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Laterāna bazilikas

iesvētīšanas gadadiena
P

āvests ir Romas bīskaps, un Laterāna bazilika ir viņa katedrāle. Tās
iesvētīšanas gadadienu 9.novembrī atzīmē jau kopš 12.gs., sākotnēji to
darot Romā, vēlāk - visā Romas katoļu Baznīcā, parādot godu bazilikai,
kas ir “visu Romas un pasaules baznīcu māte un galva”.
Bazilika Romas katoļu baznīcā ir priviliģēta baznīca. Tas ir goda nosaukums, ko
tai piešķir Romas pāvests. Parasti tās ir baznīcas, kurās atrodas brīnumdarošas
svētbildes, Svēto relikvijas un uz kurām dodas svētceļotāji, lai godinātu un pielūgtu
Jēzu Kristu un viņa māti Jaunavu Mariju.
Romas katoļu Baznīcā tiek izšķirti divi baziliku veidi: “Basilica majoris” — lielā
bazilika un “Basilica minoris” – mazā bazilika. Abu veidu bazilikas ir baznīcu goda
nosaukumi.
“Basilica majoris” – lielās bazilikas ir pasaulē tikai četras un tās visas atrodas
Itālijā Romas pilsētā, tās ir
Svētā Pētera bazilika, kura atrodas Vatikāna teritorijā; bazilikā atrodas Svētā
Pētera kaps;
Svētā Jāņa Laterāna bazilika, kas ir pasaules un Romas katedrāle;
Svētās Marijas Madžori bazilika, kurā atrodas Betlēmes silītes relikvija;
Svētā Paula ārpus mūriem bazilika, kas atrodas benediktīniešu pārvaldījumā,
kurā atrodas Svētā Paula kaps.
“Basilica minoris” – mazās bazilikas atrodas dažādās pasaules pilsētās.
Lielās bazilikas, kā arī dažas no mazajām bazilikām savu nosaukumu un
privilēģijas ir ieguvušas jau no neatminamiem laikiem, citas mazās bazilikas
privilēģijas un titulu iegūst tikai no pāvesta. Dokumenti, kas apliecina baznīcai
piešķirto goda titulu un privilēģijas, kas tiek saprastas zem nosaukuma bazilika, ir
dekrēts, kuru piešķir Svētā dievišķā kulta un sakramentu kongregācija un bulla, kuru
paraksta pāvests. Garīdznieks, kas vada bazilikas darbu, tiek saukts par rektoru.

Sākot ar mūsu ēras 4.gadsimtu katoļu lūgšanu vietām sāk būvēt celtnes, kas
arhitektoniski atbilst tā laika sabiedriskajām celtnēm – bazilikām, kurās tiek
novietoti altāri. No šīm sabiedriskajām celtnēm arī tiek aizgūts nosaukums bazilika.
Tāpēc Romas impērijas nākamos gadsimtos pastāv kā sabiedriskās bazilikas, tā
arī sakrālās celtnes – bazilikas. Romā pirmās bazilikas kristiešu kulta vajadzībām
imperatori neļāva būvēt pilsētas teritorijā, tāpēc tās tika celtas pie pilsētas, vēlāk
iegūstot nosaukumu “ārpus mūriem”. Atkarībā no tā, kas konstruējis un finansējis
bazilikas, tām mēdz nosaukumos pieminēt arī to būvētāju vārdus. Tā, piemēram,
imperators Honorijs finansēja Svētā Paula ārpus mūriem bazilikas celtniecību,
tāpēc tā tiek saukta par Svētā Paula ārpus mūriem Honorija baziliku, līdzīgi pāvests
Libērs finansēja Svētās Marijas Madžori bazilikas celtniecību, tāpēc to mēdz saukt
par Libēra baziliku, bet imperators Kontantīns finansēja Svētā Pētera un Svētā Jāņa
Laterāna baziliku būvniecību, par to tās mēdz saukt par Konstantīna bazilikām.
Teksts sagatavots pēc interneta materiāliem

Draudzes paziņojumi
> Trešdienās plkst. 19.00 mūsu draudzē notiek ALFA kurss. 12.novembrī
5.nodarbība „Kāpēc un kā man lasīt Bībeli?”
> Pirmdienās - katehēzes kurss „Bībele un Baznīca”. Plkst. 18.00 – slavēšana,
plkst. 18.30 – sv. Mise, plkst. 19.00 – agape, plkst. 19.15 – katehēze. Aicinām
piedalīties!
> 15. novembrī, sestdien, aicinām piedalīties draudzes ikmēneša talkā un sniegt
savu ieguldījumu kapelas un teritorijas sakopšanā.
> Draudzes rekolekcijas Adventa laikā notiks no 5. līdz 7.decembrim Jūrmalā.
Vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties pie Arņa Skrebeļa.
> Joprojām ir iespēja piedalīties draudzes Caritas kalpošanā. Pieteikties pie
priestera Māra Ozoliņa.

Dievkalpojumi draudzē
Pirmdiena

sv.Mise 10:30
slavēšana 18:00
18:30 sv.Mise
katehēze 19:15

Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

sv.Mise 10:30

Sestdiena
Svētdiena

sv.Mise 9:00 ar laudēm

sv.Mise 10:30
sv.Mise 10:30
sv.Mise 10:30
adorācija 11:00-19:00
adorācija 9:30-10:50
draudzes sv.Mise 11:00

Aicinām apmeklēt
grāmatu galdu!
Liels paldies par Jūsu
ziedojumiem!
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