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6. jūnijā Rīgā pirmo reizi norisināsies 
kultūras pasākums „Baznīcu nakts”. 
Tā laikā no 18.00 līdz 24.00 vairāk kā 
40 dažādu konfesiju baznīcās notiks 
pasākumi, kas aicinās cilvēkus 
iepazīt baznīcu kultūras un garīgās 
vērtības. Baznīcu nakts ietvaros 
būs iespēja dzirdēt garīgās mūzikas 
koncertus, piedalīties ekskursijās, 
radošās nodarbībās bērniem un 
kopīgās lūgšanās. Pasākums 
norisināsies visā Rīgā – Āgenskalnā, 
Bolderājā, Centra rajonā, Mežaparkā, 

Latgales priekšpilsētā, Torņakalnā, 
Vecpilsētā un citur. Organizatori 
aicina ikvienu ieinteresētu 
rīdzinieku doties ceļā kājām, ar 
divriteni, sabiedrisko transportu vai 
personisko automašīnu un vakara 
gaitā paviesoties vairākās baznīcās, 
programmas izvēlē vadoties no 
katra paša interesēm.
Dalība visos Baznīcu nakts 
pasākumos ir bez maksas. Visa 
aktuālā informācija un pasākuma 
programma pieejama mājas 

PiRMO Reizi RīgĀ nORisinĀsies kuLTūRas 
PasĀkuMs „BaznīCu nakTs”.
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sv.Mise 10:30

sv.Mise 10:30
sv.Mise 10:30
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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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O.Vācieša iela 6, Rīga, LV – 1004, Latvija
Reģ.nr. 90002493065 
SEB banka, UNLALV2X | LV76UNLA 0050 0114 8195 5 EUR

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

> 7.jūnijā pēc sv. Mises rožu kroņa lūgšana draudzes nodomos, aicinām piedalīties! 

> 8.jūnijā Vasarsvētkos – draudzes svētki, sadraudzība, agape, slavēšana u.c. Laipni 
aicinām piedalīties!

> Vasaras mēnešos katehēze nenotiek, pirmdienās sv. Mise plkst.10.30.

> Draudzes un skolas svētceļojums uz aglonu šogad notiks no 8. līdz 15.augustam, 
aicinām piedalīties un pieteikties pie pr. Pētera.

> no 26. līdz 28.septembrim Rīgā notiks Tezē Baltijas reģionālā tikšanās. Būtiska 
pasākuma sastāvdaļa ir jauniešu uzņemšana mājās, tāpēc katrs ir aicināts 
dalībniekiem piedāvāt naktsmājas. Viesģimeņu anketas pieejamas pie ziņojumu 
dēļa. Pieteikšanās līdz 1.jūnijam. Tezē koordinatori mūsu draudzē: 26112446 (Viktors) 
un 28251844 (alise). 

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

lapā www.baznicunakts.lv. Tā 
kā pasākumā piedalās arī mūsu 
draudze aicinām sekot līdzi mūsu 
draudzes informācijas stendam
Par Baznīcu nakti
Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai ir 
atceļojusi no austrijas un Čehijas. 
Pirms 10 gadiem Baznīcu nakts 
aizsākās austrijā kā kristīgās 
baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi 
rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc 
tam pasākums notika arī Čehijā un 
slovākijā. kopš 2012.gada Baznīcu 
nakts notiek arī Tartu, igaunijā.  

Rīgā Baznīcu nakti organizē 
starpkonfesionāla domubiedru 
grupa – nodibinājums „Fonds 
Baznīcu nakts”. Pasākuma ieceri 
atbalsta Latvijas lielāko kristīgo 
konfesiju vadītāji.
Pasākumu finansiāli atbalsta Rīgas 
dome. īpašs paldies privātajiem 
atbalstītājiem – sia „Hromets 
poligrāfija” un tipogrāfijai „eveko”, 
kā arī privātajiem ziedotājiem. 
Pasākumu informatīvi atbalsta 
laikraksts „Diena” un nodibinājums 
„Rīga 2014”.


