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„Katrs savu miesu baro un lolo tāpat kā Kristus 
savu Baznīcu – mūs, kas esam Viņa Miesas locekļi.”  

(sal. Ef 5, 29-30)
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Priestera vēstule „Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved pa taisnības ceļiem” (Ps 23)

Oktobra sākumā tradicionāli svinam Te-
rēzes no Bērna Jēzus piemiņas dienu un at-
ceramies viņas Mazo svētuma ceļu. Dažreiz 
domājam, ka Mazais ceļš ir arī vieglākais 
ceļš, tomēr mēģināsim ieskatīties Dieva no-
slēpumos, kas atklāti Terēzei.

Stāstīt savu mazo dok-
trīnu Terēzi pamudina māsa 
Marija no sv. Sirds. Manu-
skripta B ievadā Terēze raks-
ta: “Jēzus izvēlas tos, kurus 
Viņš grib.” Citējot apustuli 
Pāvilu, viņa uzsver, ka tas nav 
atkarīgs ne no cilvēka vēlēša-
nās, ne no skriešanas, bet no 
Dieva, kas apžēlojas. Terēze 
izmanto četrus Rakstu frag-
mentus, lai pamatotu Dieva 
bezgalīgo, žēlsirdīgo mīles-
tību, kurai viņa uzticas. „Ja 
kāds ir pavisam mazs, lai nāk pie manis” (Sa-
kāmvārdu grāmata). „Žēlsirdība tiek izrādīta 
mazajiem” (Gudrības grāmata). „Viņš sapul-
cinās mazos Jēriņus un piespiedīs tos pie sa-
vām krūtīm”; „Kā māte apmīļo savu bērnu, tā 
es jūs iepriecināšu” (Isaja grāmata). 

Terēzi nodarbina ne tik daudz predesti-
nācijas, cik žēlsirdības jautājums. Mums 
jābūt tādiem, kā Viņš vēlas, lai mēs būtu, 
nekā vairāk. Nokāpšana līdz mums ir veids, 
kā Viņš atklāj savu bezgalīgo lielumu. Visu 
radību Viņš pakārto vienas dvēseles labu-
mam. „Lūk, viss, ko Jēzus no mums sagai-
da, Viņam nemaz nevajag mūsu darbus, bet 
tikai mūsu mīlestību.” „Māsiņ cik mēs esam 
laimīgas, saprotot mūsu Līgavaiņa dziļākos 
noslēpumus.” 

Svarīga ir identifikācija starp mums un 
Dēlu, lai Tēvs varētu mūsos atpazīt savu 
Dēlu. Lai mēs augtu un kļūtu līdzīgi Dieva 
Dēla sejai. Tāpēc arī Terēze pieņem vārdu no 
Bērna Jēzus un no Svētā Vaiga. Dievs Tēvs 
un Baznīca, mūsu māte, kā bērnus mūs baro 
ar Dieva Vārdu un sakramentu žēlastībām, 

lai mēs augtu, līdz pilnībā varētu paļauties 
uz Tēvu kā bērni un ticētu Viņa mīlestībai. 
Tātad vajadzīga identifikācija starp Dieva 
Dēlu un mums, lai Dievs, skatoties uz mums, 
varētu atpazīt savus bērnus. To centās izdzī-

vot Terēze, un tas ir dievbērnī-
bas noslēpums. 

Ko nozīmē Terēzes vārdi: 
“Mums vajag palikt maziem, 
mums nevajag augt, bet kļūt 
mazākiem”? Pirmkārt, tas 
nozīmē nedomāt par savu 
garīgo līmeni, bet būt un pa-
likt patiesiem Dieva bērniem. 
Dievs ir Tēvs, un šī sajūta un 
pieredze ir tik svarīga mūs-
dienu sekulārisma laikmetā – 
izjust sevi kā žēlsirdīgā un 
bezgalīgi mīlošā Tēva bērnu. 
Tas var ļaut Dieva mīlestī-

bai piepildīt visas mūsu vēlmes, cerības, 
darbus. Tas ir atgriešanās ceļš pie Tēva, kā 
teikts līdzībā par pazudušo dēlu: – Šis mans 
bērns, kas bija miris, nu ir dzīvs. 

Īpaša vieta Terēzes garīgajā dzīvē ir 
Vissvētākajai Jaunavai Marijai. Jaunava Ma-
rija visu saņēma no Dieva, Marijai viss bija 
žēlastība. Daudzi svētie Marijā ir saskatījuši 
nabadzīgā Jahves cilvēka paraugu, kas pa-
zemīgi gaida pestītāja ierašanos, Mesijas at-
nākšanu. Nepelnītās žēlastības dēļ, ko Mari-
ja saņem, viņa kļūst jaunā paradīze, apsolītā 
zeme, jaunā radība, zeme, kurā piedzimst 
pestītājs cilvēcībā. Marija mīl Terēzi, un Te-
rēze caur Mariju saprot Dieva nepelnītās 
žēlastības noslēpumu. Terēze caur Marijas 
smaidu saņem Ziemassvētku žēlastību.

„Kādas dvēseles stāstā” mēs varam la-
sīt, ar kādu striktu neatlaidību Terēze pilda 
evaņģēliskos padomus, kādu askēzi viņa iz-
manto un vienlaikus paļaujas vienīgi uz Die-
va žēlsirdīgo mīlestību. Nepietiek zināt kris-
tīgo mācību un pildīt visus baušļus. Mūsu 
dvēselei jākļūst nabadzīgai, pazemīgai un 

VIENMĒR VARAM KĻŪT „MAZĀKI” šķīstai, lai tā pārveidotos par Betlēmes stal-
līti, ka tikai Jēzus tajā vienīgais mirdzētu. Te-
rēzes dzīvē apvienots evaņģēlisko padomu 
prasīgums, askēze un stingra klostera regu-
la, un bērna sirds un miesa atdota Dievam 

kā žēlastības dāvana. Terēzes ceļš nav vieg-
lākais ceļš uz svētumu, bet katra mūsu ceļš 
uz pilnību.

Priesteris  
Māris Ozoliņš

Priekšstatam, ko par eņģeļiem veido 
Holivudas filmas, ir maz kopīga ar Baznī-
cas mācību. Eņģeļi bijis interesants izpē-
tes objekts arī teologu vidū, kas gadsimtu 
gaitā veicinājis dažādu skolu pastāvēšanu 
un teoloģisku disputu norisi, kas, savukārt, 
palīdzējis iegūt teoloģiskās domas tīrību 
jautājumā par eņģeļiem.

Sakrālajā mākslā eņģelis bieži atveidots 
kā cilvēkam līdzīga būtne ar spārniem. Tie-
ši spārni ir atslēgas punkts, jo šādi Baznīca 
izsaka, ka eņģelis nav ierobežots laikā un 
telpā un līdzība ar cilvēku ir nevis miesā, 
kuras patiesībā eņģelim nav, bet stāvoklī 
attiecībā uz Dievu, proti, gan eņģelis, gan 
cilvēks ir radība, kura apveltīta ar brīvo gri-
bu. Eņģelis ir garīga būtne, kas no brīvas 
gribas kalpo Dievam, var teikt, ka eņģelim 
nav privātās dzīves, viņam nav jāmeklē 
labsajūta mīkstā dīvānā pie TV, bet viņš var 
skatīt Dievu vaigu vaigā, ir mīlestības pilnā 
draudzībā ar Dievu, piedzīvo svētlaimi De-
besīs, uz ko mēs, cilvēki, esam tikai ceļā. 
Būtiski, ka eņģelim nav jātop atpestītam, 
atšķirībā no cilvēka, kurš ir ceļā uz pilnīgu 
savas dvēseles atpestīšanu. Garīgās būt-
nes, kas no brīvas gribas teica “jā”, sau-
cam par eņģeļiem, bet tās, kuras Dievam 
teica “nē”, Baznīca sauc par ļaunajiem ga-
riem. Šajā punktā iezīmējas kāda būtiska 
atšķirība. Eņģeļa brīvās gribas aktam ir ne-
atgriezenisks un galējs  efekts, atšķirībā no 
cilvēka, kad mūsu “nē” var tikt piedots un 
labots. Tas ir tāpēc, ka mēs, ja var tā teikt, 
esam radīti mazliet negudrāki un zemāki. 
Eņģeļiem dotais stāvoklis, intelekts, vara 
izslēdz jebkādu vietu attaisnojumiem un 
atrunām. Tāpēc ļaunais gars nevar aiziet 

uz grēksūdzi, atkal tapt par eņģeli.
Tātad eņģelis ir būtne, kas pilda Die-

va gribu, veicot dažādus uzdevumus, par 
kuriem varam lasīt arī Svētajos Rakstos. 
Viens no uzdevumiem ir sargāt cilvēkus, 
virzīt viņus ceļā, kas ved uz debesu valstī-
bu, mudināt uz tikumisku un Dievam pa-
tīkamu dzīvi. Šādu personisko palīgu sau-
cam par Sargeņģeli. Sargeņģelis ir dots 
katram, neatkarīgi, vai cilvēks ir ticīgs vai 
neticīgs, kristīts vai nekristīts. Sargeņģelis 
uzrunā ar domu un sajūtu starpniecību, 
bet viņam dota vara mūs pasargāt arī fi-
ziski, kritiena laikā paliekot apakšā “spilve-
nu”. Protams, viss nav tik vienkārši, jo jā-
ņem vērā, ka cilvēks saglabā savu brīvību 
rīkoties pretēji visam un visiem, pieņemt 
kļūdainus un nepareizus lēmumus. 

Ne vienmēr sargeņģeļa rūpes varam 
viegli saskatīt vai tās mums šķiet patīka-
mas. Nereti šķietama liksta, kurā gribētos 
kurnēt uz Dievu, ir “zāles” daudz nopiet-
nākām slimībām. Lauzts pirksts, iebuktēta 
mašīna vai izgāšanās eksāmenā neatņem 
Debesu valstību, bet lepnība, mantkārība, 
nešķīstība un citi netikumi gan ved prom 
no patiesības ceļa. Briesmas pastāv tajā, 
ka arī ļaunais gars uz mums var runāt do-
mās un sajūtās. Kā atšķirt ziņas autoru? 
Svētais Ignācijas ir izstrādājis garu atpazī-
šanas principus, latviešu valodā pieejama 
literatūra, kurā šie principi ir plaši aprak-
stīti. 

Sargeņģelim var lūgt arī padomu, jo 
viņš kā tīrs gars, kas apveltīts ar augstu 
intelektu, redz tālāk un skaidrāk. Lai visi 
svētie Sargeņģeļi mūs sargā!!!

Dāvis Ozoliņš

LAI EŅĢEĻI MŪS SARGĀ!
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Rožukroņa apcere „Žēlīgs un lēnīgs ir Tas Kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā” (Ps 103)

(AT)PAZĪT KRISTUS MĪLESTĪBAS PLATUMU,  
GARUMU, AUGSTUMU UN DZIĻUMU...

Dārgie Kristū, svētceļotāji ceļā uz De-
besīm! Rožukroņa lūgšana ir brīnišķīgs 
rīks mūsu sirds formācijai. Pārdomas par 
Jēzus dzīvi, īpaši ciešanām, formē mūs 
pie dzīves un ticības augstāka līmeņa. 
Šoreiz pārdomāsim par otra cilvēka 
pazīšanu vai labāk teikt – atpa-
zīšanu. Kāpēc? Iepriekšējā 
reize („Kāpt Kalnā” augusta 
numurs) norādīja uz Dieva 
Dēla un Viņa kalpu misiju: 
dot liecību par Patiesību. 
Bet liecība nenotiek tikai 
vārdos, liecina viss cilvēks: 
ar savu rīcību, raksturu, ta-
lantiem, sapņiem. Tas viss atklāj 
cilvēka lielumu un jo  vairāk liecina 
par Dieva Radītāja apbrīnojamiem dar-
biem. Izgaismosim to ar komentāru no 
139. psalma. Tā saturs atklāj cilvēka sirds 
pielūgsmi, kas vērsta uz savu Radītāju, ap-
zinoties sevi kā Viņa brīnišķīgo radījumu: 
“Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi 
Savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk 
brīnišķa un pārāk augsta, es nevaru to sa-
prast. (…)Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani 
veidoji un piešķīri man ķermeni manas mā-
tes miesās. Es Tev pateicos, ka es esmu tik 
brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana 
dvēsele to labi zina. Manas būtnes veido-
jums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā 
tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas 
acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un 
Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas 
dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it 
nevienas.” (Ps 139, 5-6. 13-16) 

Pestītāja tiesa un ciešanas mudina jau-
tāt par cilvēka vērtības atpazīšanu un to 
liecības vēstījumu. Šādu izaicinājumu var 
pamanīt, pārdomājot vairāku personu rī-
cību. 

Pirmā drāma redzama augstā pries-
tera sirdī. Viņš jautā Jēzum: “Vai Tu nekā 
neatbildi uz to, ko tie pret Tevi liecina?” 
(Mt  26,62), bet taču pats vairs nedzird 
neko no tā, par ko tautā bija dzirdams, 

piemēram, Kristus slavināšana par iz-
darītajiem varenajiem brīnumiem 

(sal. Lk 18,43). Nedzird un netic 
vārdiem un darbiem, kas izsa-
ka: “Jā, Es esmu Kristus, Dieva 
Dēls.” (sal. Mt 26, 63-64a). Ko 
tad domāt par to, lai šis pries-
teris sagaidītu dienu, kas pie-

rādīs, ka Sūtītājs no Augšienes 
tiešām trijās dienās uzcels Jau-

no Svētnīcu caur savu augšāmcel-
šanos? (sal. J 2, 19-22!) 

Otra persona, kas mudina izdibināt 
(katra) cilvēka dzīves liecību, vēstījumu 
un dārgumu, ir apustulis Pēteris. Dažreiz 
mēs uzskatām viņu par dedzīgu apustuli 
un varenu Jēzus mācekli. Tomēr sava Mā-
cītāja tiesas gaismā viņš izskatās „bāls”, 
jo galu galā Kristus pazīšana viņā nav 
pilnīga, tā nedod spēku pastāvēt attiecī-
bās un liecināt par savstarpējo piederību 
un draudzību. Nāk prātā „Mazā Prinča” 
stāsts, kur Lapsa saka: „Mēs pazīstam tikai 
to, ko pieradinām” un tālāk, skaidrojot vār-
du „pieradināt”, izklāsta: „Tas nozīmē “no-
dibināt ciešas saites”. Tātad var teikt, ka 
Pēterim nebija ciešu saišu ar Dieva Dēlu 
un tādēļ viņš savu Kungu vēl nebija atpa-
zinis, nevarēja atvērties Viņa dievišķās dzī-
ves bagātībai. Pēc visa, kas notika augstā 
priestera pagalmā, Pēteris apzinājās sevi 
kā grēcinieku. Protams, vēl spēcīgāku jau-
tājumu šai virzienā uzdod Jūdasa stāja un 
rīcība. Evaņģēlijā dzirdam, ka viņš nonāca 
pie apziņas par Jēzus nevainību (sal. Mt 
27,4), bet kur viņam vēl līdz Jēzus Sirds 

bagātības atrašanai, Tās Sirds, kura līdz 
pēdējam brīdim nosauca viņu par savu 
draugu (sal. Mt 26,50) un piedāvāja palikt 
šīs draudzības dārgumos?!? 

Ko tālāk teiksim par citiem Evaņģēlija 
varoņiem: “Un vīri, kas Viņu apsargāja, iz-
smēja un šaustīja Viņu. Un tie apklāja Viņu, 
un sita Viņu sejā, un jautāja Viņam, sacī-
dami: «Pravieto, kas ir tas, kas Tevi sita?» 
Un daudz citus zaimus tie teica Viņam.” 
(Lk  22,63-65)? Ko teiksim par tautas ve-
cāko, augsto priesteru un rakstu mācītā-
ju sirdīm? Vai visbeidzot – par pārējiem 
pagāniem: Pilātu un citiem, kuru rokās, 
saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, vajadzē-
ja būt nodotam Cilvēka Dēlam (sal. Lk 18, 
32-33)? Vai tie palika retoriska, filozofiska 
jautājuma līmenī Pilāta stilā, kurš jautā-
ja: “Kas ir patiesība?” (J 18, 38) un tomēr, 
neņemot vēra Jēzus mācīto, darīto, kā arī 
savas sievas liecību, nodeva Kristu noga-
lināšanai? Vai tomēr vēlāk viņi atgriezās 
un viņos izpildījās sv. Pāvila lūgšana: „Lai 
jūs līdz ar visiem svētajiem spētu aptvert, 
kāds ir platums un garums, un augstums, 
un dziļums, un pazītu Kristus mīlestību, 
kas pārspēj katru saprašanu, un tiktu pie-
pildīti katrā Dieva pilnībā.” (Ef 3,18-19)?!? 

Visas šīs personas un viņu rīcība Jēzus 
Kristus ciešanu kontekstā mudina mūs 
pārbaudīt: vai tava un mana sirds cenšas 
maksimāli atpazīt Dieva Dēla Sirds ba-
gātību, Viņa pestījošās misijas dārgumu 
un tādējādi Baznīcas bagātību?! Kādus lī-
dzekļus izmantojām līdz šim un kādi mums 
ir pazīstami, kas ved pie “mūsu Kunga 
Jēzus Kristus spēka un atnākšanas” dziļā-
kas pazīšanas (sal. 2 P 1, 16)? Vai tā ir klu-
sa lūgšana, Bībeles lasīšana, piedalīšanās 
formāciju grupās Baznīcā? Vai tam palīdz 
Dieva svēto dzīves stāsti un sadraudzība 
ar viņiem? Vai pie tā ved Baznīcas apstipri-
nātās Vissvētākās Jaunavas Marijas atklās-
mes (piemēram, Fatimas mantojums) un 
Dievmātes kalpošana Kānas stilā? Kuri no 
mums savā dzīvē ir sastapušies un apzi-

nāti meklējuši harizmātiskos aizlūgumus, 
kas dažreiz pārsteidzošā veidā var pamā-
cīt mūs par mūsu pašu sirds noslēpumiem 
un Kunga plāniem attiecībā uz mums – lī-
dzīgi kā pravieša Samuela grāmatā: “Tad 
Samuēls atbildēja Saulam: „Es tev došu 
ziņu par visu, kas tev ir uz sirds.”(1 Sm 9, 
19) Visbeidzot – vai cenšamies katru dienu 
piesaukt Svēto Garu, par Viņu taču Jēzus 
bija skaidri teicis, ka “Iepriecinātājs Svē-
tais Gars, ko Tēvs sūtīs manā Vārdā, jums 
visu iemācīs un atgādinās jums visu, ko es 
jums sacīju.” (J 14,26) un tālāk: „ Patiesības 
Gars tad jums mācīs visu patiesību.” (sal. 
J 16, 13)

Par Viņa darbību brīnišķīgi liecina 
sv.  Pāvils. Šķiet, viņa mācība ir labs ko-
mentārs visam, ko pieminējām attiecībā 
un tiem, kas bija tuvu sastapušies ar Jēzu, 
bet nebija atpazinuši Viņa Sirds un misi-
jas jēgu un bagātību. Lūdzu, nolasiet paši 
fragmentu: 1 Kor 2, 7-13.

Lai Dievs mūs svētī: † 
Priesteris 

Pāvils Kamola 

Pāvils Kamola
BRAILA RAKSTS

Tajā dienā 
neizprotams īlens 
durstīja domas, jūtas un miesu.

Tik sāpīgi 
zaudējuma caurumi 
sagūstīja dziesmu, deju un Tevi.

Bezcerība 
sūtīja vēstuli 
ar jautājumu Golgātai un Krustam.

Tie atbildēja: 
apgrieza dienas plāksni 
un uzrādīja Braila raksta burtus.

Neredzīgie 
kļuva līksmi, 
lasot par Dzīvo Dieva Jēru.... 
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Intervija ar draudzes locekli „Tas Kungs ir debesīs uzcēlis Savu troni” (Ps103)

Septembrī, svinot salīdzinoši jaunus 
svētkus – Tēva dienu – uz sarunu aicināju 
Madonas draudzes pārstāvi Rūdolfu Prei-
su, kura ģimene šobrīd ir trešā bērniņa 
gaidībās.

Pastāstiet dažos 
vārdos par sevi.

Esmu kristietis, 
ārsts, vīrs un tēvs.

Kā un kad aizsākās 
ticības ceļš?

Ticība aizsākās caur 
sievu Zani, kura, atšķi-
rībā no manis, nāk no 
ticīgas ģimenes. Iepa-
zināmies vi dus skolā un 
kopā esam no 12. kla-
ses. Kad pienāca brīdis 
saprast, ko tālāk darīt 
ar draudzēšanos, ja 
viens ir kristietis un abi 
domājam par kopdzīvi 
un laulībām baznīcā, 
tad arī man vajadzēja 
iepazīt ticību. Tolaik 
Madonā kalpoja pries-
teris Rihards. Pirmkārt 
viņš lasīšanai iedeva grāmatu „Kam mēs 
ticam”. Pēc tam bija varianti par Alfa kursu 
vai katehēzi. Tā kā mācījos Rīgā, Alfa kurss 
man nederēja. Tad Svētā Jāzepa baznīcā 
pie klostermāsas – katehētes individuāli 
tiku sagatavots, tajā pašā baznīcā Rīgā arī 
kristīts un pieņēmu pirmo Svēto Komūniju.

Kā nonācāt pie lēmuma izvēlēties 
ārsta profesiju?

Šī atziņa pie manis atnāca pakāpeniski 
un dabiski. Jau 9. klasē piedalījos rajona bio-
loģijas olimpiādē, kam sekoja valsts olim-
piāde. Tad nojautu, ka profesiju vēlos saistīt 
ar bioloģiju, ķīmiju. Vidusskolas laiks caur 
anatomijas stundām izkristalizēja manu lē-
mumu, līdz ar to dokumentus augstskolā 

iesniedzu tikai vienā vietā – uz mediķiem. 
Vai vienmēr bija pārliecība, ka atgrie-

zīsieties un strādāsiet Madonas pusē?
Sākot studēt Rīgā, skaidri zināju, ka 

nepalikšu galvaspilsētā. Pārdomājot ne-
daudz svārstījāmies, 
vai atgriezties Ma-
donā vai izvēlēties 
kādu citu mazpilsē-
tu. Vasaras prakses 
aizvadīju Madonas 
slimnīcā, kur dak-
teris Stradiņš mani 
vairāk ievilka trau-
matoloģijā. Pārējais 
jau sekoja diezgan 
organiski – līgums 
ar slimnīcu, tad ar 
pašvaldību.

Kā profesijā no-
der ticība?

Ārsta profesijā 
mani vienmēr stip-
rina Jēzus vārdi: 
„Ne veseliem vajag 
ārsta, bet slimiem.” 
(Mt 9,12) Tāpēc tur 
esmu, lai palīdzētu. 

Ticība īpaši noder tad, kad pacients ir ļoti 
smagā stāvoklī, kā arī palīdz vieglāk pār-
dzīvot tos brīžus, kad dzīvību neizdodas 
glābt. 

Vai darbavietā izdodas arī liecināt par 
savu ticību?

Neslēpju, ka esmu ticīgs un praktizē-
jošs katolis. To mani kolēģi zina, bet savu 
pārliecību nevienam neuzbāžu. Mediķu 
vide, lai cik ticīga vai neticīga, tomēr ir 
gana inteliģenta, un neviens cita dvēselē 
necenšas bradāt. Visi viens otru pieņe-
mam tādu, kādi esam.

Pavisam drīz jūsu ģimenē piedzims 
trešais bērniņš. Vai plašāka atvērtība dzī-
vībai nāca kopā ar ticību?

KRISTIETIS, ĀRSTS, VĪRS UN TĒVS Varbūt jā, varbūt nē – grūti teikt. Mēs 
abi ar sievu nākam no trīs bērnu ģimenes. 
Man ir brālis un māsa. Manuprāt, ja ģime-
ne var, tad trīs bērnus noteikti vajag. Tālāk 
jau laiks rādīs – cik būs, tik būs.

Vai ģimenē izveidojušās tradīcijas? 
Kā svinat Tēva dienu?

Pagaidām mūsu ģimenē nav konkrētu 
tradīciju. Ja man nav jādodas uz darbu, 
cenšamies laiku atvēlēt kopā būšanai. Tās 
var būt svinīgākas vakariņas vai pusdie-
nas, kā arī kopīgs izbrauciens vai pastai-
ga.

Vai atliek laiks kādam hobijam?
Labprāt darbojos ap māju, kur dažādu 

vajadzību ir daudz: griezt krūmus, kopt 
ogulājus, rakt zemi, zāģēt malku. Tā ir ie-
spēja iesaistīties visai ģimenei. Atceros, 
ka dēls jau ļoti agri nāca kopā ar mani pa-
darboties.

Vai ir vēl kādas draudzes aktivitātes 
ārpus svētdienas Svētās Mises, kur mek-
lējiet stiprinājumu, sadraudzību?

Pāris reizes bijām uz ģimeņu tikšanos. 
Sapratām, ka tas ir svētīgi un forši, arī ap-
lūkotās tēmas ir labas, taču bērniem iekri-
ta gulēšanas laiks, kas visu sarežģīja. 

Mūsdienās visiem ir laika problēma. 
Aizbildināties, ka laika nav, ir muļķīgi, taču 

darbadienas ir reāli garas, kā arī ne visas 
nedēļas nogales ir brīvas. Svētdienas cen-
šamies pavadīt kopā – ģimenē, tad vakarā 
kopā dodamies uz Svēto Misi.

Kā redzat tēva lomu ģimenē? 
Šī misija nebūt nav viegla. Pirmkārt, 

tēvam vajadzētu pēc iespējas uzturēt ģi-
meni, kā arī rūpēties par praktiskām lie-
tām, vīrieša darbiem. Manuprāt, tās lietas, 
ko tieši tēvam vajadzētu iemācīt saviem 
bērniem, ir absolūti vienkāršas – iestādīt 
koku, noķert zivi, sagatavot malku. 

Kā ģimenē aizrit bērna gaidīšanas 
laiks?

Šī grūtniecība iezīmējas ar to, ka esam 
vairāk kopā, varu līdzdarboties un sievu 
atbalstīt. Arī pandēmijas ietvaros izsludi-
nātā ārkārtas situācija valstī ieviesa korek-
cija. Sieva bija mājās, es turpināju darbo-
ties, taču divas nedēļas slimnīcas grafiks 
bija stipri mierīgāks.

Kad gaidījām dēlu, Zane beidza mā-
cības, vairāk uzturējās laukos, tad mana 
kā tēva loma brīžiem bija stipri attālināta, 
jo studēju Rīgā. Savukārt meita pieteicās 
pirms trim gadiem, kad biju rezidentūrā. 

Mārīte Kampāne,  
foto no personiskā krājuma

Preisu ģimene kādā no izbraukumiem.

Rūdolfs Preiss kopā ar bērniem.
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Baznīcas tradīcija vienmēr ir runājusi 
par moceklību kā augstāko svētuma vir-
sotni, kāda iespējama cilvēkiem. Mocekļus 
uzskatīja par labākajiem vidutājiem starp 
cilvēkiem un Kristu, pateicoties mocekļu un 
Kristus vienotībai, 
kas ir mocekļu va-
roņdarba rezultāts.

Samērā agri sā-
kās mocekļu godi-
nāšana, šo cilvēku 
kapi kļuva par diev-
kalpojuma vietām, 
tika vākti dokumenti 
un pierakstīti to nā-
ves apraksti. Mocek-
ļu piemērs stiprināja 
kristiešu ticību vajā-
šanās un grūtos aps-
tākļos. Tas liecināja 
par Kristus klātbūtni 
Baznīcā.

Kaut gan Stirnienē dzimušais bīskaps 
Boļeslavs Sloskāns nav miris mocekļa nāvē, 
viņš sešus gadus ir cietis par ticību, mo-
cīts un spīdzināts septiņpadsmit padomju 
cietumos, koncentrācijas nometnē Solov-
kos un izsūtījumā Sibīrijā. Austrumu rita 
liturģiskā tradīcija svētos, kas cietuši par 
Kristu un Viņa Baznīcu, bet nav miruši mo-
cekļu nāvē, sauc par apliecinātājiem (slāv. – 
исповедник, lat. – confessor). Viņu varoņ-
darbs ir ļoti tuvs moceklībai, jo arī viņi bijuši 
gatavi mirt par Kristu un to apliecinājuši. 

Lai veicinātu viena no nozīmīgākajiem 
Latvijas garīgajiem līderiem atpazīstamību 
un viņa izcilā reliģiskā un kultūrvēsturiskā 
devuma novērtējumu, klajā laists rakstu 
krājums „Bīskaps Boļeslavs Sloskāns – gais-
ma šodienas pasaulei”. Krājuma izdevējs ir 
Stirnienes draugu biedrība (redaktore Ieva 
Zepa) un Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā 
un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunoša-
nas un saglabāšanas fonds. Viens no iece-

res autoriem ir bīskaps Andris Kravalis. 
Kā komentē izdevuma redaktore, rakstu 

krājumā apkopoti materiāli no 2013.  gadā 
Rīgā bīskapam veltītās konferences “Patie-
sība un piedošana”, 2015. gada starptautis-

kā simpozija Minskā 
un 2018. gadā no-
tikušās konferen-
ces – diskusijas Stir-
nienē “Vai viegli būt 
Sloskānam 21. gs.?”, 
kā arī speciāli tapuši 
vairāki jauni pētīju-
mi, kuros atklāti fakti 
par Latvijas vēsturē 
nozīmīgiem noti-
kumiem. Krājumā 
izmantoti autoritatī-
vu un atzītu autoru 
raksti (augstākās 
garīdzniecības pār-
stāvji, starptautisku 

universitāšu profesori, diplomātiskā korpu-
sa pārstāvji, garīdznieki, sabiedrībā pazīsta-
mas radošās personas un Varakļānu novada 
inteliģences pārstāvji), kas aplūko bīskapa 
Sloskāna darbību no visdažādākajiem ra-
kursiem.

Jāpiebilst, ka 2004.  gadā pāvests Jā-
nis Pāvils  II ar dekrētu pasludināja bīskapu 
Sloskānu par godināmu (venerabilis), kas 
nozīmē, ka viņa tikumi ir atdarināšanas vērti. 

Šobrīd turpinās process, lai pasludinātu 
bīskapu Sloskānu par svētīgo. Tā kā Vatikā-
nā tiek ņemta vērā arī konkrēto beatificēja-
mo personu lokālā godināšana, rakstu krā-
jums ir bīskapa dzimtās puses devums viņa 
beatifikācijas procesā. Tas izceļ bīskapa 
tikumu varonību, nevardarbīgo pretošanos 
totalitārajiem režīmiem, uzticību patriotis-
kajām un reliģiskajām pārliecībām, patie-
sības un piedošanas nozīmīgumu jebkurā 
sabiedrībā un laikmetā.

Inese Elsiņa

CEĻĀ UZ BĪSKAPA SLOSKĀNA BEATIFIKĀCIJU

Mirklis no bīskapa Sloskāna dienas Stirnienē. 

6. septembrī Gulbenes draudzē gads-
kārtējā vizitācijā bija ieradies arhibīskaps 
Zbigņevs Stankevičs. Draudze šim notiku-
mam gatavojās krietni iepriekš, tika veikta 
gan baznīcas, gan tās apkārtnes sakārto-
šana. Arī es nedaudz 
piedalījos darbos, no-
krāsodams lapenei, 
kurā notika agape, 
iekšējo sienu. Gatavo-
jām upurdāvanas, ko 
pasniegt viesim, un 
varu pastāstīt intere-
santu epizodi, kas bija 
kā Dieva smaids mums 
daudziem. Bija no-
lemts, ka dāvanas ne-
sīs profesiju pārstāvji 
un tās būs saistītas 
ar pienesēju ikdienas 
darbu. Dzīvās rozes 
lūgšanu grupas vadī-
tāja ierosināja man un 
manai sievai sagatavot 
kaut ko, kas saistās ar 
mežu. Dienu pirms svētkiem, runājoties ar 
klostermāsām, radās ideja pie sagatavo-
tās dāvanas pievienot kādu litru brūkleņu. 
Grupas vadītāja nolēma ogas nopirkt tir-
gū, bet izrādījās, ka to tur nav. Viņa zvanīja 
man, lai izstāstītu par nodomu, bet tobrīd 
strādāju mežā un mana sieva līdzās lasīja 
brūklenes, jo arī mēs bijām izdomājuši, ka 
tās varam pievienot upurim. Kad zvanītā-
jai to pateicu, viņa pārsteigumā iesaucās, 
ka tas nu gan ir Dieva pieskāriens! 

Bīskapa sprediķī izskanēja interesants 
salīdzinājums, viņš sevi nosauca par 
mednieku, kurš brauc pasaulē, lai medītu 
priesterus kalpošanai Latvijā. Pie mums 
ir liels priesteru trūkums, un kā minēja 
bīskaps – Vidzemē misionāri un vietē-
jie priesteri jau ir puse uz pusi. Arī mūsu 
draudzes prāvests Pāvils ir misionārs no 

Polijas, manā skatījumā ļoti centīgs, zi-
nošs un izdarīgs priesteris. Draudzē Mises 
notiek katru dienu un atsevišķās dienās – 
pat divas, ne visur ir šāda privilēģija. Savu 
priesteri mums vajag visādi atbalstīt, jo 

viņš ir draudzē, lai 
sludinātu Dieva Vārdu 
un mācītu Evaņģēliju, 
nevis nodarbotos ar 
darbiem, ko varam pa-
veikt paši. 

Bija arī svētku pro-
cesija. Pirms tās drau-
dzes vecākais man 
palūdza piedalīties ka-
rogu vai baldahīna ne-
šanā, bet, iepriekšējā 
dienā daudz staigājot 
pa mežu, biju noguris, 
un īsti negribējās to 
darīt. Atteikt nebūtu 
labi, tāpēc piekritu. 
Taču kad bija jādodas, 
lai uzvilktu komžu, biju 
aizrāvies ar to, kas no-

tiek uz altāra, un kad atcerējos un aizgāju, 
izrādījās, ka astoņi vīri, kas vajadzīgi, jau 
bija ieradušies. Nodomāju – redz, iztiks 
bez manis, bet Dievs domāja citādi. Tā 
kā ministrants gāja ar kvēpekli pie sakra-
menta, bija vajadzīgs kāds, kas nes krus-
tu. Tā nu es nevis nepiedalījos, bet gāju 
procesijai pa priekšu, nesdams krustā sis-
to Pestītāju. Arī tas bija Dieva pieskāriens.

Agapes laikā ikvienam bija iespēja ar 
bīskapu aprunāties. Iztaujāju viņu par po-
litiku un tās ietekmi uz Baznīcu. Bīskaps 
vēlas, lai vairāk cilvēku atgriežas Baznīcas 
klēpī, jo tikai mīlestība uz Dievu un tuvā-
kajiem var nodrošināt tautas un valsts pa-
stāvēšanu un attīstību. 

Ainārs Kukojs,
Andreja Jankovska foto

GULBENES DRAUDZI APCIEMO ARHIBĪSKAPS
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20. septembrī Cesvaines katoļu baz-
nīcā (Marikas Šķēles, Ineses Zīles vadībā), 
27. septembrī – Madonas katoļu draudzes 
namā (Mārītes Indriksones, Aijas Mālnieces 
vadībā) tiek uzsākta svētdienas skola, lai au-
dzēkņi iepazītu un iemīlētu 
Dievu un svēto Baznīcu. 

Laikā, kad skolās vairs 
nenotiek Kristīgā mācība, 
ir vēlme klusēt un nomes-
ties ceļos Jēzus priekšā 
un lūgt piedošanu par 
truluma, mantkārības, ie-
domības (ego kulta) un 
ateisma garu, kas uzvar 
sabiedrībā. Klusā lūgšana 
arī ir ierocis. Bet vai tad 
Latvijā ir tik maz cilvēku, 
kuri mīl Dievu? Ja katrs ti-
cīgais paustu protestu par 
bērnu garīgo degradāciju, 
varbūt mēs būtu pat pār-
steigti, cik daudz TICĪGU 
UN GARĀ GUDRU cilvēku 
ir mūsu zemē? Bet tā kā 
krustu neņemam un ne-
ejam pie valdības, atliek tas, kas gadu tūk-
stošiem, – KALPOŠANA. Jāsarosās draudžu 
katehētiem uz čaklu un ražīgu jauno mā-
cību gadu. Jānāk ar savu TICĪBAS SPĒKU 
citiem LABAS GRIBAS cilvēkiem KALPOT 
no sirds. Jā, aicināsim arī tos, kuri vēl va-
kar teica: „Man nav laika!”, „Mazi bērni...”, 
„Nav auto...”, „Neesmu jau tik talantīgs vai 
gudrs kā...”, „Vīrs nelaiž...”, „Veselība slik-
ta...”, „Baznīcai vajag svētus cilvēkus, bet 
es...”, „Kad jau miršu, tad jau iešu...” utt. Jā, 
atkal uzrunāsim apkārtējos, jo Jēzus aicina 
TICĪGUS, LABAS GRIBAS CILVĒKUS. 

Desmit gadus gandrīz katru svētdienu 
esmu bijusi pie bērniem skoliņā, un Kungs kā 
mazam bērnam man pierādīja – tikai kalpojot 
viss var atrisināties un būt svētīts no Dieva 
Rokas gan materiālā, gan garīgā nozīmē. 

Neviena kalpošana nebūs bez grūtībām. 
Cīņa par dvēseļu glābšanu reizēm mocīs, no-
gurdinās, izsūks, noskumdinās, liks vilties re-
zultātos un vēlāk arī GANDARĪS, APDĀVINĀS, 
SVĒTĪS, PIEPILDĪS, IEPRIECINĀS, DOS MIERU 

UN MĪLESTĪBU, CELS UN 
SVĒTDARĪS pašu kalpotāju. 
„Bet  dzenieties papriekš 
pēc Dieva valstības un pēc 
Viņa taisnības, tad jums vi-
sas šīs lietas taps piemes-
tas.”  (Mat 6,33)

Reizēm domājam – lai 
nopelnītu ikmēneša algu, 
vajag piepūlēties, bet lai 
saņemtu DEBESIS – būs 
jau labi, ja katru svētdienu 
baznīcā smuki pasēdēšu 
ar svētu seju. Sev saku – 
KALPO, INESE! Kalposim, 
brāļi un māsas, Dieva go-
dam Viņa Namā  – mācī-
sim, mazgāsim un spod-
rināsim, skaldīsim malku, 
remontēsim auto un tel-
pas, kopsim puķu dobes, 

pļausim zāli, dekorēsim, cepsim un vārī-
sim, tamborēsim, muzicēsim, rakstīsim, 
zīmēsim, kārtosim ziedus, liesim sveces, 
izpalīdzēsim ar auto, ziedosim baznīcas 
vajadzībām un vēl, un vēl. Kalposim ma-
zākajiem – bāreņiem, slimajiem un veciem 
ļaudīm. To visu darot, ņemsim līdzi bērnus 
un mazbērnus, un viņi pat bez Kristīgās 
mācības skolā Tavas stiprās ticības un uz-
ticamās kalpošanas dēļ KĻŪS PAR DIEVA 
BĒRNIEM un iemantos DEBESIS.

Laikā, kad baidīšana un bailes ir visap-
kārt, mūs vareni stiprina Dievs: „Jo Dievs 
nav mums devis bailības garu, bet spēka, 
mīlestības un savaldības garu.” (Pāv 2. v. 
Tim 1,7) Lai slavēts Jēzus Kristus! 

Cesvaines draudzes katehēte  
Inese Zīle 

KALPOSIM SVĒTDIENAS SKOLĀ UN CITUR

Cik gan bieži nākas vaicāt – Kungs, 
kāds ir Tavs plāns attiecībā uz mani? Pē-
dējā gada laikā esmu nonākusi pie atzi-
ņas  – ja neatbildēšu aicinājumam, es 
nemaz neuzzināšu, ko Dievs man 
ir sagatavojis. Būt atvērtai un 
ļauties – tāda bija mana nostā-
ja arī rekolekcijās, kas 29. au-
gustā ritēja Madonas katoļu 
baznīcā. 

Piedzīvojot lielos dzīves 
pavērsienus uzreiz pēc pagāju-
šā gada rekolekcijām un redzot 
to augļus, pieteicos arī šogad. Jo 
dvēsele arī ir „dzīvs organisms”, kas prasa 
savu apkopi, lai varētu būt formā. 

Jau rekolekciju sākumā mani uzrunāja 
lektores Ilzes teiktais, ka pietiek vienam 
taisnīgajam atgriezties, tad tūkstotis var 
būt atgriezti. 

Mēs visi dzimtā esam savstarpēji  sais-
tīti. Tas, ka viens vari būt kā glābējs – no 
paraliturģijas iegūst visa ģimene. Šogad 
izjutu tādu kā atbildību savas dzimtas 

priekšā – lūgties par citiem un sevi. Svēta-
jos Rakstos ir teikts, ka ir daudz aicināto, 
bet maz izredzēto. Sākotnēji bija plānots 

piedalīties rekolekcijās arī citiem manas 
ģimenes locekļiem, bet rezultātā 

biju viena. 
Lūgšanu (paraliturģijas) lai-

kā, kad vajadzēja atteikties no 
visa, kas nav no Dieva, jutu uz 
pleciem smagumu – sasprin-
guma spiedienu. Bet lūgša-

nu beigās manī ienāca prieks 
un vieglums. Pateicība Trīsvienī-

gajam Dievam! 
Pateicos priesterim Arnim, Ilzei un Jā-

nim par šīm izstrādātajām rekolekcijām! 
Pateicība Madonas draudzei par iespēju 
būt un piedalīties! Paldies Venerandai un 
viņas komandai par lieliskām maltītēm un 
sirds siltumu uz katru izsalkušo! Paldies 
visiem līdzcilvēkiem, kas ar savu klātbūtni 
un lūgšanām darījām kopīgu darbiņu – 
vairāk mīlējām!

Līga Bērziņa 

DZIMTAS SAKŅU DZIEDINĀŠANAS  
REKOLEKCIJAS MADONĀ

Mirklis no svētdienas skolas 
iepriekšējā gada noslēguma 
Cesvaines katoļu baznīcā.

Doma par Rožukroņa novennas iedzī-
vināšanu Latvijā radās priesterim Pāvi-
lam. Viņš uzrunāja lajus, jo šāda novenna 
priesteriem un konsekrētajām personām 
ir ļoti nepieciešama. Viena Rožukroņa 
novenna, kad četri šūniņas lūdzēji lūdzas 
par kādu konkrētu priesteri vai konsekrē-
to personu, katrs vienu Rožukroņa daļu 
praktizējot katru dienu, ilgst desmit die-
nas.  Vidzemē šobrīd ir sešas šūnas, sa-
vukārt Jelgavas diecēzē ir šūniņas, kas 
lūdzas par savas diecēzes priesteriem. 

Vidzemē lūgšanu dalībnieki ir no Rī-
gas, Valmieras, Smiltenes, Madonas un 

Gulbenes, pēc iespējas tiek organizētas 
dalībnieku tikšanās, kas notika Madonā, 
Gulbenē, Valmierā, pagājušā gada noga-
lē – Jelgavā. 

Ja kāds jūt aicinājumu sirdī lūgties par 
garīgo kārtu, aicinu pievienoties, mēs ne-
esam slēgta lūgšanu grupa, bet atvērta 
ikvienam! Jauni lūdzēji ir ļoti nepiecieša-
mi, jo pārbaudījumu un garīgo uzbruku-
mu draudžu ganiem netrūkst. Droši sazi-
nieties: e-pasts: ilze.deruma@gmail.com, 
tālrunis 27034155.

Ilze Deruma

IZGLĀB GANU – IZGLĀBSI AITAS (SAL. ZAH 18,7)
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„Teiciet To Kungu, visi Viņa karapulki” (Ps 103) Iespēja piedalīties

Nereti svētums saistās ar pareizumu, 
Dieva likumu pildīšanu, taču cilvēki aiz-
mirst, ka arī Baznīcas lielākie svētie mēdza 
būt grēcinieki, un daži no viņiem varētu 
droši uz krūtīm sev piespraust zīmi „ne-
piedodams”. Taču 
tas nav tas, kā Dievs 
redz cilvēkus. Pat vis-
lielākos grēciniekus 
Viņš ir vedis atpakaļ 
pie sevis, lai tie vēlāk 
kalpotu kā iedves-
ma un ceļa rādītāji 
ikvienam, kam šķiet, 
ka viņa grēki ir pārāk 
lieli. Dievam nekas 
nav šķērslis, ikviens 
cilvēks var nostāties 
uz Dieva ceļa. Šis ceļš 
nav pareizības un li-
kuma ceļš, bet Dieva 
mīlestības ceļš, kurā 
Viņa mīlestība uzrunā 
un maina sirdis.

Svētajam Augus-
tīnam jaunībā nebija 
sveša netiklība. Jau 
18 gadu vecumā viņš 
kļuva par ārlaulības 
bērna tēvu. Reiz viņš 
izlasīja Cicerona dar-
bu, kurā bija sacīts, 
ka patiesības pazīšana ir līdzvērtīga Dieva 
pazīšanai un bez Dieva sameklēšanas nav 
iespējams kļūt laimīgam. Augustīnam bija 
izteiktas alkas pēc laimes, un, apzinoties, 
ka Dievu vislabāk var iepazīt no Svētajiem 
Rakstiem, viņš sāka lasīt Bībeli, taču to ātri 
pārtrauca, jo kā filozofs uzskatīja, ka Svētie 
Raksti ir derīgi vienkāršiem cilvēkiem un 
bērniem, nevis zinātniekiem. Kad Milānā 
Augustīns iepazinās ar vietējo bīskapu Am-
broziju, viņu piesaistīja bīskapa sprediķi, 
tādēļ katru svētdienu viņš sāka apmeklēt 

baznīcu, lai klausītos bīskapā. Iedvesmas 
pilns, Augustīns iedomājās par kristīgās 
ticības pieņemšanu. Lai to darītu, viņam 
bija pilnīgi jāmaina savs līdzšinējais dzīves-
veids, jo jau 14 gadus viņš dzīvoja kopā ar 

sava ārlaulības dēla 
māti. Augustīna brā-
lis un draugi viņam 
ieteica salaulāties ar 
savu konkubīni, arī 
pats Augustīns bija ar 
mieru, bet tam pre-
tojās viņa māte, kas 
neticēja, ka Augus-
tīnam ar šo sievieti 
varētu būt īsta mī-
lestība. Augustīnam 
tika sameklēta cita 
līgava, bet tai bija 12 
gadi, tāpēc laulība 
ar viņu varēja notikt 
pēc diviem gadiem. 
Augustīna līdzšinē-
jā konkubīne devās 
uz Ziemeļāfriku, bet 
dēls palika pie viņa. 
Sava vājā rakstura 
dēļ Augustīns atlais-
tās konkubīnes vie-
tā atrada citu. Taču 
mieru viņam nedeva 
doma par pēcnāves 

dzīvi, un Augustīns pievērsās Svētajiem 
Rakstiem. 

Viņu aizrāva Jēzus Kristus personība un 
mācība. Augustīns vēlējās sekot Kristum, 
bet netika galā ar kaislībām. Savā tikumībā 
viņš cēlās un krita, līdz pats noteica: „Ak, 
kas gan mani, nabaga bērnu, izglābs no 
šīs miesas nāves, ja ne Tava žēlastība caur 
Jēzu Kristu, mūsu Kungu.” 

Pie viņa ieradās paziņa no dzimtenes 
un pastāstīja par Ēģiptes svētā vientuļ-
nieka Antonija dzīvi, par pārdzīvotajiem 

DIEVA ŽELASTĪBAI NAV ROBEŽU lielajiem kārdinājumiem un uzvarām. Au-
gustīns draugam Alpijam tad teica: „Raug, 
cilvēki bez izglītības iemanto debesis, bet 
mēs ar visaugstāko izglītību stāvam ārpusē 
un atrodamies kaislību verdzībā!” Augus-
tīna sirdī sākās cīņa. Sajuzdams, ka Dieva 
žēlsirdības brīdis ir pienācis, Dieva balss 
mudināts, viņš paņēma Svētos Rakstus 
un uzšķīra apustuļa Pāvila Vēstulē romie-
šiem teikto, kas liek ieģērbties Jēzū Kristū 
un neļaut vaļu savai miesai un kārībām. 
Augustīns atsacījās no retora amata, pa-
redzētajām precībām un visa, kas saista 
ar pasauli. Pēc vairāku mēnešu nopietnas 
gatavošanās 387. gada Lieldienu sestdienā 
reizē ar savu dēlu, draugu Alpiju un citiem 
pieņēma kristības sakramentu. 

Ne tikai sv. Augustīna, bet arī citu svēto 
dzīve pierāda, ka svētums nenozīmē bez-
traipu pagātni. Dievs neatstumj pat tos, 
kas ilgu laiku stājušies Viņam pretī, vajājuši 

neaizsargātākos Dieva ļaudis (Sauls, nāka-
mais apustulis Pāvils). Cilvēki mēdz ātri no-
sodīt un uzsvērt, ka šo vai to Dievs noteikti 
nepiedos, taču šķietami grēcīgo svēto pie-
mēri rāda pretējo – nav it neviena ceļa, no 
kura Dievs nevarētu cilvēku aicināt. Kaut 
arī mēs mācītos ikvienu grēcinieku uzlūkot 
ar Dieva acīm un neuzlikt šiltīti – „nepiedo-
dams”! Ikviens, kurš tikai atver sirdi Dievam 
un grēku nožēlai, var mainīties, kā arī vest 
tuvāk Dievam tos, kuri sevi uzskata par 
pārāk „sliktiem” Dieva mīlestības saņem-
šanai. Dievs atrod un uzrunā cilvēkus viņu 
pašu personīgajās ellēs, tāpēc arī mums jā-
mācās uzlūkot grēciniekus ar mīlošāku sir-
di, jo mīlestība nav grēku pamudināšana, 
mīlestība nesaka, ka viss izdarītais ir bijis 
nieks. Dieva mīlestība nemazina nodarīto 
ļaunumu, vien dod iespēju to pārklāt un 
pārveidot neizmērojamā žēlastībā.

Diāna Lozko 

Sv. Augustīns. Sandro Botičelli glezna 
ap 1480. gadu.

Sākot ar septembra otro svētdienu, 
pēc svētdienas Mises Pļaviņu katoļu baz-
nīcā regulāri notiks tikšanās  laulātajiem 
pāriem.  Var nākt pāri bez iepriekšējas 
pieteikšanās, nodarbības ir bez 
maksas. Tikšanos vada ērglēnie-
ši Jānis un Kristīne Rešņas. 

Savukārt Madonā ģimeņu 
apvienība „Laulāto Tikšanās” 
rīko saderināto un iemīlē-
jušos vakarus. Tie paredzēti 
cilvēkiem, kuri ir iemīlējušies, 
draudzējas un domā par laulībām 
nākotnē. Tiekoties iespējams dziļāk 
iepazīt sevi un savu izredzēto, pārdomāt 
aicinājumu uz laulības dzīvi. Būs deviņas 
tikšanās, kurās izskanēs tēmas par dialo-
ga jeb patiesas sarunas nozīmi, savstar-
pēju cerību un vērtību iepazīšanu, attie-

cībām ar Dievu, krīzēm laulībā, intīmajām 
attiecībām, kā arī citas. Vakarus vadīs lau-
lātie pāri un katoļu priesteris.

Aicināti piedalīties ne tikai tie, kuri no-
lēmuši laulāties, bet arī pāri, kuri 

draudzējas un vēl nedomā par 
laulību. Gaidīti cilvēki, kas dau-
dzus gadus nodzīvojuši reģis-
trētā laulībā, vēlas sakārtot 
attiecības Dieva priekšā. Var 
piedalīties jebkurš pāris, ne-

skatoties uz konfesionālo pie-
derību. 

Pirmā tikšanās – 7. oktobrī plkst. 19 
Madonā, Valdemāra bulvārī 18. 

Tikšanās notiks, ievērojot valstī no-
teiktos Covid-19 drošības pasākumus.

Jānis un Kristīne Rešņas

PĻAVIŅĀS UN MADONĀ – TIKŠANĀS  
LAULĀTAJIEM PĀRIEM
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Svētdienas EvaņģēlijsSvētdienas Evaņģēlijs
27. septembris 4. oktobris

11. oktobris 18. oktobris

(Mt 22,15-21)(Mt 22,1-14)

„Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva” (Ps 103) Bērni lai krāso!

(Mt 21,28-32) (Mt 21,33-43)

VAI TU ZINI ALFABĒTU NO GALVAS?

Zināt alfabētu – tas ir lieliski! Tad neno-
liedzami ir vieglāk orientēties katalogos, 
enciklopēdijās, dungot līdzi Renāram 
Kauperam dziesmu „Joka pēc alfabēts” 
vai arī veikt sekojošo uzdevumu. 

Uz uzdevumā ietverto domu mani pa-
mudināja un pārdomām rosināja D. Kažes 
pasaka „Ķirbis pie ezera” (KBV nr. 7 (595); 
2020. 10. jūlijs). Un tā mūsu uzdevumā – 
aiz katra cipara slēpjas burta vieta alfabētā.

29,21    15,8,32.29,26    28,23,26    
29,32,18,30,16,23,15,1    29,21  28,13,7,20

26,1,4,14,15,1:    “4,13,18,31,8,16,13,7,20        
28,1,26    21,1,31    13,7,26,24,8,15,1,20,26

3,7,28    6,13,7,31,1,20    31,13,26,1,26            
18,13,7,28,1,26    13,7,26,24,8,15,1,20,1,26”.

Uzdevuma izpildes pareizību novērtē, 
salīdzinot ar 26. pantu Mateja evaņģēlija 
19. nodaļā. Lai izdodas!

 Palmīra Gailīte

Pēc pārtraukuma, ko radīja valstī ie-
viestā ārkārtas situācija sakarā ar „Co-
vid-19”, 17. septembrī atsākām ALFA kursa 
nodarbības Madonā. Tikšanās notiek 
ceturtdienas vakaros draudzes 
mājā. Kursu apmeklē 13 dalībnie-
ki. Nodarbībās plānots apskatīt 
tēmas: „Kāpēc un kā man lasīt 
Bībeli?’, „Kā Dievs mūs vada?”, 
„Kas ir Svētais Gars?“ un vēl citas. 
Lekcijas vada priesteris Māris Ozo-
liņš, pieaicinātie vieslektori un draudzes 
pārstāvji. Katrā tikšanās reizē ALFA kursa 
dalībnieki bauda garšīgas, uz vietas gata-
votas vakariņas. Muzikālo pavadījumu ar 

slavēšanas dziesmām nodrošina Dace Si-
nāte. Interesantākā ALFA kursa daļa – ne-
dēļas nogale – notiks 3., 4. oktobrī Kalna 

skolā. Divu dienu garumā tad klausīsi-
mies lekcijas, daudz slavēsim, dalī-

simies savā pieredzē. Kursa noslē-
gums plānots 29. oktobrī.

Jauniem dalībniekiem uz ie-
sākto nav iespēja pievienoties, 

taču jaunus dalībniekus ALFA ko-
manda gaidīs nākamajā šī kursa se-

zonā. Lai Dievs mūs vada!

Ilvija Ozoliņa,  
ALFA kursa administratore 

TURPINĀS ALFA KURSS

Uzdevumu dziedināt slimos Baznīca 
ir saņēmusi no Kunga un cenšas to izpil-
dīt, gan rūpējoties par slimniekiem, gan 
aizlūdzot par tiem. Tā tic Kristus, dvēse-
les un miesas Dziedinātāja, dzīvinošajai 
klātbūtnei. Šī klātbūtne ir īpaši iedarbīga 
sakramentos, sevišķi Euharistijā – Maizē, 
kas dāvā mūžīgo dzīvi un kuras saikni ar 
fizisko veselību licis saprast svētais Pāvils. 
(KBK 1405)

Tā kā, turpinoties „Covid-19” ierobežo-
jumiem, slimnīcu palātās nav iespējams 

apmeklēt pacientus un aicināt viņus uz 
Svēto Misi slimnīcas kapelā, tad slimnieki 
vai viņu piederīgie ar slimnīcas nodaļas 
vadītāja atļauju drīkst individuāli aicināt 
pie sevis priesteri, lai saņemtu garīgo ap-
rūpi (grēksūdzi, Euharistiju, ja nepiecie-
šams – Slimnieku svaidīšanas sakramen-
tu).  

Lūgsimies, lasīsim un pārdomāsim 
Svētos Rakstus, lai gūtu garīgu atbalstu 
un stiprinājumu!

Emīlija Lietaviete

DZIEDINIET SLIMOS! (Mt10,8)
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„KĀPT KALNĀ” 
Izdevuma redakcija: draudžu priesteri;  
Inese Elsiņa, Mārīte Kampāne, Dāvis Ozoliņš,  
Diāna Lozko, Nora Kauliņa.

Uz vāka – foto no Rugāju katoļu baznīcas.
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 Pēteris Alusiks (t. 28470721)

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 Pēteris Alusiks  
(t. 28470721)

Pļaviņu Kunga Debeskāpšanas 
draudze
Prāvests priesteris Pēteris Alusiks (t. 28470721) 
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 SKAISTKALNES DIEVMĀTEI, ĢIMEŅU AIZBILDNEI 
Skaistkalnes Dievmāt, Ģime-

ņu Aizbildne!
Tev veltījam sevi un uzticam 

visas mūsu draudzes un mūsu 
Latvijas ģimenes, lai Tu veidotu 
viņas pēc Tavas Vissvētākās Ģi-
menes līdzības.

Žēlīgi palīdzi, lai mūsu bēr-
ni un jaunieši aug žēlastībā pie 
Dieva un cilvēkiem.

Lai ar Tavu palīdzību mūsu 
Tēvu dzīve līdzinātos Debesu 
Tēva atspulgam, bet mūsu mā-
muļu sirdis lai līdzinās Tavai  

Mātes sirdij. 
Skaistkalnes Dievmāte, Ģi-

meņu Aizbildne, palīdzi vājajiem, 
dziedē slimos, uzved uz pestīša-
nas ceļa noklīdušos, noslauki asa-
ras cietējiem, kam ir nodarīts pāri.

Tevi pazemīgi lūdzam, De-
besu Tēva Meita, Svētā Gara Lī-
gava, Dieva Dēla Māte, palīdzi 
mums slavēt Debesu Tēvu, māci 
mums iet Dieva Dēla pēdās un 
esi mūsu Māte un mūsu Ģime-
ņu Palīdzība tagad un mūžīgi.  
Āmen.


