
 

 

2014. gada Sv. Alberta  

draudzes svētceļojuma  

dienasgrāmata 

1. augusts 

1.diena Rīga-Upeslejas 

 Pirmā diena sv tce ojumā. Ar 
bazn cas zvaniem un policijas v riem 
tiekam izvad ti, lai dotos tālajā ce ā, 
kas noteikti b s pavisam citādāks 
nekā visi jau piedz votie. T vs 
Krišjānis pirmajā atp tas pauz  
skaidroja sv tce ojuma moto: „Runā, 
Kungs! Tavs kalps klausās.” (1 
Sam.3, 9-10) un dal jās savās 
pārdomās par sv tce ojumu, 
sv tce ošanu un sv tce niekiem. Š  
konferenc  atgādināja par to, kā 
Dievs m s šodien aicina un iedrošina 
iziet no sava komforta, rt bām, lai 
sekotu Viņam, Viņa balsij, iepz tu sevi un pasauli 

mums vispkārt. Tāpat tika atgādināts par 
sv tce ojuma b t bu, kas noteikti nav fiziskās 

iztur bas olimpiāde, bet gan laiks 
gar gai pilnveidei, kopā iepz stot 
Dieva Vārdu un veidojot sadraudz bu. 

 Par pirmo pusdienu vietu jau kā 
trad cija tiek izv l ta jauka, rta vieta 
ar ainavu uz šoseju un kapiem. Pirmās 
dienas nogurumus liek sevi man t, 
taču jau iztāl m var man t 
sv tce nieku laim gās sejas, kad 
tuvojas m su veicais, labais ekspresis 
„ātrā bulta” ar pavārītes Ināras 
gatavoto malt ti. Iestiprinājušies 
devāmies tālāk, lai pievienotos 

r dzinieku automaš nu straumei uz za ainām 



 

 

gan bām. 

 Pieredzot interesantus notikumus uz ce a, 
visbeidzot nok stam naktsmājās, kur jau dr z vien 
sāk darboties tāda tradicināla sv tce ojuma 
instit cija kā tulznu apstrādes medpunkts, kā ar  
apgriezienus uzņem „kartupe u sp le”. 

 Tālāk sekoja vesperes, iepaz šanās vakars, kā 

ar  kompletorijs. Š s Bazn cas l gšanas, tai skaitā ar  
laudes esam aicināti l gties katru sv tce ojuma 
dienu, lai dzird tu, taču pats galvenais pieņemtu 
Dieva Vārdu. 

Sv t bu un labu naktsmieru v lot, 

Alberta draudzes sv tce nieki 

 

2.diena Upeslejas- Ropaži 

 Šodiena nes sev  mieru un vienm r go so u 
ritumu, cenšoties iztur t tveici un tverot p c kāda 
koka pa nas. 

 P c r ta sv tās Mises iepaz stamies ar v l kādu 
sv tce ojuma pašo piedāvājumu– gandar šanu-
iesp ju katram grib tājam pavad t dienu 
klusumā.Tas vairāk izpaužas kā klusums nevis runā, 
bet gan prātā un sird , lai cilv ks b tu atv rts Dieva 
balsij, kaut uz br di atstājot savu domu, probl mu 
miglu. Pirmais gandar tājs ir iztur jis, iesp jams, tas 
rosinās ar  citus nebaid ties un izmantot šo iesp ju. 
Interesanti, ka , nebildis ne vārda, veikala 

pārdev jiem deva ask tiskas z m tes, un tād jādi 
kop jo klus šanas latiņu dienas garumā ir pac lis 
jaunā l men . Pat pieredz jušākajiem klus tajiem 
bija, ko br n ties. 

 Mežs pilns ar br v bu, skābekli un ogām, tād  
uz kāda tajā esošā ce a ieturam atp tu un klausāmies 
māsas enas konferenci par Rožukroņa l gšanu. No 
tās varam uzzināt par apsol jumiem un pašām 
žēlastībām, kuras varam saņemt to lūdzoties no 
sirds. 

 Kam r kāds vientu š akmens starp pirkstiem 
iespiež tulznu un saule kars  aizvien dedz gāk, par 
īpašo „hītu” k ūst kāda atraktīva svētce nieka 
izpild tā dziesma „Go down Moses”, kas tiek 
skandināta vairs ne tikai ce ā, bet ar  vakariņu laikā 
un pirms l gšanām. 

 Jautājot kādam sv tce niekam, kā viņš šodien 
j tās, saņ mām atbildi, ka esot v l dz vs. Tā nu uz 
š s pozit vās nots atvadāmies, sveicinot visus 
albertiešus un mājās palikušos draugus un 
tuviniekus! 

Lai Dieva miers ir ar jums visiem! 

2. augusts 

 

3. augusts 

3.diena Ropaži- Suntaži 

 Šodiena paši bagāta ar tulznām, taču tiekam 
ar  lutināti ar sald jumu un arb zu. 

 V l kāds pārsteigums liek mums visiem 
pav rsties atpaka , lai ieraudz ju sačab jušu maš nu, 
no kuras izdrāžas v rietis ar baranku, kuru svin gi 
pasniedz visai grupai. Zināmas paral les var vilkt ar 
šodienas Evaņģ liju, kurā J zus pavairoja maizi un 

zivis, tom r m su gad jumā baranka netika pavairota 
un nozuda bez v sts. Vien gais šāda veida br nums 
bija m su smaidi l dz dienas beigām. 

 Vid jā gaisa temperat ra dienā bija ap +30, bet 
p c sv tce nieku izj tām tie var tu b t pat +40 grādi. 
K st asfalts un baidāmies tajā atstāt kādu kurpi. 

 Neskatoties uz to, arvien vairāk aktiviz jas 
b rnu radio, kas cenšas nomain t vecās paaudzes 



 

 

zvaigznes un viņiem tas izdodas lieliski! 

 Brā a Jāņa konferenc  var jam iepaz ties ar 
pravieša Samu la ģimenes raksturojumu, viņa 
person bu un tās veidošanos viņa tuvāko cilv ku 
ietekm . Samu la māte Anna atstāja visdzi āko 
iespaidu uz savu d lu. Viņas tic bas dz ve bija 
iesakņota pa āv bā uz Dievu, ka pat pārbaud jumi un 
skumjas nelika viņai ž loties un vainot savās 
probl mas tuviniekus, pasauli un Rad tāju, bet 
saglabāt uztic bu apsol jumiem. Konferences beigās 
tiek uzdoti jautājumi, kurus varam pārdomāt un 
m ģināt uz tiem sev atbild t. 

 Kādā atp tas vietā m s sagaida v rs no 
sačab jušās maš nas, lai ierād tu peldvietu Mazajā 
Juglā, kurā ar  noskalojam ce a putek us un mazliet 
atv sinām nokait tās p das. 

 Lielāko ce a da u pavadām, ejot pa izbijuša 
dzelzce a stigu, kas ved cauri dunduru un dažādu 
citu insektu mākoņiem. Diemž l debes s gan nevar 
man t paši daudz mākoņu aizsega, kas kaut mazliet 
var tu aizkav t sauli. Vien gi v ja p smas dažbr d 
ierodas ka Dieva dāvanas. 

 Pateicoties laipniem cilv kiem, kas m s 
uzņem, pusdienojam oti jaukā dārzā, lapenes 
patv rumā. Kā izteicās viens no dal bniekiem Miša: 
”Batuts un auksts ūdens-viss, kas vajadzīgs laimei .” 

 Š s dienas galam r  Suntažos m s priec  
priestera viesm l gā un skan gā uzņemšana Suntažu 
sv tās Tr svien bas bazn cā. V lāk m su sv tce otāju 
pulkam pievienojas 4 jauni dal bnieki- 3 no tiem 
b rni, kas papildina viņu skaitu grupā jau l dz 17. 

Lai Dieva miers un m lest ba ir ar jums! 

Paldies katram, kas atbalsta m s ar l gšanām! 

Sv tce nieki 

 

4.diena Suntaži- Ķeipene 

 Sv tce ojums ir tas laiks, kad patiesi varam 
ieraudz t Dieva br numus pašos un mums apkārt. 
Kāds no agri no r ta priecājas par dz rvi up  vai 
saules atsp dumu pār liepu lapotn , bet vakarā 
raugās plašajos debess dārzos ar zvaigžņu spožumā. 

 Dienu uzsākam ar Sv to Misi un laud m 

Suntažu bazn cā un, prāvesta sveicienu pavad ti, 
dodamies uz brokast m, lai jau dr z p c tam dotos 
ce ā. 

 Pateic bā par visu- gan br niš gajām ainavām 
ar lab bu laukiem vai za iem pakalniem, gan 
laikapstāk iem, m su cer bu Kungā un prieku, 
neskatoties uz saules m lest bas izpausm m uz m su 
ādas, vēršam skatu uz augšu, dziedod Svētā 
Franciska l gšanu „Labais Visaugstais”, kas šogad 
m su radio terā izskan pirmo reizi. 

 T vs Krišjānis izveido krama akmeņu 
mekl šanas komandu un izsaka oti pašu 
piedāvājumu- tas, kurš atrad s lielu gabalu krama, 
var s to viņam uzdāvināt. 

 Brā a Jāņa konferenc  uzzinājām vairāk par 
sv tce ojuma moto. P c viņa teiktā, m sdienu 
cilv ki ir zaud juši maņu klaus ties Dievā, tāp c 
klusums ir grezn ba, un, ja varam to at auties, tad 
esam bagāti. P c konferences mums tiek dotas 30 

4. augusts 



 

 

5.diena Ķeipene- Meņģele 

Slav sim Kungu par visiem viņa br numu darbiem! 

 R ta Misi svin jām eipenes draudzes mājas 
kapelā kopā ar dažiem viet jiem iedz votājiem un 
p c tam, jau neilgi p c brokast m turpinājām so ot uz 
priekšu. 

 Pirmajā atp tas vietā, klausoties Brā a Jāņa 
konferenc  uzzinājām par pravieša Samu la misiju, 
par drosmi un atbild bu tās pild šanā, par l mumu 
pieņemšanu. Ar  katram no mums ir sava paša 
misija, dz ves uzdevums. Caur katru no mums Dievs 
v ršas pie citiem. Viens otram esam Dieva dāvana. 

Bet l mumi mums pal dz augt un nobriest. Tāpat ar  
„lēmums mūs izrauj no snaudas.” /Sjērens 
Kirkegārds/.  

 Ar  p c š s konferences kādu laiku palikām 
klusumā, lai apdomātu dzird to un vienkārši 
klaus tos klusumā. 

 Šo klus šanu pārtrauc kāds v l nebijis 
pārsteigums- kāds kravas automaš nas šoferis, nu jau 
saukts sald juma v rs, kā paša Dieva s t ts, sagādā 
mums garš gu, atv sinošu sald jumu, turklāt prec zā 
skaitā, katram dal bniekam. 

 Garām siena ritu u laukiem, zā ainām gan bām 
ar kādu vientu u govi vai kazu, pa zemes ce a 
l kločiem dodamies tālāk. Brālis v jš ir m su 
pavadonis visā ce a garumā. Tikm r sv tce ojuma 
dal bnieks riks bārstās ar saviem zelta domu 
graudiem, kam r Inga cenšas kādu uzlas t. Patiešām 
š  diena ir pilna pateic bu un iedvesmu, kā ar  apceri 
par visu Dieva rad to rad bu. Ik uz so a redzam, 
j tam m lest bu, kas dāvā dz v bu. 

 Pusdienu laikā pie mums ierodas ciemiņi- t vs 
Jāzeps un dal bnieces Martas brālis, kuri sagādā 
veselu grozu ar zef riem un uzmundrina turpmākajā 
ce ā. Satiekam ar  negaid tu viesi- suni no 
iepriekš jās naktsmāju vietas, kas, tā vien š iet, bija 
mums sekojis paprāvu gabalu. Idejas par tā vārdu 

5. augusts 

min tes, kurās varam pārdomāt dzird to un palikt 
klusumā. P c š  laika, daloties ar atziņām, var just, 
ka m sos ir ilgas p c klusuma, p c br v bas, tikai 
dažkārt m su domas var š ist ska ākas par vārdiem 
un veidot automaģistrāli r ta stundā Honkongā. Bet 
arvien tiecamies uz m r i- nevis m s, bet Viņš, ne 
m su gribas piepild jums, bet Viņa. 

 Šodien tika izveidotas ar  pirmās mazo grupiņu 
sanāksmes, kurās pārrunājām savu sv tce ojuma 
pieredzi un iespaidus, kas radušies šo četru dienu 
laikā. Tikm r mazo b rnu grupa kopā ar t vu 
Krišjāni akt vi pavad ja laiku, sp l jot dažādas 
sp les. 

 P c naktsmiera iestāšanās, š iet, no noguruma 
dulluma sv tce niece Inga sāk „zort t” dal bnieku 
kurpes, v l p c kāda br ža mazgāt gr du. Tā ir 
z me,ka patiešām jau laiks iet slav t Dievu miegā. 

Sveicinām un ceram uz j su l gšanām! 

Lai Sv tais Gars ir ar jums! 

Sv tce nieki 

 



 

 

6. augusts 

 

svārstās no Tobiasa l dz Zigismundam Baltajai 
Apkaklei. 

 B rni aizvien vairāk sapl st ar dabu atrodot 
tajā aizvien jaunus aizvietojumus s rijveidā ražotām 
rota lietām. Viens no jaunākajiem dal bniekiem 
pārmeta lapsenei viņas gudr bu, bet m s „lielie” tikai 
varam māc ties vienkārš bu un apbr nu pret mazajām 
lietām. Paraugieties, ar kādu uzman bu rad ta spāre 
vai skudra! Nekas nav nejauš ba, it visā ir pārpār m 
m lest bas, tikai ir jāmāk atv rt sirds acis- pazem bu, 
l nprāt bu. 

Lai Dievs j s sargā un svet ! 

Sv tce nieki 

6.diena Meņgele- Irši 

Šodien svinam Kunga pārveidošanās sv tkus. 

 Ce š bija necer ti ss – 14 km, tād  l nā, 
nesteidz gā sol  devāmies uz Iršiem. 

 Konferenci kā parasti vad ja brālis Jānis, kurš 
šoreiz stāst ja par to, kā cilv ki nereti m dz attaisnot 
un racionaliz t savus gr kus, uzskaitot dažādus 
vain gos vai ar  kādus iemeslus, c loņus savai 
r c bai, kas noved pie gr ka. V lāk vakarā, mazo 
grupiņu dal šanās laikā ar  pārrunājām to, kas m s ir 
uzrunājis klausoties konferences un, vai esam 
ieguvuši kādas atziņas un sapratni par dzird to. 

 Bet, dodoties tālāk, pa ce am uz Liepkalni 
gandr z š rsojām kādas rallija sac kstes, taču 
atbild gie cilv ki bija tik apdom gi, ka nol ma 
mazliet pagaid t, kam r š rsosim šo sacens bu trasi. 

Liepkaln  atp tas 
vietu atradām 
kādas laipnas 
saimnieces 
pagalmā, kur 
naš jāmies ar 
dārza velt m. 

 Atnākot uz 
naktsmājām, sāk 
l t pirmais lietus 
šo dienu laikā, bet 
ar  no tā m s 
laim gi 

izvairāmies. Turpmākajā dienas da a l dz vesper m 
tiek dots br vais laiks, kuru daži steidz izmantot 
lietder gi, lai mazgātu dr bes,lai tād jādi uzpild tu 
tukšos t ro ze u vai kreklu rezervuārus. Citi pavada 
laiku akt vā atp tā, sp l jot dažādas sporta sp les. 

oti iecienīts ir volejbols, kurā aizvien aktīvāk 
iesaistās ar  paši mazākie sp l tāji, kas br žam paz d 
smilt s un raida bumbu uz visām iesp jamajām 
debespus m. 

 Klusajai stundai pienākot, dziesmu uzsāk tie 
sv tce nieki, kas sevi uzskata par nemuzikāliem un 
viņu simfonija piepilda visu plašo gu amtelpu. Tā kā 
neviena dienas da a nepaliek bez muzikālā 
pavad juma. 

Paldies par j su labajām domām un l gšanām! 

Sv t bu v lot, 

Sv tce nieki 



 

 

7. augusts 

7.diena Irši- Pļaviņas 

R tu iesākām ar sv to Misi sv tā Mārtiņa bazn cā 
kopā ar viet jiem iedz votājiem un slav jam, 
dziedot: „Dievs ir oti, oti labs” 

Jām ro diezgan tāls ce š l dz P aviņām- 25km, tom r 
m su entuziasms ir neuzveicams un, paliekot 
slav šanas un l gšanas garā aizvien vairāk 
tuvojamies m su sv tce ojuma galam r im- 
Aglonai. 

Šodien bija brā a Jāņa p d jā konference par 
Samu lu, kura atainoja pravieti vigr tākajā dilemmā 
viņa dz v : pak auties tautas spiedienam un iecelt tai 
karali, vai par katru cenu pretoties un par vien go 
karali atz t Dievu. Samuels padevās pras bai un 
pazem gi atkāpās no savām pretenzijām. Š  
konference mums atgādināja to, ka pienāk laiks, kad 
notiek pārmaiņas, kurās m s varam zaud t savu 
ierasto poz ciju un, vien esot patiesi br viem, tās m s 

nevar salauzt. 

Tāpat kā pagājušogad, pusdienojam parkā pie 
Odzienas pilsdrupām. Tur ar  vairāk uzzinām par šo 
pili, kas, kā izrādās, agrāk ir bijusi izcils neogotisma 
paraugs, bet tagad, pamesta l nām aizaug ar s nām 

un cilv ku vienaldz bu. Ik uz so a m s pavada māsas 
lapsenes, kurām labpatiktos, ka m s it visā dal tos ar 
viņām, paši saldajos dienos. Nel dz vairs ne 
atgaiņāšana, ne pierunāšana, tād  pieņemam viņu 
klātb tni katrā atp tas pauz  jau kā pašsaprotamu 
parād bu. 

Pusce ā m s beidzot sasniedz ilgi gaid tais lietus, 
tom r to papildina ar  zibens un p rkons, kuri 
izpaužas savā varen bā. Zināma nedroš ba bija 
j tama ap m su metāla ska runi, paši tā nes ju, kurš 
jutās kā zibens noved js, taču par laimi visapkārt 
bija augsti koki un dr z vien ar  „ātrā bulta” 
aiztransport ja to prom. Kārt gi izmirkuši, 
ierodamies naktsmājās P aviņu vidusskolas sporta 
zāl , kur steidzam izžaut svaigi salijušās dr bes. 

P c kompletorija ievingrinām balsis, dziedot jau sen 
piemirstas dziesmas, tā tren joties slav šanas naktij 
Aglonas bazilikas kriptā. 

Tad dodamies pie miera, lai ievilkdami otru elpu, jau 
atkal r t dotos ce ā, kas ir pilns sv t bu, 
pārbaud jumu un ž last bu. 

Lai Sv tā Gara gaisma ir ar jums! 

Sv tce nieki 

 

8. augusts 

8.diena Pļaviņas- Jēkabpils 

 P c vakardienas lielā lietus „gāziena”, šodien 
atkal viss kā parasti- debesis zilas un saule aizvien 
kars . Temperat ra joprojām diezgan augsta, ap +29 

grādiem. 

 T vs Krišjānis vada konferenci, stāstot par 
Annas, Samu la mātes l gšanu, kas bija sirds sāpju 
l gšana, taču reiz  ar  pateic ba. Var jām uzdot sev 



 

 

jautājumu, kāda tā ir mums? Kāp c m s l dzamies? 
Tad, kad mums kaut ko vajag, kaut ko gribam 
saņemt? Vai ar  m dzam pateikties par tieši to, kas 
mums jau dots vai ar  vienkārši b t Dieva klātb tn , 
pieņemot Dieva gribu tieši tādu un nemain gu kāda 
tā ir? To varam pārdomāt klusuma br d , kas seko 
neilgi p c konferences. Klusums ir satikšanās. Tā ir 
dāvana, kas nekad neapn k un vienm r pārsteidz. 
Klusums ir divviet ga telpa. Tā ir tieši tik liela, cik tu 
at auj tādai b t, tieši tik piepild ta ar tavām domām 
un j tām, cik tu uzdr ksties ieraudz t un m ģināt 
saprast. Bet tu esi. Un ir J zus. 

 Kad ienākam J kabpil , dal bnieks Jānis si 
izklāsta interesantus faktus par pils tas v sturi, bet 
tas m s neaizkustina tik oti kā sastapšanās ar 
daudzajām d l m peldvietā Daugavā, kur dal bnieki 
atv sinājās br vajā laikā. Vakarā mums pievienojās 

sv tce otājs Val rijs, kas jau ne pirmo gadu dodas uz 
Aglonu tieši ar Alberta draudzes sv tce niekiem. 

 Mazliet v lāk m s apmekl ja Vidusdaugavas 
telev zija, kas v l jās ieg t ieskatu par m su 
sv tce ojuma ikdienu. Sniedzām intervijas un viņiem 
par prieku nodziedājām m su iem otākās dziesmas. 

 Diena ir bijusi bagāta notikumiem un kā 
vienm r ir par ko padomāt un pārdomāt. Aiz loga 
l nām klājas nakts un m s dodamies uz m su 
gu vietām J kabpils pamatskolas sporta zāl . 

 Sakām lielu paldies visiem m su labdariem, 
kas m s atbalsta gan ar l gšanām, gan noder giem 
produktiem virtuvei un sv tce nieku v deriem! 

Dievs j s oti, oti m l! 

Ar sveicieniem, 

sv tce nieki 

 

9. augusts 

9.diena Jēkabpils-Vīpe  R ts sākas ar modinātāja zvanu, kas ir m su 
sv tce ojuma h ts „Let my people go”. Par 
pārsteigumu visi pamodās ar smaidu un aplausiem. 

 Kā ierasts, svin jām ar  r ta sv to Misi, tikai 
šoreiz Krustpils Vissv tās Tr svien bas Romas 
kato u bazn cā. P c tam notika gandar tāju 
iet rpšana un šodien bija rekordliels skaits ar 
grib tajiem- veseli 5. Tad, v l diezgan miegaini, 
centāmies saorganiz ties, lai dotos ārpus J kabpils 
robežām. 

 Maršruts sastāv ja no 4 posmiem, kas katrs 
sastāv ja aptuveni no 5 kilometriem. Sol tais lietus 
m s tikpat kā neskāra, tikai dažbr d jutām, ka 



 

 

mazliet smidzina. 

 Atp tas vietā klaus jāmies t va Krišjāņa 
konferenci par Jaunavas 
Marijas l gšanu Magnificat, 
kurā tiek atklāta ar  katra 
cilv ka sirds l gšana. Sv tā 
Marija pasludina, ka cilv kam 
nav jāgaida uz nāvi un kapu, 
bet viņa dv selei ir jāsalaulājas 
ar Dievu, savu rad tāju. Ar  
m s tiekam aicināti teikt jā un 
pieņemt Viņa gribu. 

 P c konferences sekoja 
laiks klusumā, kuru kā vienm r 
var ja izmantot ar  sarunai vai 
Gr ks dzei pie t va Krišjāņa, 
kas vienm r ir gatavs katru 
uzklaus t. Lielāko da u gājām 
pa ce u ar grants segumu un 
v rojām Latvijas laukiem tik 
rakstur gās ainavas- lab bas laukus, mežus, za os 
pakalnus un mazos ezeriņus. Pusdienot sanāca tieši 
pie viena no tādiem- Laukezera, kas ir atp tnieku 
iecien ta vieta, ezera dzidrā dens un mier gās 
atmosf ras d . Protams, visiem grib tājiem bija 
iesp ja nopeld ties un tā netika laista garām. Lai gan 
mazliet v lāk sāka l ņāt lietus, dens l menis m su 
zupas b odās nepaguva pacelties l dz kritiskajam 

l menim, jo svaigais gaiss un pelde rosināja labu 
apet ti. 

 P c dažām stundām jau 
ierodamies V p  un 
gatavojamies sarunām mazajās 
grupiņās, kurās šodien 
pārrunājām par to, kā 
praktiz jam l gšanu. 

 Vienai no m su 
dal bniec m Šņežanai ir 
dzimšanas diena un p c 
Vesper m visi viņu m i 
sveicām un cienājāmies ar 
viņas sar p to k ku. Daži 
sv tce otāji iesl gst pārdomās 
par to, cik ātri skrien laiks. Jau 
esam vairāk kā pusi ce a 
nogājuši un neaptverama liekas 
doma par to, ka p c 15. 
augusta b s jāatgriežas 

pavisam citādākā dz ves vid  un ritmā. 

 Tom r neskumsim, dz vosim šodienai, šim 
konkr tajam mirklim. L gsim Dieva ž last bu katras 
dienas piepild jumam! 

Lai Dieva prieks ir ar jums! 

Sv tce nieki 

 

10. augusts 

10. diena Vīpe-Līvāni 

 Š s dienas maršruta garums ir vien 14 
kilometri, tād  ar lielu entuziasmu uzsākam m su 

ce u no naktsm tnes V pes kult ras centra „Klubs”. 
Ce š m s ved cauri dažādu koku alejām un mežam. 
Kāda pa ce am satikta saimniece m s uzcienā ar 
dārza gur iem, kurus sv tce nieki laim gi 
nokraukš ina, jo pusdienas gaidāmas tikai 
galam r . 

 Savā konferenc  brālis Jānis šodien stāsta par 
to, kāp c gr ti tic t? Viens no galvenajiem 
iemesliem ir tas, ka tā nav ac mredzama. Piem ru 
varam las t ar  Sv tajos Rakstos, kur J zus saka:” 
Sv t gi tie, kas neredz ja, bet ietic ja.” Taču tic ba 
nenoz m  pievienot savu viedokli kāda citam vai ar  
notic t kaut kādai informācijai. Svar ga ir person gā 
tic ba, kas rodas tikai saskarsm , saziņā, attiec bās ar 



 

 

Dievu. Tic ba pārveido m su dz vi un ienes tajā 
gaismu. 

 Vienā no atp tas vietām nonākam pie ezera, 
kurā ar  izpeldamies un daži no dal bniekiem paši 
cent gi tren jas apg t šo sporta veidu. dens 
š akatas v rojamas pat daudzu metru augstumā. Tad 
jau dr z vien nonākam L vānos. Br vo laiku katrs 
pavada citādāk. Daži organiz  salātu griešanas 
komandu, citi iet „šopingā” uz viet jām bod m, lai 
nopirktu ko garš gu vakaram pie ugunskura, kas 
paredz ts p c dažam dienām. Taču, piem ram, 
Brālis Jānis šo laiku pavada,lai ar sald jumu 
pabarotu viet jās zivis. 

 Vakarā dodamies uz L vānu Sv tā Erceņģe a 
Mi e a bazn cu, lai svin tu sv to Misi un p c tās 
paliktu uz aizl gšanu vakaru Vissv tākā Sakramenta 
priekšā. Slav jam Dievu par visām saņemtajām 
žēlastībām! 

 Atgriežoties no bazn cas l dzamies 
kompletorija l gšanu un ieņemam savu vietu rindā 

uz dušu. Jā, tā šoreiz ir viena uz visiem, tād  dažiem 
kārt gs miegs šajā nakt  neb s sabiedrotais. 

Lai Sv tais Gars piepilda sirdis! 

Ar sveicieniem, 

sv tce nieki 

 

11. augusts 

11. diena Līvāni-Rožupe 

 Šodien bazn cā svinam sv tās Klāras piemiņas 
dienu. Klausoties t va Krišjāņa 
spredi , uzzinājām mazliet 
vairāk par šo sv to, kura, 
atteikusies no visa, nabadz bā 
sekoja Kristum. Ar  
gandar tājiem š  diena pagāja 
pazem bā un klusumā, steni 
sv tās Klāras garā. 

 Ce ā m s atkal pārsteidz 
labdari, kas nesavt gi dāvā gan 
svaigi tais tu, v l siltu sieru, gan 
ērkšķogas un vēl citus 
gardumus. 

 Kam r atp šamies pirmajā 
apstāšanās vietā pie kādām 
mājām, saimnieks kopā ar savu 
suni Lāci ierodas, lai cienātu ar 
āboliem. Pateicamies par jauko uzņemšanu! Šajā 
vietā klausāmies ar  t va Krišjāņa konferenci, kurā 

galvenokārt tiek stāst ts par m l šanu, piedošanu un 
cien šanu, kā ar  atseviš ām citām t mām, kas 
izraudz tas kā jautajumi no dal bnieku vidus. 

Pievakar  p c peldes Dubnā, 
mazajās grupiņās dalāmies ar 
piedz voto no l gšanu un 
slav šanas vakara, kā ar  
pārrunājam dažādus, mums 
aktuālus tematus. Tikm r b rnu 
grupiņā t vs Krišjānis uzrunā 
jaunākos dal bniekus un ar savu 
prieku izraisa smaidus visu 
sejās. 

 Tad v lā vakara stundā, 
neplānoti pie ce malas 
Krucifiksa sapulc jās vairāki 
sv tce nieki, lai kop gi 
nodziedātu Dieva ž lsird bas 
kron ti. Šis vakars bija 
mier gāks nekā citi, laikam pie 

vainas ir nogurums. Visi steidz uz savām gu vietām 
un ar  b rnu čalas dr z vien noklust. 



 

 

12. diena Rožupe-
Vārkava 

 Š s dienas 
ce š m s ved uz 
Vārkavu un lai 
gan kilometru 
skaits nav liels, 
dažbr d manāms 
nogurums un ar  
l dz šim akt vais 
b rnu radio 
mazliet pieklust. 
Diena ir klusa, 

mazliet smidzina, tom r tiekam saudz ti, jo sol tais 
lietus gāziens tā ar  neuznāk. 

 Pa ce am nemit gās pal dz bas Dievmātes 
bazn cā svin jām sv to Misi. Š s bazn cas aizbildņi, 
kā redz jām sv tgleznās, ir sv tais Izidors un sv tā 
L cija -vārda māsa vienai no mazajām 
sv tce niec m. P c Mises viet jā iedz votāja mums 
ierāda kādu sāku ce u, pa kuru ejot, varam ietaup t 
pat pāris kilometrus. Tā nu dodamies pa kādu šauru, 
aizaugušu taku, cer bā sasniegt civilizāciju. 

 Ierodamies naktsmājās un esam laim gi par 
pavad tu dienu. Mazliet atp šamies un gatavojamies 
vakaram. M s sagaida ar  mazs ka ns, kas oti 
apjucis no b rnu pārlieku piev rstās uzman bas, 

taču, v lāk pieradis pie daudzajiem apskāvieniem, 
v l jās b t ar mums kopā ar  sadraudz bas vakarā, 
kur baudot dažādus gardumus, cepot desas un zef rus 
un t rz jot par dažādiem tematiem jautri pavad jām 
laiku. Dzird jām ar  dzejas las jumus un redz jām 
kāda jaunsarga paraugdemonstr jumus sevis 
atbr vošanā no mezgliem. 

 Lai gan nomodā var tu palikt v l ilgi, 
domājam par nākamo dienu un ,pilnm ness gaismas 
pavad ti, dodamies uzkrāt sp kus p d jo kilometru 
pievar šanai. 

Pateic ba Dievam par visu! 

Sveicinot, 

sv tce nieki 

 

13. augusts 

13. diena Vārkava-Aizkalne-Aglona 

 Jau pirmsp d jā sv tce ojuma diena, taču 
saj ta, ka tik tikko, v l nesen izgājām no Alberta 
bazn cas, izl kumojām pa R gas asfalt tajām ielām 

un izgājām br v bā, putek os un lauku idill  ar 
domām par to, kā gan iztur sim š s divas ned as? 

 Gu ot zāl  un redzot, kā mākoņi vasaru nes, 
saj tot lapseņu spārnu v das sev pie auss, dzirdot, kā 

12. augusts 

 R t gaidāms garāks ce a posms nekā p d jās 
dienās, tād  l dzam j su l gšanās, lai m s iztur tu 
v l nedaudzās dienas un var tu l ksmi svin t 
Aglonas Dievmātes sv tkus! 

Lai Dieva miers ir ar jums! 

Sv tce nieki 

 



 

 

v jā lokās priežu galotnes, esot tuvāk dabai, vairāk 
varam iepaz t Dieva vienreiz ji rad to pasauli. 

Pazem bā sp jam par to visu tikai br n ties un 
pateikties. Šis pavad tais laiks katram no mums ir 
bijis gan redzamu, gan neredzamu ž last bu 
pārpild ts, esam centušies klaus ties Kungā ar atv rtu 
sirdi, m ģinājuši dzird t Viņa balsi, kas ir pati 

skaistākā pasaul , m lest bas un sv t bas pilna. Visi 
lapseņu kodieni, pl sušās tulznas vai miega tr kums 
nav aptur jis m s spert so us tuvāk Aglonas 
Dievmātei un šodien, kad ir atlicis vairs tikai 
pavisam nedaudz, m s ar gandar jumu raugāmies uz 
visu paciesto un nesam savas l gšanas un nodomus 
pret  viņai. 

 Nonākuši Aizkaln , varam doties atp sties un 
mazliet pagul t, jo turpmāko nakts da u pavad sim 
ejot. 

 Pie mums ierodas ar  ciemiņi no pagājušā 
sv tce ojuma, lai b tu m su sabiedrotie p d jā ce a 
posmā.  

 P c vakariņām, ap pulksten 22.00, ar 
dziesmām un kabatas luktur šu žilbinošajām 
gaismām izejam pametam Aizkalnes ciemu. J tams 
dzestrs gaiss, kas tikai pal dz, paātrinot m su so u 
ritmu. Trešajā atp tas vietā ieturam naksniņas un 
sp cināti ar siltu t ju, varam atkal doties tālāk. 

 Neskatoties uz negul tajām stundām, šis ce š ir 
dažādu domu, pārdomu un sarunu pilns. Klusums 
atrodams vien starp retajiem, taču ar  tad ne uz ilgu 
laiku, jo ir pārāk iemidzinošs. 

 Ap 4.00 no r ta visi kop gi š rsojam z mi 
„Aglona” un vēl pēc neilga laika jau atrodamies 
bazilikā. Par sajusto, pārdz voto jājautā katram 
sv tce niekam atseviš i, taču kā vienots veselums 
varam teikt, ka paveicām to visi kop gi, ar katra 



 

 

 

14.-15. augusts 

14.- 15 diena 

 P c pāris stundu atp tas m su jau ierastajā, ar 
v stures elpu piepild tajā Aglonas Kato u ģimnāzijas 
telpā, kurā omul gi un cieši bijām iekārtojušies, 
sākām r tu ar vienu no p d jām kop gajām l gšanām
- laudēm.  

 Dr z p c tam devāmies uz sv tce nieku Misi, 
lai prezent tu ar  savu grupu. Bijām izveidojuši 
pašsacer tu dziesmu, no kuras var ja g t nelielu 
ieskatu par m su ikdienu un pazem go franciskāņu 
gar gumu tajā. Protams, ar  b rni neatteicās pal dz t, 
tād , domājams, ka prezentācija izdevās patiesi 
sirsn ga! 

 Ar aplausiem sveicām citas sv tce nieku 
grupas, kas ar  bija m rojušas kādu lielāku vai 
mazāku ce a posmu un katra no tām pārsteidza ar 
savu oriģinalitāti. 

 V lāk, atlikušajā dienas da ā, katrs br vo laiku 
izmantoja citādāk. Lai pab tu bazilikā, satiktos ar 
paziņām vai vienkārši pastaigātos. Katrs ar  tika 
aicināts padomāt par kādu pateic bas dāvanu savam 
sargeņģelim un apsargājamajam, kurus izloz jām 
pašā sv tce ojuma sākumā. 

 Tā nu ar  bija pienācis atvadu vakars, kad 
dal jāmies ar iespaidiem un saj tām par piedz voto, 
kā ar  izteicām pateic bas organizatoru lieliskajai 
komandai, gar gajiem vad tājiem, kā ar  atklājām, 
kuru no dal bniekiem “apsargājām”. 

 V lāk kop gi devāmies uz Krustace u, kuru 
vad ja R zeknes-Aglonas diac zes b skaps Jānis 
Bulis un p c tā, visi, kuri v l jās pavad t nakti 
dziedot un slav jot, devās uz kriptu, kur m su pašu 
slav tāji Inga un Rihards jau ar bals m un ģitārām 
ieskandināja pirmās dziesmas un bija vieni no tiem, 
kas iztur ja ar  visilgāk, pat l dz 05.00 no r ta.  

 Beidzot bijām sagaid juši Vissv tākās 
Jaunavas Marijas debes s uzņemšanas sv tkus un 
miega tr kums nebija š rslis m su l ksmajam 
noskaņojumam. 

 Kop gi devāmies uz svin go sv to Misi, kuru 
vad ja viņa Ekselence arhib skaps Pedro Lopess 
Kintana, apustuliskais nuncijs Baltijas valst s. 
Ieklaus jāmies viņa uzrunā un p c Mises var jām 
piedal ties ar  sv tku procesijā. 

 Tāpat kā mākoņi viegli aizsl d, aujoties v ja 
p smai, ar  m s devāmies katrs uz savām mājām, 
taču cer bā atkal satikties. M su somas tagad 
pārpild tas jau ar citu bagāžu- draudz bu, prieku, 

īpašo un nozīmīgo klātbūtni, svarīgumu, pašam pat 
to neapzinoties. Draudz ba, uztic šanās, kas 
veidojusies m su starpā ir v l viena no Dieva 
žēlastībām. Viens otram esam dāvana, kas stiprina, 
iedvesmo, pamāca un vada m s tuvāk piln bai. 

 Paliekot l gšanā un klusumā, sveicinām 

Aglonas Dievmāti un l dzam viņas aizbildniec bu 
m su dz v . 

Dievs ir oti, oti labs! 

Sv tce nieki 



 

 

katras dienas pašo atmiņu smaržu un Dieva 
M LEST BU. 

 Patiešām jāsaka liels paldies katram, kas bija 
ar mums kopā l gšanās, katram labdarim, 
saimniekiem, kas m s tik laipni uzņ ma, katram, kas 
dāvāja izbr nas pilnus skatus un smaidus. 

Paldies ikkatram dal bniekam- TU esi mums svar gs! 

Tiksimies jau p c neilga mirk a- nākošgad! 

Ieklaus simies, saredz sim un pa ausimies! Lai 
vienm r esam atv rti Sv tā Gara darb bai m sos! 

2014. gada Alberta draudzes svētceļnieki 


