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Dāvana, upura dāvana, ir šo svētku, Konsekrēto personu, Kunga 
prezentācijas, Sveču dienas jēga. Katra patiesa satikšanās ir upuris, 
kurā mēs izejam no sevis, lai nonāktu pie otra. Pravietojums Marijai, 

kuru pasludina Simeons, proti, ka Marijas sirdi   caurdurs sāpju zobens, ir 
vēsts par to, ka īstā šķīstīšanās vēl tikai sekos rituālajam upurim templī. 
Upuris, kuru atnāk salikt Marija un Jāzeps, ir atsauce uz notikumiem 
Ēģiptē, sava veida asins upuris, lai bērns tiktu izglābts un pasargāts, kā 
tika pasargāti Ēģiptes pirmdzimtie (Levītu 12, 3-4). Bērns tiek izglābts no 
Ēģiptes un pasargāts no nāves. Izglābšanās no Ēģiptes verdzības ir pāreja 
no verdzības uz brīvību, no grēka – dzīvībā. 
Templis ir upura vieta, sastapšanās vieta, izlīgšanas un šķīstīšanās vieta. 
Upuris notiek arī tavā sirdī, kur tu sastopies ar Dievu un nožēlo grēkus, jo 
tava miesa ir Dieva templis. Upura vērtība nav dāvanas kvalitātē. Patiesais 
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> Pirmdien, 2.februārī, Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena), sv. Mises – plkst. 
10.30 un 18.30. Tiek svētītas sveces.

> otrdien, 3.februārī, sv. Blazijs, tiks dota svētība pret kakla slimībām.

> Ceturtdien, 5.februārī, sv. agate, tiek svētīta maize un ūdens.

> Pirmdienās notiek katehēze: plkst. 18.00 – slavēšana, plkst. 18.30 – sv. Mise, plkst. 
19.15 – katehēze

> aicinām  piedalīties draudzes svētceļojumā uz Itāliju no 24.oktobra līdz 
2.novembrim! Svētceļojuma laikā Itālijā apmeklēsim Paduju, ravennu, Loreto, 
asīzi,  lielāko bedediktīniešu klosteri Montecassino, romu un vatikānu, atpakaļceļā 
vičensu. Ceļā uz Itāliju apskatīsim arī Čenstohovu un Krakovu Polijā. 
Ceļojuma garīgais vadītājs - priesteris. Pieteikties un vairāk informāciju varat 
uzzināt - Uldis Bokšs, tel. 26656515. e-pasts: uldis.bokss@gmail.com 
Lai ceļojums izdodos, nepieciešams laicīgi pieteikties 40 cilvēkiem. 1. iemaksa - 
100 eUr līdz 15.06.15. 2. Iemaksa - 150 eUr līdz 01.08.15. Ceļojuma kopējās izmaksas 
ir plānotas 450 eUr. Ceļojums ar MB 2013.gada autobusu.

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

upuris ir attiecību šķīstīšana, attiecību starp cilvēku un Dievu, cilvēku un 
cilvēku, cilvēku un sevi pašu. 
Simeons un anna piedzīvo templī upuri, satikšanos un šķīstīšanos. Pravietis 
Malahijs svētku dienas lasījumā runā par šķīstīšanos ugunī, Simeons un 
anna atklāj citu nākotni, nākotnes upuri, kuru pasludina un ir atnesis Jēzus 
Bērns. Satikšanās ir šķīstīšanās Svētajā Garā. Svētais Gars vada Simeonu, 
lai viņš varētu sadzirdēt Jēzus vēsti, Jēzus liecību.

Priesteris Māris ozoliņš


