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Bruknas muiža

N

ākamnedēļ no 24. līdz 26.aprīlim Bruknas muižā (www.bruknaskopiena.
lv) notiks mūsu draudzes Alfa kursa nedēļas nogale, kurā iepazīsimies ar
Svētās Trīsvienības trešo Personu - Svēto Garu un tā darbību.
Īpaši aicināti draudzes locekļi atjaunoties Svētajā Garā, kuri nav piedalījušies šādā
nedēļas nogalē Alfa kursa ietvaros. Dalības maksa ir EUR 40 par pilnu nedēļas
nogali; ēdināšanas un gultas vietu izmaksas iekļautas cenā.
Pasākuma programma:
Piektdiena, 24.aprīlis
18:30 Izbraukšana no Rīgas
20:00 Vakariņas, pēc tam meditatīvs pielūgsmes vakars
Sestdiena, 25.aprīlis 					
8:30 Brokastis						
9:30 Lekcijas: Kas ir Svētais Gars? un Ko Svētais Gars dara?
11:30 Diskusijas
12:15 Svētā Mise
13:00 Pusdienas
15:00 Lekcija: Kā es varu tapt piepildīts ar Svēto Garu?
16:30 Slavēšana un aizlūgšanas.
19:30 Vakariņas, pēc tam sadraudzības vakars

Svētdiena, 26.aprīlis
8:00 Svētdienas Svētā Mise
9:00 Brokastis
10:00 Diskusijas
11:00 Lekcija: Kā man vislabāk izmantot turpmāko dzīvi!?
Nedēļas nogale ir labs veids, kā ieplānot sev brīvdienas, kurās Dievs var
mums tuvoties, kad atliekam savus ikdienas pienākumus, darba un mājas
rūpes. Man tās ir bijušas kā mazas oāzes brīvdienu garumā, kad varu baudīt
programmu, vakaros neskatīties pulkstenī un nedomāt pa to, kas jāpaspēj rīt.
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Un ja vēl Dievs dod skaistu vidi un jauku laiku........		
Ieva
Alfas nedēļas nogale bija Alfas kursu kulminācija. Brīnišķīga mūzika, saturīgas
lekcijas, fantastiski cilvēki, sadraudzība! Un pavisam reāls Svētā Gara pieskāriens.
Svētā gara pieskāriens tik reāls, pat fiziski sajūtams, bet grūti aprakstāms. Miesa un
dvēsele tika pildīta ar pārpasaulīgu mieru, mīlestību, spēku, ko nevar sniegt laicīgas
lietas.
Zane un Normunds

Draudzes paziņojumi
> 22.aprīlī Alfa kursa 7.nodarbība „Kāpēc un kā mums stāstīt citiem?”
> 24.-26.aprīlim Alfa kursa nedēļas nogale Bruknas muižā, info: Ģirts, tel. 29614492
> 26.aprīlī Lūgšanu diena par aicinājumiem sv. Jēkaba katedrālē plkst. 18.30 jauniešu
sv. Mise arhibīskapa Z.Stankeviča vadībā (slavēšanas koncerts..), vairāk info: www.
konsekretie.lv
> Pirmdienās notiek katehēze: plkst. 18.00 – slavēšana, plkst. 18.30 – sv. Mise, plkst.
19.15 – katehēze.

Dievkalpojumi draudzē
Pirmdiena

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

Otrdiena

sv.Mise 10:30

Trešdiena

sv.Mise 10:30

Ceturtdiena

sv.Mise 10:30

Piektdiena

sv.Mise 10:30
adorācija 11:00-19:00

Sestdiena

sv.Mise 9:00 ar laudēm

Svētdiena

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

Aicinām apmeklēt
grāmatu galdu!
Liels paldies par Jūsu
ziedojumiem!
Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu
draudze | www.terezesdraudze.lv
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