
Informatīvā
draudzes lapa
nr.1 / (394)  04.01.2015

6.janvārī Baznīca svin Kunga parādīšanās svētkus. Tie ir vieni no 
vissenākajiem kristīgajiem svētkiem - Austrumos tos svinēja 
jau 3.gadsimtā. Apmēram simts gadus vēlāk šos svētkus sāka 

svinēt arī Rietumos, kur tie tika atzīmēti kā Triju Ķēniņu diena. Šajos svētkos 
Baznīca vāc ziedojumus misiju darbam.

Svētā Mateja evaņģēlijs vēsta par Austrumzemju gudrajiem, kuri, sekojot 
zvaigznei, ieradās Jeruzalemē un Betlēmē, kur meklēja jaundzimušo jūdu 
karali. „Iegājuši mājā, viņi redzēja Bērnu ar Viņa Māti Mariju un, krītot uz 
vaiga, Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savus krājumus un pasniedza Viņam 
dāvanas: zeltu, vīraku un mirres.”

Kunga parādīšanās, grieķu valodā saukta par Epifania (KBK, 528), nozīmē 
Dieva atklāšanos cilvēka veidolā. Svinot Kunga parādīšanās svētkus, 
Rietumu liturģijā uzsvars tiek likts uz Trīs ķēniņiem. Austrumu gudro, kurus 
pie Jēzus atveda zvaigzne, paklanīšanās norāda, ka Kristus piedzimšana ir 
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> 5.janvārī atsākas katehēze: plkst. 18.00 – slavēšana, plkst. 18.30 – sv. Mise, plkst. 
19.15 –katehēze
> 6.janvārī lieli svētki – Kunga parādīšanās svētki, Triju Ķēniņu diena jeb zvaigznes 
diena; plkst. 18.00 – adorācija, grēksūdzes, plkst. 18.30 sv. Mise
> 11.janvārī pēc sv. Mises šūniņu atbildīgo formācija
> līdz 5.janvārim aicinām pieteikties Alfa kursa komandā, brīvi ir dažādi kalpojumi, 
gaidīti ir visi, Ģirts, tel. 29614492.

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

aizkustinājusi visu pasauli (zvaigzni, tātad arī kosmosu). pie Viņa ierodas 
pagāni (gudrie), lai atdotu godu Dievam. Šis notikums norāda, ka ir iespējams 
iepazīt Dievu, ja meklē patiesību par pasauli un cilvēku.

Gudrie, kas ieradās pie Jēzus, sniedza dāvanas. Saskaņā ar tradīciju tās 
bija: zelts - karaliskā goda simbols; vīraks - priesteriskās cieņas simbols, 
un mirres - simbols tam, ka piepildījušies mesiāniskie pravietojumi, kā 
arī norāde uz pestītāja nāvi. Vienlaikus tās apliecināja ticību Kristum kā 
patiesam cilvēkam (mirres), patiesam Dievam (vīraks) un Karalim (zelts).

Ar Kunga parādīšanās svētkiem tiek saistīta krīta, vīraka un ūdens 
svētīšanas tradīcija. Ar svētītu krītu uz dzīvokļa durvīm tiek uzrakstīti burti 
K+M+B, kā arī gads. Šie burti tiek skaidroti kā trīs ķēniņu iniciāļi. Viduslaikos 
tos lasīja citādāk. uzraksts „C+M+B” (Kaspers latīniski tiek rakstīts kā C) 
pauda svētību: lai Kristus svētī Tavu namu! (Christus mansionem benedicat!)

Nams tiek pasvētīts ar svētītu ūdeni, bet vīraka kūpināšana pasvītro to, 
ka nams ir lūgšanu vieta.

Trīs ķēniņi tiek godināti kā ceļojošo, svētceļnieku, tirgotāju, saimniecību 
īpašnieku un kažokādu tirgotāju patroni.

Informācijas avots: www.katolis.lv
Sagatavots pēc www.ekai.pl materiāliem.


