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S
vētceļojuma laikā apmeklēsim Čenstohovu - galveno katoļu 

svētvietu Polijā. 

Pirmā pilsēta Itālijā, kuru mēs apmeklēsim, būs Paduja. 

1231.gadā Padujas tuvumā nomirst Svētais Antons no 

Padujas. Viņa atdusas vietā ir uzcelta ievērojama bazilika, kura ir viena no 

skaistākajām svētnīcām pasaulē. Sv. Antons no Padujas tiek saukts par 

Jēzus Sirds draugu, šis svētais aicināja katru dvēseli mīlēt Vissvēto Jēzus 

Sirdi un dzīvot Jēzus Sirds mīlestībā. 

Tālāk mūsu ceļš vedīs uz Ravennu, kur atrodas vairākas baznīcas ar 

bizantijas mākslu, kurām ir pasaules cilvēces mantojuma nozīme. 

Apmeklēsim Basilica della Santa Casa, kura atrodas katoļu 

svētceļojumu vietā Loreto, tur saskaņā ar tradīciju, atrodas māja, kurā 

dzīvoja Jaunava Marija. Tā ir katoļu svētceļnieku galamērķis vismaz no 

14.gadsimta. 

Svētceļojums 
uz Itāliju

AICInāM doTIeS dRAudzeS SVēTCeļoJuMā uz ITāLIJu!
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Ceturtdiena 

Piektdiena 
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dIeVkALPoJuMI dRAudzē

sv.Mise 10:30

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

Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu 
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Pr. Māris Ozoliņš - dekāns-prāvests, RKĢ direktors, 
29191335, marisozo@inbox.lv
Pr. Pēteris Alusiks - viceprāvests, RKĢ kapelāns, 
28470721, alusik@rimkat.sk

> no 11.augusta līdz 13.augustam sv. Mises nenotiks!

> 14.augustā, sv. Meinarda svētki, sv. Mise plkst. 18.30.

> 15.augustā, Vissvētākās  Jaunavas  Marijas  debesīs  uzņemšana,  svētdienas 
kārtība - plkst. 9.30 – adorācija, plkst. 11.00 – sv. Mise, dienas laikā adorācijas nebūs.

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

Tālāk mūsu ceļš vedīs uz Asīzi - Sv. Franciska no Asīzes dzimto vietu. 

kopā ar svēto Sv. klāru viņš dibina arī sieviešu ordeni, sastāda norādījumus 

terciāriem – cilvēkiem, kuri vēlas sekot franciskāņu ideāliem, dzīvojot 

pasaulē. Sv. Francisks ir viens no tiem nedaudzajiem svētajiem, kurus ar 

kristu vienojusi īpaša, pārdabiska saikne - dalība kunga ciešanās. 1224.

gadā viņš saņem stigmātus. 

Pēc Asīzes apmeklēsim eiropas vecāko (dibināts ap 530.gadu) un 

lielāko bedediktīniešu klosteri Montecassino. 

Pēc tam dosimies uz Romu, kur pavadīsim 2 dienas, apmeklēsim 

Vatikānu, kas ir pilsētvalsts Romas centrā, valsts tips ir Romas katoļu 

baznīcas valsts ar pāvesta varu. otru dienu pavadīsim Romā. 

Atceļā uz Latviju apskatīsim mūsu nakts mītņu vietas – Vičencu - 

Itālijā, un krakovu - Polijā.

Svētceļojums uz Itāliju notiks no 25.oktobra līdz 3.novembrim, kuru 

vadīs priesteris Māris ozoliņš.

Pieteikties un vairāk informāciju varat uzzināt - uldis Bokšs, tel. 26656515

e-pasts: uldis.bokss@gmail.com.


