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Tuvojas Vasarsvētki, un mūsu draudzē nu jau trešo reizi dosies 
ciemos pie mūsu draugiem Zilajā Krustā, lai kopīgi slavētu Dievu, 
ieaicinātu Svēto Garu un svinētu Vasarsvētkus..

“Zilais Krusts” (ZK) ir starpkonfesionāla reliģiska organizācija, kas sniedz 
sociālo, garīgo un materiālo palīdzību cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. Tie 
ir cilvēki, no kuriem liela daļa sabiedrības ir novērsusies un nevēlas palīdzēt. 

Pēdējā laikā pēc palīdzības pie ZK vēršas arvien vairāk vīriešu, kuri ir 
zaudējuši darbu, nokļuvuši parādos un maksātnespējas dēļ ir tikuši izlikti 
no saviem mājokļiem. Palīdzība, kuru sniedz ZK ir gan sociāla – nodrošinot 
krīzes situācijā nonākušos ar pajumti, pārtiku un apģērbu, palīdzot atrast 
darbu vai apgūt vienkāršo amatu pamatiemaņas; gan arī garīga – pārrunas, 
atveseļošanas programmas, dievkalpojumi un Bībeles studijas. 

Kabiles rehabilitācijas centrā ir uzsāktas lopkopības un lauksaimniecības 

Vasarsvētki “Zilajā Krustā” Kabilē



aktivitātes, iesaistot darbā krīzes situācijā nonākušus cilvēkus.
ZK materiālā un finansiālā veidā ar dāvinājumiem un ziedojumiem 

atbalsta vairākas privātas un valsts iestādes.
Kabiles saimnieks Agris sirsnīgi ielūdz mūsu draudzi apciemot Zilo 

Krustu, paredzētas aktivitātes bērniem, kopīga maltīte, lielās saimniecības 
apskate, kurā mājo dažādi interesanti mājdzīvnieki.

Uz tikšanos 23.maijā Kabilē - Agris 

DrAUDZeS PAZiņojUmi

Pirmdiena 

Otrdiena 

Trešdiena 

Ceturtdiena 

Piektdiena 

Sestdiena 

Svētdiena 

DieVKAlPojUmi DrAUDZē

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

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
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> 20.maijā plkst. 19.00 Alfa kursa noslēguma balle.

> Šodien pēc sv. mises mūsu draudzes evaņģelizācijas šūniņu atbildīgo un līdzatbildīgo 

tikšanās.

> 23.maijā aicinām piedalīties draudzes sadraudzības braucienā uz Zilo Krustu Kabilē, kur 

tiks svinēta Vasarsvētku vigīlija. izbraucam no draudzes plkst. 9.30, pieteikties pie šūniņu un 

Alfas atbildīgajiem, vairāk info ēvija, tel. 28368861.

> 5.jūnijā Baznīcu nakts ietvaros mūsu draudzē adorācija līdz plkst.19.30, Koncerts kapelā 

plkst.20.00.

> 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.

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

katehēze, Baznīca pēc ii Vatikāna koncila.

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!


