
plkst. 14.00 Krustaceļa lūgšana, plkst. 15.00 Kristus ciešanu dievkalpojums.

19.04., Klusā sestdiena – plkst. 20.00 Lieldienu vigīlija.

20.04., Kunga augšāmcelšanās, Lieldienu svētdiena – plkst . 11.00 Sv. Mise.

21.04., Otrās Lieldienas – plkst. 11.00 Sv. Mise.


