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“Kad visu bija pārņēmis rāms klusums, un nakts  
līdz pusei bija aizsteigusies savā gaitā,  

no debesīm – no ķēnišķā troņa lejup lecot,  
tavs visvarenais Vārds – skaudrs cīnītājs –  

ieradās zemes vidū...”  
(sal. Gudrības grāmata 18,14-15)
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Priestera vēstule „O Sapientia, veni!” Ak, nāc, Visaugstā Gudrība!

ĻAUT KRISTUM PIEDZIMT MŪSU SIRDĪS
Kristus Dzimšanas svētki ir lielākie 

svētki Baznīcā uzreiz aiz Lieldienām. Tur-
klāt tie tiek svinēti vairāk ģimenes lokā. 
Ziemassvētkus raksturo apdāvināšanas 
prieks un sirsnīgi laba vēlējumi. Laicīgā 
pasaule piedāvā  
pirkumus, izklai-
des, veikalus, arī 
tas cilvēkam ir va-
jadzīgs, bet vien-
laikus var aizēnot 
patieso prieka ie-
meslu – Pestītāja 
nākšanu pasaulē!

Ārējā tāpat ir 
gana daudz, tāpēc 
ikviens aicināts 
Kristus Dzimšanas 
svētkus izdzīvot 
iekšēji, garīgi. Ie-
lūkoties dziļāk, pārdomāt un saprast: ko 
īsti svinam? Vai Ziemassvētki ir eglīšu, dā-
vanu, naudas tērēšanas svētki? 

Labāk apstāšos un padomāšu, ko īsti 
svinu. Tie ir svētki, kas man atgādina par 
Dieva esamību! Par Viņa klātbūtni! Par 
Viņa dzimšanu! Viņa lielo mīlestību uz cil-
vēkiem! Betlēmes stallītī „dzimis Bērns, 
mums Dēls ir dots”, kas ir „varenais Dievs... 
miera Valdnieks” (sal. Is 9,5n). Tie ir Kris-
tus – Dieva Dēla un mana Pestītāja – dzim-
šanas svētki. Citiem dāvanas ir sarūpētas, 
ko dāvināšu Viņam? Viss svētku galdam 
sapirkts, bet, vai pie galda ir paredzēta 
vieta Jēzum? Kur Viņš būs šajos Ziemas-
svētkos? Varbūt paliks Baznīcā, Betlēmes 
stallītī? Varbūt šogad (jo īpaši šogad!) 
Viņš piedzims manā ģimenē, attiecībās ar 
tuvākajiem un manā sirdī? 

Pandēmijas dēļ svētki šogad būs citā-
di. Ne tādi, kādi bija iepriekšējos gadus. 
Baznīcas būs tukšākas, pie Betlēmes stal-
līšiem mazāk dievlūdzēju, varbūt arī ģi-

menes loks šogad tik kupls nebūs. Lai kā, 
svarīgākais, lai Kristus piedzimtu mūsu 
visu sirdīs! Ja Jēzus nepiedzims sirdī, arī 
Baznīcā Viņa nebūs. Betlēmē Viņš piedzi-
ma tikai vienreiz, tagad Betlēmei jābūt 

katra sirdī. Varbūt 
manas sirds „stal-
lītis” bija netīrs, 
tāpēc Adventā 
gāju pie grēksū-
dzes. Tagad varu 
ar miera un prieka 
pilnu sirdi uzņemt 
vissvarīgāko Viesi. 

Manuprāt, šis 
laiks ir dots tāpēc, 
lai Ziemassvētkus 
iemācītos no jau-
na svinēt ar Kristu 
sirdī. Tie ir miera, 

prieka un izlīguma svētki. Kristus vēlas, lai 
mēs vairāk padomātu par garīgām vērtī-
bām un lielāku uzmanību pievērstu attie-
cībām ar līdzcilvēkiem. Sakārtotu mīlestī-
bu! Pirms sēdīsimies pie svētku galda ar 
sev tuviem un mīļiem cilvēkiem, lauzīsim 
oblātes un teiksim laba vēlējuma vārdus! 
Tas ir brīdis, kad izlīgt un piedot, un atce-
rēties, ka varbūt kaut kur ir vēl kāds, ku-
ram ir jāpiedod, varbūt ir kāds, kam jālūdz 
piedošana. Varbūt ir kāds, kuram šajos 
svētkos jāpiezvana, jo vairāk tāpēc, ka ak-
tīva ciemošanās ir ierobežota. 

Ļausim Kristum piedzimt mūsu sirdīs! 
Uz to aicina arī svētais Augustīns: „Mos-
ties, cilvēk: tevis dēļ Dievs kļuva par cilvē-
ku! Ar prieku lai svinam mūsu pestīšanas 
atnākšanu. Lai svinam šo lielo dienu, kurā 
Tas, kurš pats ir viena un mūžīga Tēva die-
na, vēlējās nonākt, lai būtu ar mums īsā 
un pārejošā šīs pasaules dienā.”

Priesteris 
Elvis Rudovičs

Kristus Dzimšanas svētku Vigīlijas vakarā 
ģimenes lokā dalāmies ar oblātēm. Tā ir 
vienkārša maize, tomēr saistībā ar 
Kristus atnākšanas svētkiem tās 
laušana aicina mūs savstarpēji 
piedot nodarītās pārestības un 
censties būt dāsniem kā maize. 
Turot rokā oblāti un nolaužot ga-
baliņu no otra oblātes, ģimenes 
locekļi, kā arī draugi viens otram 
novēl Dieva svētību, stipru ticību, cerī-
bu, mīlestību, veselību un priecīgus svētkus. 

Šī dalīšanās ir ar dziļu jēgu: maize ir dzīvības 
simbols. Dalīšanās ir arī mīlestības sim-

bols. Dievs savā mīlestībā dod maizi 
un dzīvību. Lai to varētu saņemt, ir 
viens nosacījums – atvēršanās uz 
otru cilvēku, gatavība kalpot, 
cenšanās būt labam kā maize. 
Dalīšanās kļūst par liecību, ka vē-

lamies tādi tapt!
Jāuzsver, ka oblātes nav Svētā 

Komūnija, nav konsekrētā maize!
Redakcija

Lasot Svētos Rakstus, ir skaidri re-
dzams, ka savus laikabiedrus Jēzus pār-
steidza ar beznosacījuma piedošanu grē-
ciniekiem un grēciniecēm.

Gadsimtu gaitā ir uzdoti jautājumi par 
to, ko Jēzus paveica Betā-
nijā neilgi pirms savām cie-
šanām.  Pirmajā mirklī kā-
dam var likties, ka noti-
kums, kas minēts visos 
Evaņģēlijos (Mt 26 1-13; Mk 
14, 3-9; Lk 7, 36-50; J 12, 
1-8), proti, Jēzus beznosa-
cījuma  piedošana nozīmē 
grēka atbalstīšanu. 

Ticīgi cilvēki, kas paši 
sevi augsti vērtē un patiesi 
cenšas būt labi, nereti ie-
ļaunojas, ieraugot, ka vis-
pārzināmi grēcinieki Baznī-
cā tiek pieņemti.

Līdzīgā situācijā nonāca farizeji un mā-
cekļi, kuri, vakariņojot kopā ar Jēzu, 
savu cienījamo un garīgo Skolotāju nespē-
ja saprast. Viņi nepieņēma Jēzus piedodo-
šo attieksmi pret grēcinieci, kas slacīja 
asarām Jēzus kājas. Tomēr sirds attieksme, 

kas ietver gandari, patiesu nožēlu un asa-
ras, ir katra grēcinieka atgriešanās nostāja. 

Farizeju grēki un mācekļu grēki Jēzum 
bija redzami. Jēzus norādīja farizejam Sīma-
nim, ka tas nav pienesis gandares darbus, 

kā to ir darījusi šī grēciniece.
Ejot Jēzus pēdās, arī pā-

vests Francisks jau kopš 
sava pontifikāta sākuma ir 
uzsvēris žēlsirdības nozīmi 
attieksmē pret nabagiem, 
cietumniekiem, atstumta-
jiem un bēgļiem. Viņš ir no-
rādījis, ka Dieva žēlsirdīgā 
roka spēj aizsniegt katru 
pakritušo. 

Ziemassvētkos Baznī-
cas durvis ir atvērtas kat-
ram. Tie ir svētki, kuros žēl-
sirdība triumfē, katrs 
tiek aicināts tuvoties Jēzus 

bērnam, kuru pieņemot tuvojamies patie-
sai attieksmei, kas ļauj sastapties ar Dievu. 
Un Dieva žēlsirdības triumfs no jauna var 
piepildīties arī mūsu katra dzīvē.

Priesteris 
Māris Ozoliņš

TOREIZ BETĀNIJĀ UN ŠODIEN ROMĀ

KĻŪT LABAM KĀ MAIZE
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Rožukroņa apcere „O Adonai, veni!” Ak, nāc, Valdniek!

BĒGT NO ĒRKŠĶIEM, SAGLABĀJOT LILIJAS
Dārgie Kristū, svētceļotāji ceļā uz De-

besīm! Meditējot Rožukroņa sāpīgās da-
ļas trešo noslēpumu, var jautāt ne tikai 
par Jēzus fizisko sāpju daudzumu, bet 
to, cik daudz morālo sāpju piedzīvoja un 
piedzīvo Dieva Dēls. Un tiešām ērkšķi 
tam ir diezgan precīzs simbols. 
Kāpēc? 

Tiem, kuri lūdzas ar Die-
va Vārdu, sirdī var rezonēt 
viens no paskaidrojumiem 
saskaņā ar Jēzus izteikta-
jām līdzībām par Debesu 
Valstību (sal. Mk 4, 11). Vie-
na no tām vēstī, ka ērkšķi 
var nomākt to, kas labs un 
dievišķs: „Bet cita {sēkla} krita 
starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga un 
to nomāca.” (Mt 13,7; sal. Mt 13,7; Mk 4,7; 
Lk 8,7) Tālāk skaidrots: „Starp ērkšķiem 
sētais ir tas, kas vārdu dzird, bet šīs pa
saules rūpes un bagātības viltība nomāc 
vārdu; un viņš nenes augļus.” (Mt 13, 22) 
Jau šajā ticīgajiem pazīstamajā mācībā ir 
dzirdams, ka cilvēciskais vājums un grēks 
var nomākt to, kas nāk no Dieva. Var sa-
mazināt un pat nicināt Radītāja mīlestī-
bas plānus attiecībā uz konkrētu cilvēku, 
viņa ģimeni, tautu. Tādējādi ērkšķi attēlo 
neauglīgu – grēcīgu cilvēka sirds zemi. 
Bet Dievs taču gribēja mūsu svētumu un 
laimi. Tādēļ caur pravieti Isaju Viņš it kā 
žēlojas par morālajām ciešanām, kādas 
sagādā tautas cietsirdība, kas dzemdē 
ērkšķus: „Spriediet tiesu starp Mani un 
Manu vīnadārzu! Kas tad Man vēl bija ko 
darīt Savā vīnadārzā, ko Es nebūtu darījis? 
Kāpēc gan Es gaidīju, ka tas nesīs labus 
augļus, bet tas atnesa negaršīgas vīn
ogas?” (Is 5, 3b-4) 

Protams, ar to ērkšķu simbolika ne-
beidzas. Bībeles vārdnīcas var palīdzēt to 
padziļināt un atrast vēl spilgtāku gaismu 
pārdomām, ar ko plašākā nozīmē toreiz 

tika kronēts Jēzus un kā Viņu kronēju es 
(mēs?) ar savu grēku šodien. 

Bībeles grāmatas norāda uz ērkšķu 
tēla dažādību, tomēr to raksturs vienmēr 
ir negatīvs. Var teikt, ka Svētajos Rakstos 

ērkšķi un ciešanas iet pārī.
Lauksaimniekiem ērkšķi vien-

mēr asociējas ar nezālēm, kas 
traucē pārstaigāt tīrumu  – 
skrāpē ķermeni un izraisa 
ilgtermiņa sāpes. Dieva 
Valstība bieži ir salīdzināta 
kontekstā ar zemi vai dārzu 
(sal. Mt 9, 37-38; 20, 1-16; 21, 

28-43; J 4, 35-38), un šis tēls 
stāsta par to, ka cilvēks traucē 

Dieva plānu izpildīšanai, „kronē” 
Viņa Mīlestību, To it kā sasēj un neļauj 

brīvi „ritēt”, dzīvot cilvēka sirdī un dzīvē. 
Auglīgo zemi ērkšķi pārveido sau-

sā, neauglīgā klājumā (sal.: Is 5,6; 7,25; 
32,13; Ebr 6,8). Šai kontekstā ērkš-
ķi simbolizē arī Dieva sodu par cilvē-
ka grēku. Saistībā ar Jēzu tas izpildī-
jās burtiski: „Viņš nesa mūsu sērgas 
un uzņēmās mūsu brūces. Viņš tika caur
urbts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu 
vainu dēļ. Mēs visi esam noklīdušas avis, 
katrs iet savu ceļu, bet viņam Kungs uzli
cis visu mūsu vainu.” (sal. Is 53, 4-6) Starp 
citu, ar izbrīnu pamanāms, ka latviešu va-
lodā vārds „vaina” fonētiski tuvs vārdam 
„vainags”. 

Ērkšķi var attēlot arī nelabvēlīgas per-
sonas vai cilvēka laimei un attīstībai trau-
cējošus dzīves apstākļus (sal.: Ez 28,24; 2 
Kor 12,7). Tādējādi tie var attēlot visus, 
kuri toreiz (un tagad) Jēzu, Viņa mācību 
un mīlestību izsmēja, atmeta, pazeminā-
ja: Pilāts, farizeji, kareivji, es (un tu)… 

Šo nezāļu „smagais raksturs” viegli 
nicina citus augus, kas lietderīgi un skais-
ti, bet pie tā maigi un trausli. Piemērs – 
Jēzus līdzība par sējēju. Tā labi raksturo, 

cik maiga ir Dieva žēlastība un cik ne-
žēlīgi to var nicināt cilvēka padošanās 
velna kārdināšanai uz sirds skarbumu, 
grēku. Šajā ikonā (maigs augs iepretim 
ērkšķiem) var ieraudzīt pašu Jēzu Kristu 
un grēciniekus. Pestītājs par sevi teica: 
„Es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs” 
(Mt 11,  29), bet par grēciniekiem – ērkš-
ķiem (par mums) teikts: „tie raudzīsies 
uz viņu, ko tie sadūruši…” (sal. Zah 12,10) 
vai psalmā: „Redzi, suņi mani aplenkuši! 
Ļaundaru bars mani apstājis, tie caururb 
man rokas un kājas.” (sal. Ps 22,17) Šīs do-
mas atspulgu var atrast arī lirisma pilnajā 
„Dziesmu dziesmā” (2,2): „Kā lilija starp 
ērkšķiem, tā draudzene mana starp mei
tām.” Šai stāstā kā spogulī var ieraudzīt 
Jēzus dvēseles skaistumu uz šīs pasaules 
fona, jo Viņš ir nevainīgs, kluss jērs (sal.: Is 
53,7; Apd 8,32). Tas labi attēlo arī Vissvē-
tākās Jaunavas Marijas nevainīgumu, kura 
pirmais autors ir Dievs caur Jēzus nopel-
niem; Viņa ar savu Bezvainīgo Ieņemšanu 
mirdz visām „ērkšķainajām dvēselēm” un 
velk tās pie Dieva žēlastības. Bet stāsts 
attēlo arī katru dvēseli, kura šai mežonī-
gajā pasaulē mirdz ar tikumu spožumu 
un kā lilija izplata Kristus pazīšanas smar-
žu (sal. 2 Kor 2, 15-16). Bībelē bez tam ir 
pasaka, kurā dzeloņu pilnais augs skaidri 
attēlo muļķīgu un ļaunuma pilnu karali 
(sal. Ties 9). 

Pieminēšu vēl vienu Bībelē redzamu 
simboliku. Ērkšķi attēlo ļaundarus, kas 
gaida tiesu. Tie ir bez vērtības, tādēļ tos 
vajag izmest vai sadedzināt: „Bet ļaun
dari ir kā ērkšķi, ko nomet, jo tos neviens 
nevar rokā saturēt, un ikviens, kas tiem 
pieskaras, lai pienācīgi apbruņojas ar 
dzelzi un lai rīkojas veikli ar šķēpa kātu un 
tos sadedzina ar uguni tanī vietā, kur tie 
auguši!” (2 Sam 23, 6-7) Citur: „Kungs ir 
atriebīgs saviem pretiniekiem un ilgi kaist 
dusmās pret saviem ienaidniekiem. Un, ja 
arī viņi būtu cieši kopā saauguši kā ērkšķi 
un ja viņi būtu pilni sulas kā mucas, tad 

tomēr viņus aprīs kā izkaltušus rugājus.” 
(Nah 1, 2.10) Un Vēstulē ebrejiem (6, 7-8): 
„Jo zeme, kas uzsūc sevī bieži līstošo lietu 
un audzē stādus, noderīgus tiem, kas to 
apstrādā, saņem Dieva svētību; Bet ja au
dzē ērkšķus un dadžus, tad tā nederīga un 
lāstam tuvu, tās gals ir izdegšana.” 

Tādā veidā uzlūkojot ērkšķu ikonu, 
mūsu sirdīs var dzimt vēl lielāka vēlme 
sekot Jēzum Kristum, kurš starp cieša-
nām un cilvēku grēku ērkšķiem saglabāja 
svētumu, uzticību, mīlestību. Tas var mu-
dināt ar visu sirds spēku bēgt no grēkiem, 
lai nemocītu Jēzu un citus ar saviem ļau-
numa ērkšķu kroņiem. Uz to aicina arī 
sv.  Francisks no Asīzes, ejot pat tālāk, 
nekā vēsta Rožukroņa trešais sāpīgais no-
slēpums: „Ne jau velni Viņu piesita krustā; 
tu esi tas, kas, sadarbojoties ar tiem, Viņu 
piesiti krustā un turpini Viņu piesist krustā 
tad, kad meklē baudu netikumos un grē
kos.” (Sv. Francisks no Asīzes, Admonitio, 
5,3; sal. KBK 598). Lai Dievs palīdz mums 
saglabāt kristībā iegūto lilijas statusu! Lai 
Dievs mūs visus svētī: † 

Priesteris  
Pāvils Kamola

Pāvils Kamola
ĒVELE UN NAZIS

Vārds
radīja pasauli,

dziedināja slimos
un vareni augšāmcēlās,

lai mūs paaicinātu mūžīgajās kāzās,
bet tu jau kuro reizi

ar domu nazīti
gribi taisīt
mirstīgu

galdu
sev.

Gulbene, 11.12.2020
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Intervija ar draudzes ģimeni „O Radix Jesse, veni!” Ak, nāc, Jesses atvase!

„DIEVS IR KLĀTESOŠS VIENMĒR”
O’Salivanu ģimene dzīvo netālu no 

Madonas – Sarkaņos. Brendons pēc tau-
tības ir īrs, Erita – latviete. Abi iepazinās 
Īrijā, kad Erita uz ārzemēm bija devusies 
strādāt pilsētā, kurā dzīvoja Brendons. 
Tika izveidota ģimene, 
dzima bērni. Uz Latvi-
ju O’Salivani pārcēlās 
četratā, jau kopā ar ģi-
menes divām atvasēm. 
Sarkaņos iekopa saim-
niecību, sāka audzēt 
aitas. Iesāka ar prāvu 
ganāmpulku, lielākais 
skaits bija 200 aitas, 
šobrīd no kopskaita pa-
likušas 50.   

Pandēmijas laikā ģi-
menei neklājas viegli. 
Lopkopība vajadzīgo 
peļņu nenes, lai uztu-
rētu ģimeni – Eritai un 
Brendonam ir četri bēr-
ni – nākas ekonomēt, 
kur vien iespējams. Ģimenes galva mek-
lē algotu darbu, tomēr līdz šim tas viņam 
nav izdevies. Māmiņa Erita ir kopā ar ma-
zāko dēlu – Mārcim ir tikai 20 mēneši. Ģi-
menes vecākie bērni – Erlīna, Roberts un 
Alise – skolojas Madonā: Erlīna – Madonas 
Valsts ģimnāzijā, Roberts un Alise – pilsē-
tas vidusskolā. 

Ziemassvētku laikā tieši O’Salivanu ģi-
mene jau daudzus gadus draudzei izlīdz 
ar sienu. Betlēmītei, kas Madonā tiek vei-
dota pie Lūgšanu kapelas, Bērniņa Jēzus, 
Marijas, Jāzepa, gudro, ganiņu un dzīvnie-
ciņu figūras tiek izkārtotas uz pamatnes 
no smaržīga siena, kas atvests no Sarka-
ņiem.    

Erita: – Mans ticības ceļš sākās līdz ar 
ģimenes veidošanu. Brendona vecāki ir 
katoļi, un mūsu laulībām bija jānotiek baz-
nīcā. Tobrīd dzīvojām Īrijā, tiku nokristīta 

un salaulāta tur. Iepriekš vajadzēja mācī-
ties ticības pamatus, lai varu visu vajadzī-
go veikt. Kad piedzima meita, devāmies 
uz baznīcu, lai Erlīnu nokristītu. Tā caur 
Brendona ģimeni pamazām iepazinu kris-

tīgās dzīves tradīcijas. 

Vai tikšanās ar dzīvo 
Dievu notika uzreiz?

Tā veidojās pama-
zām. Jo vairāk ieliku ga-
rīgo darbu, jo tuvāk Die-
vam jutos. Kad pārcēlā-
mies uz Latviju, Madonā 
izgāju Alfa kursu. Toreiz 
nedēļas nogalē piedzī-
voju Svētā Gara klāt-
būtni. Tagad katrreiz, 
kad bērni iet svētdie-
nas skolā, Dievs uzrunā 
arī mani. Ticības dzīve 
aktualizējas vēl vairāk, 
bērni uzdod dažādus 
jautājumus, un es pati 

mācos atkal no jauna. Mana ticības dzīve 
tiek padziļināta, katram bērnam ir atšķirīgi 
jautājumi, tie nāk no tīras sirds, un man ir 
jāpiedomā, kā atbildēt, kā arī pašai būt ar 
atvērtu, tīru sirdi.

Brendons: – Mana ticība sakņojas ģi-
menē. Vecāki ir katoļi, viņi emigrēja uz 
ASV. Vecākiem esam četri bērni, visi ti-
kām nokristīti Amerikā. Kad paaugāmies, 
ģimene pārcēlās atpakaļ uz Īriju. Gāju ka-
toļu skolā, mācības pasniedza priesteri un 
klostermāsas. Vecāki bija ļoti ticīgi cilvēki, 
tētis nāca no divpadsmit bērnu ģimenes, 
mamma – no vienpadsmit bērnu ģimenes. 

Vai pašam ir bijušas ticības krīzes?
Ir gājis visādi. Dievam ticēju, bet bija 

brīži, kad nogāju no ceļa, tad nācu atpa-
kaļ, vēlāk atkal pakritu un atkal nācu atpa-
kaļ. Pēc studijām universitātē uzsāku strā-

dāt, un jaunības gados izvēles bija dažā-
das. Arī Latvijā ne vienmēr turējos uz īstā 
ceļa. Ticību gan nepazaudēju, tā bijusi ar 
mani vienmēr.

Kā izdomājāt pārcelties uz Latviju?
Strādāju dzimtajā Dublinā, devos strā-

dāt arī uz Franciju, Beļģiju, Angliju. Abi 
ar Eritu pēc kāzām dzīvojām Beļģijā un 
divus gadus Francijā. Roberts piedzima 
Francijā. 2008./2009. gadā pasaulē bija 
ekonomiskā krīze, darbu nevarēju atrast, 
nolēmām pārcelties uz Latviju.  

Kā jūsu saimniecībai klājas šobrīd?
Ir diezgan grūti, pašnodarbinātajiem 

nav īstas stabilitātes – dzīve iet augšā un 
lejā. Nākas uzzināt par jaunām aitu slimī-
bām, nemitīgi jāmācās klāt. Pagājušajā 
gadā pārdošanas cenas bija labākas. Šo-
gad bija doma piepelnīties citur, bet saka-
rā ar kovidu darbu nevar atrast. Gribējām 
mainīt darba profilu, bet arī to sakarā ar 
kovidu nevar izdarīt. Esam jauna darba 
meklējumos.

Vai jūtat palīdzību no Dieva un cilvē-
kiem?

Erita: – Dievs ir klātesošs vienmēr. Mēs 

dzīvojam laukos, ar citiem cilvēkiem iz-
nāk runāt salīdzinoši maz. Domāju, ka tā 
ir problēma daudziem – par maz viens ar 
otru komunicējam, maz viens par otru zi-
nām. Tagad kovida apstākļos cilvēki izvai-
rās vēl vairāk, bet daudzi ir noilgojušies pēc 
saskarsmes, pietrūkst kontaktu un sarunu. 

Lai stiprinātos garīgi, priesteris drau-
dzei piedāvā katehēzes tiešsaistē. Vai 
varat tās noklausīties?

Ne vienmēr, jo bērniem jāgatavojas 
skolai. Erlīna (9. klase) kopš novembra 
mācās attālināti, Robertam (6. klase) no 
7. decembra arī jāmācās attālināti. Alisi (4. 
klase) ik rītu vedam uz mācībām Madonā. 
Papildus Alise un Roberts gatavojas mūzi-
kas skolai, tā ka problēmu pietiek. Redzu, 
ka pusaudžiem pietrūkst dzīvās saskars-
mes – Erlīna laukos spiesta pavadīt laiku 
tikai pie datora. Pilsētas bērni ar vienau-
džiem noteikti tiekas, bet laukos manējie 
jūtas savrup. Sestdienās gan bērni pie 
datora nesēž, tad visi kopā pastrādājam 
un svētdienās cenšamies doties uz Svēto 
Misi. Baznīcas apmeklējums visiem ir iz-
raušanās un svētki.                 

Inese Elsiņa,  
foto no personiskā krājuma             
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Iespēja patvērumam „O Clavis David, veni!” Ak, nāc, Dāvida atslēga!

“Klusa nakts, svēta nakts! 
Visi dus; nomodā 
vēl ir Jāzeps un Marija,
Kūtī Dāvida pilsētā, Jēzus silītē dus.”

Šis skaistais korālis no Dziesmu grā-
matas katru gadu skan manā sirdī, 
jo tas bija manas mammas viens 
no mīļākajiem korāļiem Kristus 
Piedzimšanas svētku laikā. 

Esmu pateicīga savai 
mammai, kura mani iznēsā-
ja savā klēpī un Dievam, kas 
mani veidojis un izvedis no 
mātes miesām. Un tieši Adven-
ta laiks, kad gaidām Kristus bērna 
dzimšanu, gada ritējumā man vis-
vairāk liek domāt par dzīvību, vecākiem, 
ģimeni. Esmu laimīga, jo varēju uzaugt 
ģimenē kopā ar mammu un tēti, kuri laulī-
bā nodzīvojuši 68 gadus, kopā ar brāli un 
māsu. Laikam jau pateicības jūtu vadīta 
pirms daudziem gadiem iesaistījos Krīzes 
Grūtniecības centra apmācību grupā, lai 
varētu kalpot un palīdzēt citiem. 

Esmu pateicīga Dievam un mīļajiem 
cilvēkiem, kuri nesavtīgas mīlestības pa-
mudināti tik daudz no sevis ir devuši, lai 
Madonā  būtu Atbalsta centrs jaunajām un 
topošajām māmiņām ar bērniem. Soli pa 

solītim daudzu gadu garumā visi kopā  – 
Madonas novada pašvaldība, kristīgās 
draudzes, uzņēmēji, Krīzes Grūtniecības 
centrs, Diakonijas centrs – esam uz to gāju-
ši, lai būtu vieta, kur krīzes situācijā māmi-

ņas ar bērniem varētu saņemt palīdzību 
un atbalstu. Šobrīd Atbalsta centrā 

ir iekārtotas piecas istabas, ku-
rās vajadzības gadījumā var 
uzņemt māmiņas ar bērniem 
no visas Latvijas. Piedāvājam 
arī konsultatīvo palīdzību un 
atbalstu neplānotas grūtnie-

cības, pēcaborta, kā arī spon-
tānā aborta un bērna pāragra 

zaudējuma gadījumos. Konsulta-
tīvās palīdzības sniegšanā iesaistīsies 

Krīzes Grūtniecības centra apmācības 
beigušie brīvprātīgie konsultanti. 

Vēl Atbalsta centrā var saņemt prak-
tisku palīdzību (bērnu apģērbs un apavi, 
bērnu gultiņas, bērnu ratiņi, auto sēdeklīši 
u.c.). Nākotnē, kad varēs atkal pulcēties 
kopā, esam domājuši uzsākt izglītojošas 
grupu nodarbības jaunajiem vecākiem.

Gribu novēlēt ikvienam, sagaidot Kris-
tus Piedzimšanas svētkus, ieraudzīt katrā 
dienā kaut ko, par ko būt pateicīgam! 

  Rudīte Kumsāre, 
Danutes Vēzes zīmējums

IZVEIDOTS MĀTES UN BĒRNA ATBALSTA CENTRS
Madonā, Liepājas ielā pie katoļu baz-

nīcas tiek sakārtota pie trotuāra esošā 
atbalsta siena. – Pirms diviem mēnešiem 
radās ideja dāvāt domei domu. Uzrakstī-
jām projektu ar aptuveno izcenojumu un 
vīziju, kā tas izska-
tīsies, – atklāj drau-
dzes loceklis, arhi-
tekts Jānis Liepiņš. 
– Dokumentiem pie-
vienojām iegravētu 
plāksni ar tekstu un 
iesniedzām novada 
pašvaldībā. Guvām 
apstiprinājumu, un 
siena atdzims jaunā 
veidolā. Pirms des-
mit gadiem, remon-
tējot ielu, mūrim jau 
tika uzklāts dekora-
tīvs materiāls, bet 
flīzes nebija pare-
dzētas āra apstāk-
ļiem un nobira. 

Pateicoties drau-
dzes cilvēku aktivi-
tātei un pašvaldības 
atbalstam, objekts 
tiek noklāts ar plāk-
snēm, kurās iegra-
vēti citāti no Svēta-
jiem Rakstiem, kon-
krēti – Jēzus Kalna 
svētrunas. Šai do-
mai piekrita Mado-
nas katoļu draudzes 
priesteris Māris Ozo-
liņš, apzinoties, ka gravējumi ļaus pārdo-
māt garīga satura tekstus garāmgājējiem 
un noskaņos sirdis tiem, kas pa kāpnēm 
dodas uz baznīcu.  

„Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mieri-
nās.” „Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos 
zemi.” „Laimīgi sirdsšķīstie, jo viņi Dievu 

redzēs,” – tie ir tikai daži no citātiem Ma-
teja evaņģēlijā, kas būs lasāmi uz sienas. 

– Par atbalsta mūra sakārtošanu domā-
jām jau vairākus gadus, – no savas puses 
komentē Madonas pilsētas pārvaldnieks 

Guntis Ķeveris. – Tas 
ir pašvaldības īpa-
šums, un bija doma 
uzlikt parastas plāk-
snes. Ar lielisku 
ideju nāca baznīcas 
cilvēks, un nu siena 
tiks izveidota kā vi-
des objekts. To va-
rēs rādīt tūristiem 
un pieļauju, ka te 
gribēs nofotografē-
ties pilsētas iedzīvo-
tāji. 125 kvadrātmet-
rus lielā virsma tiek 
sakārtota, paldies 
Jānim Liepiņam par 
ideju un domas pa-
plašināšanu! Darbus 
veic SIA „RK celt-
nieks”, kopīgā tāme 
ir 10743 eiro (bez 
PVN). 

Jāpiebilst, ka lai-
kā, kad valstī ir ār-
kārtējā situācija un 
pasākumi nenotiek, 
tomēr Kristus dzim-
šanas svētki tuvojas 
un vairākas ēkas 
pilsētā ir izgaismo-
tas, tāpat uzstādīti 

gaismas dekori, lai cilvēki dotos ielās un 
tos apskatītu, jaunais vides objekts būs 
vēl viena iespēja lieliskai pastaigai. Iespēja 
būt pārsteigtiem, priecīgiem, aizdomāties 
par vērtībām un pacelt acis uz Dievu.

Inese Elsiņa

ATBALSTA SIENA IEGŪS JAUNU SKATU

Priesteris Māris Ozoliņš un arhitekts 
Jānis Liepiņš pie atbalsta sienas un 
baznīcas Liepājas ielā.
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Tēma pārdomām „O Oriens, veni!” Ak, nāc, Ausekli!

PĀRDOMAS PAR BĪBELES STUNDU
Bībele kā Svēto Rakstu apkopojums un 

patiesības avots pirmo reizi mani uzrunāja 
apmēram pirms trīsdesmit gadiem, kad šī 
grāmata kļuva brīvi nopērkama. Nevarē-
dams to lasīt kā romānu un palasījis atse-
višķas vietas gan Vecajā, 
gan Jaunajā Derībā, ne-
atradis un nesapratis to 
noslēpumainību, uz ko 
biju cerējis, noliku Bībeli 
plauktā un aizmirsu. 

Gāja laiks, zināju, ka 
pastāv Bībele un tā mani 
it kā interesē, bet ķerties 
pie grāmatu Grāmatas 
lasīšanas un pārdomāša-
nas tā arī neatradu laiku. 
Kad pirms vienpadsmit 
gadiem četrdesmit pie-
cu gadu jubilejā mamma 
uzdāvināja to pašu manu 
pirkto Bībeli ar ierakstu 
„Palasi, dēls, kad būs 
grūti!”, sāku tajā ieskatī-
ties. Jau būdams cilvēks 
ar dzīves bagāžu – gan labu, gan sliktu – 
uztvēru, ka daudz tajā ir situāciju, kuras 
pats esmu piedzīvojis un, ja būtu rīkojies 
atbilstoši patiesībām, ko tur atradu, mana 
dzīve būtu varējusi veidoties daudz savā-
dāk, pozitīvāk. Arī šobrīd daudz ko savā 
dzīvē mēģinu virzīt, balstoties uz Bībeles 
patiesībām, bet kā cilvēks tomēr esmu 
vājš, un ne vienmēr tas izdodas. 

Gulbenes draudzē Bībeles stunda no-
tika arī pirms epidēmijas. Reiz tajā pieda-
lījos, bet dzīvoju laukos, un darbdienas 
vakaros nebija motivācijas to apmeklēt. 
Tad ieskatījos draudzes mājaslapā, ka būs 
attālināta Bībeles stunda, un uzplaiksnī-
ja doma piedalīties. Kad priesteris Pāvils 
atsūtīja īsziņu ar aicinājumu, vairs nebija 
šaubu, ka mani uz to pastarpināti „bīda” 
pats Jēzus. 

Bībeles stundu biju iedomājies ne-
daudz citādu, proti, lasīšanu un skaidro-
šanu no priestera puses. Praktiski tādi ir 
mūsu priestera sprediķi, manā uztverē  – 
augsta teoloģiska līmeņa lekcijas. Bet Bī-

beles stundā atklāju ko 
citu, par ko nebiju aizdo-
mājies, proti, Svētā Gara 
ienākšanu sevī caur Bībe-
lē lasīto. Uz pārdomām 
un dalīšanos te virza 
Vārds. Ir vērtīgi dzirdēt, 
ka arī citi dažādās situā-
cijās un apstākļos caur 
Svēto Garu ir izjutuši Die-
va pieskārienu un palīdzī-
bu. Ļoti skaisti ir mirkļi, 
kad lasot Lūkas evaņģē-
liju, varu iedziļināties un 
attiecināt uz sevi, ka arī 
man ir noticis līdzīgi kā, 
piemēram, Marijai, kad 
viņa atvēra sevi Dievam. 
Arī es jūtu ko līdzīgu – jo 
atvērtāks kļūstu, jo Dievs 

caur Svēto Garu vairāk man un manai ticī-
bai ļauj nostiprināties un attīstīties. Bībeles 
stunda ir labs veids, kā mācīties saprast 
Dieva Vārdu un izmantot to meditējot un 
lūdzoties. Par to jāsaka pateicība prieste-
rim, kurš ielicis lielu darbu, veltot daudz 
laika, lai sagatavotu materiālus un skaidro-
jumus, lai Bībeles stunda būtu pilnvērtīga 
un sasniegtu mērķi – cilvēku piepildīšanos 
ar Dieva mīlestību uz tuvāko un arī sevi. Lai 
mēs varētu priecāties Kungā ar iepriekš 
nepazītu un neizmērojamu prieku. Gribu 
ieteikt tiem, kuri nav piedalījušies Bībeles 
stundā, pamēģiniet! Domāju, ka tas jūs uz-
runās un dos iespēju jaunām atklāsmēm, 
kuras ir tepat līdzās, bet ne vienmēr pro-
tam tās saskatīt un sevī ielaist.

Ainārs Kukojs

Šis būs pavisam neierasts Ziemassvēt-
ku laiks. Varētu šķist, ka pandēmijas laikā 
zaudējam ģimenisko saiti, jo nevaram 
kupli apmeklēt baznīcu, savus radiniekus, 
draugus, taču Jēzus dzimšanas svētki šo-
gad mums visiem var atklāt pavisam 
ko jaunu – mūsu mazo kodolu – 
ģimeni un ticību tajā. Nereti tie-
ši svētdienu dievkalpojumi un 
svētku dievkalpojumi ticīga-
jiem palīdz stiprināt ticību un 
kopienas izjūtu, taču reizēm 
gadās, ka ģimenes kopība 
mazliet cieš. Iespējams, esam 
redzējuši gadījumus, kad ģime-
ne steigā uz dievkalpojumu mēdz 
sastrīdēties vai arī kāds no vecākiem rāj 
savu atvasi, lai tā Svētās Mises laikā uzve-
das klusi un prātīgi. Varbūt šis pandēmijas 
laiks var palīdzēt mazliet vairāk izprast kat-
ras ģimenes lomu Baznīcā un ticības no-
zīmību šajā mazajā sabiedrības un Dieva 
šūniņā – ģimenē. 

Aizvadītajā septembrī Peru bīskapu kon-
ferences tēma bija „Ģimene – mājas Baznī-
ca”. Pasākumu mērķis bija izcelt ģimenes 
primāro lomu pandēmijas laikā, kad ticīga-
jiem liegts klātienē piedalīties dievkalpoju-
mos baznīcās. „Aicinām vecākus un bērnus 
vismaz desmit minūtes kopā pievērsties 
pārdomām par šo „Baznīcu miniatūrā”, pro-
ti, ģimeni, kas turpina dzīvot un plaukt arī 
sanitārās krīzes laikā,” – lasāms Peru Bīska-
pu konferences izdotajā paziņojumā. 

Ir ģimenes, kuras savu dzīvi pavada ti-

cības gaismā, svētdienās veltot īpašu laiku 
baznīcas apmeklēšanai, taču jāatzīst, ka 
mūsdienu skrējienā bieži vien svētdienas 
dievkalpojums ir kā ticības ekstra, kuru 
saņemam un tad dodamies ierastajās gai-

tās. Zinu vairākas ģimenes, kuras savā 
starpā lūdzas un uztur dzīvu ticī-

bas garu ikdienā, taču zinu arī 
gluži citu pusi ticīgo dzīvē, kur 
lūgšanām īsti nav laika, pat ne 
vienkāršām ģimeniskām sa-
runām par ticības tēmu savā 
starpā. 

Ikvienai ģimenei pienāk laiks, 
kad tā novērtē svētības  – baz-

nīcu, kopienu, lūgšanu grupiņas, 
taču pienāk brīdis, kad jāveras vēl mazliet 

dziļāk – kā savu ticību izdzīvo katrs perso-
nīgi un kā to izdzīvo ģimenē visi kopā. 

Ģimene ir maza sabiedrības svētnīca. 
Kā tad stiprināt savu ticību ierobežojumu 
laikā un kā stiprināt ģimenes svētnīcu, lai 
tā būtu Dieva mīlestības lieciniece ne tikai 
dievkalpojuma vai mājas lūgšanu laikā, bet 
ģimenes ikdienas dzīvē? Kā atrast īstu ticī-
bu, kur nebūtu plaisas starp sirds stāvok-
li baznīcā un mājā, bet kas aptvertu visu 
mūsu dzīvi Dieva mīlestībā?

Pāvests Francisks ir teicis: „Mūsu ģi-
menes ar savu veidolu, gājumu un visiem 
sarežģījumiem nav problēma, bet gan 
Dieva izvirzīta iespēja, kas rosina misiju ra-
došumu, kas spēj aptvert visas praktiskās 
situācijas.”

Diāna Lozko

BAZNĪCAS MINIATŪRA – ĢIMENE

Pāvests Francisks šo liturģisko gadu ir 
pasludinājis par svētā Jāzepa gadu. Pirms 
150 gadiem svētais Jāzeps tika pasludināts 
par universālās Baznīcas aizbildni. Piemi-
not šo notikumu, Francisks izdevis apustu-

lisko vēstuli „Patris corde – Ar Tēva sirdi” 
un 2021. gadu pasludinājis par svētajam 
Jāzepam veltītu jubilejas gadu. Tas iesākās 
šā gada 8. decembrī un noslēgsies 2021. 
gada 8. decembrī. 

SĀCIES SVĒTĀ JĀZEPA GADS!
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Aicinājums uz rīcību „O Rex Gentium, veni!” Ak, nāc, tautu Karali!

13

IGNĀCISKĀS REKOLEKCIJAS IKDIENĀ
Sākoties Adventa laikam, Jēzus mūs ai-

cina: „Skatieties, esiet nomodā, jo jūs nezi
nāt, kad pienāks laiks!” (Mk 13, 33) Kā palikt 
nomodā? Ko tas nozīmē manā ikdienā? Vai 
nomods ir tikai lūgša-
na, vai tomēr kaut kas 
vairāk? Šo jautājumu 
vadīta, pirms vairā-
kiem gadiem iepazi-
nos ar svēto Ignāciju 
no Lojolas un viņa ga-
rīgumu.

Mans pirmais solis 
bija Džeimsa Mārtina 
SJ grāmata „Jezuītu 
ceļ vedis (gandrīz) vi-
sā”, kas vieglā un vien-
kāršā veidā stāsta par 
Ignācisko garīgumu. Šī grāmata iedves-
moja uzsākt garīgo praksi – mēģināt katru 
dienu noteiktu laiku pavadīt kopā ar Dievu. 
Apņēmības pilna sāku trenēties, bet bez 
trenera (garīgās vadības) un treniņa plāna 
šī apņēmība noplaka ikdienas pienākumu 
priekšā. Sāku lūgt Dievu, lai Viņš man dāvā 
garīgo vadītāju, lai palīdz atrast veidu, kā 
izdzīvot šos vingrinājumus, par ko man bija 
nojauta, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs. 

2018. gadā latviešu valodā tika izdota 
Ignācija Lojolas grāmata „Garīgie Vingri-
nājumi”. Jāpiekrīt, ka šis izdevums ir pare-
dzēts garīgajiem vadītājiem kā rokasgrā-
mata vai palīglīdzeklis, kas rekolektantiem 
ir grūti izprotams. Mēģināju tajā iedziļinā-
ties kopā ar draudzes iepriekšējo prāves-
tu priesteri Pāvilu Kamolu. Bet priesterim 
pārceļoties, arī mana iniciatīva samazinā-
jās. Turpināju lūgt Dievu, lai palīdz meklē-
jumos, lai piepilda manas ilgas pēc šī „ļoti, 
ļoti vērtīgā”. 

Aglonā manās rokās nonāca Latvijas 
jezuītu kopienas buklets par klusuma re-
kolekcijām un garīgo formāciju – vārdi, 
kas atbalsojās sirdī. Nojautu, ka šo bukletu 

noteikti izmantošu, bet tas dažādu iemes-
lu dēļ kādu mirkli palika plauktā. Šī gada 
sākumā to atkal sameklēju, jo vēlējos pie-
teikties un izmantot klusuma rekolekcijas, 

kā mazu atelpu no ik-
dienas pienākumiem. 
Vēl mirkli apdomāju, 
kurai jezuītu māsai 
vai brālim lai zvana, jo 
gan bukletā, gan www.
jezuiti.lv ir iespēja izvē-
lēties rekolekciju vei-
du un garīgo vadītāju. 
Izvēlējos zvanīt māsai 
Brigita SJE, jo viņa bija 
atbildīga par tuvāka-
jām nedēļas nogales 
klusuma rekolekcijām. 

Pieteicos tām marta beigās (protams, tās 
vēlāk tika atceltas „Covid 19” dēļ) un iemi-
nējos, ka mani interesē arī sv. Ignācija ga-
rīgie vingrinājumi ikdienā, esmu par tiem 
lasījusi un mazliet mēģinājusi. Nepārspī-
lēšu, ja teikšu, ka māsas „satvēriens” bija 
pārsteidzoši stingrs, bet vienlaikus maigs 
un atvērts jau no pirmās sarunas. Māsa 
piedāvāja uzsākt ikdienas rekolekcijas pēc 
sagatavota plāna. Ja klosermāsām/brāļiem 
vai priesteriem, arī lajiem šīs rekolekcijas 
ilgst mēnesi, tad tiem, kas neatrod laiku 
vai kuriem nav tādas iespējas (ģimenes vai 
darba dēļ), plāns ir sagatavots 32 nedēļu 
garumā. Dievs atbildēja uz manām lūgša-
nām arī par garīgo vadību, jo māsa Brigita 
piekrita būt līdzgaitnieks šai ceļā. Vienojā-
mies, ka katru nedēļu tiksimies tiešsaistē 
(Zoom, whatsapp vai skype) un reizi mē-
nesī – klātienē. Mazliet pārsteigta, ka viss 
tik labi sakārtojies ar vienu telefona zvanu 
un priecīga par gaidāmo garīgo ceļojumu 
ar devīzi „kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs”, uzsāku 
rekolekcijas! (Turpinājums sekos)

Santa Jaujeniece

6. janvārī, svinot Kunga parādīšanās 
(Epifānijas) lielos svētkus, Svētajā Misē 
priesteris svēta krītu, vīraku un cēlme-
tālus. Ar pasvētīto krītu kristieši apzīmē 
māju durvis, rakstot uz tām: C + M + B. 

Uzrakstītā nozīme atklājas trijos līme-
ņos. 

Pirmkārt, Kunga parādīšanās jeb Epi-
fānijas svētki saistās ar  trim notikumiem 
no Jēzus dzīves: Jēzus kristību (latīņu 
valodā: „Baptesimus”), kāzām Kānā (lat.: 

„Matrimonium”) un triju Ķēniņu apmeklē-
šanu (kas izteikts ar latīņu vārdu „Cogito” 
un nozīmē „es iepazīstu”). 

Otrkārt, tie ir pirmie burti no vārdiem: 
„Christus Multorum Benefactor” jeb 
„Christus Mansionem Benedicat”, kas 
nozīmē „Kristus daudziem labdariem svē-
tī” jeb „Kristus mājokļus svētī”. 

Treškārt, kopš IX gadsimta šie burti 
izvēlēti, lai tā atgādinātu par triju Ķēniņu 
vārdiem: Casper, Melchior un Baltazar. 

KUNGA PARĀDĪŠANĀS (EPIFĀNIJAS) SVĒTKI

Ziemassvētki šogad būs neparasti. 
Daudz vairāk būsim ar ģimeni, saviem ik-
dienā vistuvākajiem cilvēkiem. Tomēr ko 
skaistu varam paveikt arī kopā. 

Sen senos laikos Austrumzemē 
dzīvoja viedi vīri, kas prata lasīt 
zvaigznēs. Reiz viņi ieraudzīja 
kādu īpašu zvaigzni, kas nelī-
dzinājās citām un norādīja uz 
sen pravietotu notikumu – Mie-
ra Ķēniņa dzimšanu. Viņi devās 
ceļā un nonāca vietā, kas dē-
vēta par Maizes klēti jeb Betlēmi. 
Šajā pilsētā bija kāda pagalam trūcī-
ga būdiņa, kurā bija piedzimis Miera Ķēniņš.

Viedie vīri godbijīgi sveica Ķēniņu un 
deva Viņam dāvanas.  Pie Miera Ķēniņa 

atnāca arī gani, kas nakts klusumā bija sa-
klausījuši eņģeļu balsis, vēstot par jaun-
dzimušo. Visi, kas pie Bērniņa atnāca, sa-

ņēma prieku, kas lielāks par to, ko spēj 
dot pasaules labumi.

Arī katrs no mums varam sa-
gatavot Miera Ķēniņam dāvanu, 
piemēram, uzzīmēt kartiņu un 
atnest to uz Betlēmīti. Madonā 
tāda ir pie Lūgšanu kapelas. 
Lai sagatavotu dāvanu, jāsa-

tiekas kādam no vecākās vai vi-
dējās paaudzes ar kādu jaunāku 

„ganiņu”, jānoformē kartiņa, jāatnes 
un jāiekarina aukliņā Betlēmes priekšpusē. 
Paldies jau iepriekš par atsaucību!

Aivars Zariņš

GATAVOSIM DĀVANU MIERA ĶĒNIŅAM!

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Gulbe-
nes draudzes bērni tika aicināti apmeklēt 
Svētās Mises un saņemt kartiņas ar attē-
liem, lai tā veidotu katrs savu Betlēmīti 
un gaidītu atnākam mazo Jēzu. Kā tad 
bērniem veicās? Aptaujājot vecākus, no-
skaidroju, ka attēli tiek rūpīgi krāti, tāpat 

tiek domāts, no kā tiks veidots pats Bet-
lēmes stallītis. Vairākiem bērniem šis ir 
īpašs laiks, jo viņi cenšas būt baznīcā, sa-
ņemt kartiņas, neizlaist nevienu no tām, 
lai vieta, kur piedzims Jēzus, iznāktu īpaši 
skaista!

Ginta Ābeltiņa, Agritas mamma       

KRISTUS BĒRNIŅU GAIDOT
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Svētdienas EvaņģēlijsSvētdienas Evaņģēlijs
27. decembris 2. janvāris

10. janvāris 17. janvāris

(J 1,35-42)(Mk 1,7-11)

Vissvētākās Jaunavas Marijas klātbūtne „O Emmanuel, veni!” Ak, nāc, Emanuēl!

(Lk 2,22-40) (J 1,1-18)

JA DIEVS TĀ VĒLĒSIES…
15. novembrī Gulbenes Romas katoļu 

draudzes baznīcā ciemojās “Radio Mari-
ja” komanda. Priestera Pāvila celebrēto 
Svēto Misi klausītāji varēja 
dzirdēt plašā pasaulē.

Darbiniece Jolanta 
draudzi informēja par ie-
spēju noklausīties “Radio 
Marija” raidījumus savos 
radio aparātos arī Gulbe-
nē. Viņa uzsvēra, ka ar Die-
va svētību un Dievmātes 
palīdzību tas notiks no 8. 
decembra, kad “Radio Ma-
rija” svinēs 5 gadu jubileju.

Brīvprātīgā Anda liecināja par savu 
darbību programmas norisē. Ēterā viņu 
var dzirdēt trešdienas vakaros. 

Draudzes cilvēki tika aicināti gan ar 

lūg šanām, gan materiāli atbalstīt frek-
vences piešķiršanu, radio skanēšanas 
uzsākšanu un uzturēšanu Gulbenē. Infor-

mācijai saņēmām bukletu 
par raidījumu saturu un 
saziņu ar radio komandu. 
Varējām iegādāties rožu-
kroņus, krūzītes, ūdens 
pudeles ar “Radio Marija” 
logo.

“Radio Marija” ir atbilde 
Baznīcas pūliņiem sludi-
nāt Labo vēsti, izmantojot 
mūsdienu līdzekļus. Tās 
mērķis ir palīdzēt cilvē-

kiem atrast dzīves jēgu Kristus Evaņģēlija 
gaismā, – teikts bukletā.

Vija Dudareva 
un Anna Kļaviņa

X X . X
X X X X
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X

A N M A X Ē D E L S E V X V S A Ē L. X

T O X U G U K N X N U X N A M S X R A

G S X A I L Ē G V X P R A X V U I D E

A N U M X T U S Ā P Ī T E J .

MARIJAS SLAVAS UN PATEICĪBAS 
DZIESMAS SĀKUMS

Šoreiz uzdevumā maini burtus vie-
tām, ja vajag, un izlasi, kā Marija slavēja 
un pateicās Dievam. Palīdzību vari rast 
Lūkas evaņģēlija 1. nodaļā. 

Atrodi arī turpinājumu, lasi un gavilē 
kopā ar  Mariju!

Uzdevumu sagatavoja 
Palmīra Gailīte
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Kungs, liec man ar mierpilnu sirdi pie
ņemt visu, ko nesīs šī austošā diena. Liec 
man pilnīgi paļauties uz Tavu svēto 
gribu. Jebkurā šīs dienas brīdī, 
jebkurā lietā pamāci mani un uz
turi mani. Lai arī kādas ziņas es 
saņemtu dienas gaitā, pamāci 
man tās saņemt mierīgā garā 
un ciešā pārliecībā, ka viss no
tiek pēc Tavas svētās gribas. 

Visos manos vārdos un darbos 
vadi manas domas un jūtas. Visos ne
paredzētos gadījumos liec man neaizmirst, 

ka visu esi sūtījis Tu. 
Iemāci man iejūtīgi un saprātīgi izturēties 

pret katru manas ģimenes locekli, 
nevienu neieļaunot un nesarūgti

nāt. 
Kungs, dod man spēku panest 
austošās dienas spaidus un 
visus notikumus dienas gaitā. 
Vadi manu gribu un māci man 

lūgšanu, ticību, cerību, pacie
tību, piedošanu un mīlestību. 

Āmen.
(Optinas klostera pēdējo starecu lūgšana)

„KĀPT KALNĀ” 
Izdevuma redakcija: draudžu priesteri;  
Inese Elsiņa, Mārīte Kampāne, Dāvis Ozoliņš,  
Diāna Lozko, Palmīra Gailīte.
Uz vāka – Danutes Vēzes zīmējums.

Lappušu nosaukumos — “O!” antifonas, kas ir  
cilvēces sauciens, lai nāktu Pestītājs.
Makets: Aina Pidika. Iespiests: SIA „Erante”.
Vēlamais ziedojums par izdevumu, sākot no 0,40 EUR.
Ikdienā noderīgas saites: 
„Radio Marija”; katolis.lv; „Katoļu Baznīcas Vēstnesis”. 

Madonas Kristus Karaļa  
draudze
Prāvests priesteris Māris Ozoliņš (t. 29191335) 
Konts: LV19UNLA0095132107450
Mājaslapa: www.madonasdraudze.lv

Alūksnes Svētā Bonifācija  
draudze
Prāvests priesteris Ingars Stepkāns  
(t. 29479873)
Konts: LV51UNLA0050000523546 

Gulbenes Vissvētākā  
Sakramenta draudze
Prāvests priesteris Pāvils Kamola (t. 27464820)
Konts: LV49PARX0012759900001
Mājaslapa: www.gulbenes.rkd.lv

Jaunkalsnavas draudze
Prāvests priesteris Elvis Rudovičs  
(t. 29559299)

Lubānas Svētās Ģimenes  
draudze
Prāvests priesteris Māris Ozoliņš  
(t. 29191335)

Cesvaines Vissv. Jaunavas Marijas  
Bezvainīgās Sirds draudze
Prāvests priesteris Māris Ozoliņš (t. 29191335) 
Konts: LV44HABA0551033034903
Mājaslapa: www.cesvainesbaznica.lv

Ērgļu Svētā Krusta draudze
Prāvests priesteris Arnis Maziļevskis  
(t. 29397048)

Pļaviņu Kunga Debeskāpšanas 
draudze
Prāvests priesteris Elvis Rudovičs  
(t. 29559299) 
Konts: LV83HABA0551036163033 
Mājaslapa: www.plavinudraudze.lv 

Madonas dekanāta Romas katoļu draudžu vizītkarte

Pateicība visiem, kas ziedojat! Izmantojiet arī turpmāk iespēju ziedot baznīcu uzturēšanai 
un komunālo rēķinu segšanai. Ziedojumus sūtīt uz dekanāta draudžu kontiem!

LŪGŠANA KATRAI DIENAI


