2015. gada Sv. Alberta
draudzes svētceļojuma
dienasgrāmata

1. augusts
1.diena Rīga- Ķekava 18km

nogurums. Laikam jāmācās no 17 jaunākajiem
dal bniekiem, kuri ierodoties mūsu pirmajās
Slav ts J zus Kristus!
naktsmājās, ekavas skolas sporta zāl , atveldz jās
M s, Alberta draudzes 2015.gada sv tceļnieku ar futbola un tautas bumbas sp l m un p c tam jutās
grupa, esam pieveikuši pirmās dienas sal dzinoši
daudz mundrāki.
nelielo kilometru skaitu, tom r, p c gada
Pa ceļam gan lūdzāmies, gan slav jām Dievu
atvaļinājuma novāj jušajās kājās un balsen s jūtams
ar dziesmām, gan ar klaus jāmies t. Krišjāņa
konferenc par sv tceļošanu un sv tceļojuma būt bu,
jo ar šogad mūsu grupā ir cilv ki, kas sv tceļojumā
uz Aglonu dodas pirmo reizi.
Lietus mūs šodien neskāra un saule ik pa
br dim iepriecināja ar kādu vasar gu sveicienu.
Pamazām atstājot R gas ielas, nokļuvām zaļākā vid
un var jām izbaud t atpūtas mirkļus s žot svaigā
zāl .
Šodien ar katrs iepazināmies viens ar otru,
ϭ

izloz jām to cilv ku, kam sv tceļojuma laikā būsim
kā “Sargeņģeļi” un atklājām ar patiesos iemeslus,
kād ļ dodamies šajā ceļā. Atklājās daudz kas
interesants un pārsteidzošs.
Ap vakaru mūsu naktsmājās nejauši iemald jās
māsa bezdel ga, kurai p c neveiksm giem
centieniem izkļūt ārā nācās pal dz t tikt br v bā un
tas ar veiksm gi izdevās!
Šogad ieviešam ar kādu jauninājumu – iesp ju
cilv kiem mums sūt t nodomus vai lūgšanas viņu
M ļi pateicamies visiem tiem, kuri no Alberta
vajadz bās, par kurām lūgsimies un izteiksim ar
bazn cas devās mūs pavad t kaut vai tikai nelielu
Aglonas Dievmātei. Tāp c, aicinu visus draudzes
ceļa posmu un visiem sirsn gi v lam Dieva prieku un
tic gos un mūsu mājās palikušos tuviniekus un
nepieciešamās ž last bas!
draugus vajadz bas gad jumā dod mums ziņu uz
Sv tceļnieki
numuru: 22107828.

2. augusts
2.diena Ķekava – Daugmale 13km
Slav ts J zus Kristus! Miers ar jums!
R tu uzsākām ar sv to Misi ekavas luterāņu
bazn cā un ar pacilātām sird m tv rām šo jauno un
br niš go dienu ar zilajām debes m, mākoņu
aitiņām, plan jošiem vanagiem un katru vienu
rad bu, kas ir Dieva dota dāvana, par kuru pateikties

un ar kuru kopā vienoties slavas dziesmā mūsu
T tim debes s.
Iet rpām gandar tāju t rpos pirmās 3
entuziastes, kuras v l jās šo dienu pavad t klusumā,
lūgšanā un pārdomās. Uz šādu pašu dienas velt šanu
Dievam ir aicināts katrs dal bnieks, turklāt ar iesp ju
ar pārrunāt kādus urdošus jautājumus ar mūsu
grupas gar go vad bu – t vu Krišjāni.
Ceļā, kā katru gadu, lūdzāmies un dziedājām
stundu dziesmas Dievmātes Marijas godam, kura ir
mūsu Aizstāve un Māte, kuras patv rumā varam
vienm r steigties, lai saņemtu mierinājumu,
iedrošinājumu un stiprinājumu c ņā ar
kārdinājumiem.
Šodienas veicamais kilometru skaits bija
patiešām neliels, tād ļ ap pusdienas laiku jau bijām
veiksm gi nokļuvuši galapunktā, pa ceļam vairāk
uzzinot par Latvijas v sturi un pieminot kritušos
latviešu str lniekus brāļu kapos, kā ar apskatot
Ķeguma HES un ūdens kr tuvi.
V lāk vakarā dal jāmies savos iespaidos
mazajās grupiņās, bet p c tam vienojāmies kop gā
dziesmu vakarā un neaizmirsām apsveikt ar mūsu
sv tceļnieku Stefanu viņa vārda sv tkos.
Mazliet noguruši, bet laim gi dodamies uz
čučumuižu, lai atpūstos un sagatavotos rītdienas
Ϯ

ceļam, kas būs gandr z divreiz garāks!
Tālruņa l nija pa kuru sūt t ziņu, lai nodotu
mums kādu lūgumu, par kuru palūgties, joprojām ir
atv rta un darbojas : 22107828.
Paliekot lūgšanā,
sv tceļnieki

3. augusts
netrokšņojot un otrkārt, iekš jā, kuru jau daudz
grūtāk iev rot. Svar gi sadzird t, ieklaus ties un
atkārtot, pārdomājot lūgšanas vārdus, piem ram,
“Kungs Jēzu Kristu, Dieva Dēls, apžēlojies par mani
gr cinieku”.
Dienas raksturojošais elements bija zili melni
violetās mutes un zobi, jo iecien ta bija mielošanās
ar mellen m. Tās tika las tas gan pa ceļam, gan
atpūtas pauz s.

3.diena Daugmale – Ķegums 23 km
Slav ts J zus Kristus!

Bet, atnākot naktsmājās, mūs sagaid ja jauni
pārsteigumi pašceptu gardumu un citu labumu
formā, kurus mums kā jauku sveicienu dāvināja
priestera Ilmāra vecāki un krustvecāki un viņiem par
to pateicamies.

Esam jau trešajā sv tceļojuma dienā un
Šovakar mūsu grupai pievienojās jauns
turpinām mūsu ceļu cauri mežiem, šosejām, tiltiem dal bnieks, cilv ks, kurš jau vairs pat nevar saskait t
un grāvjiem. Pa ceļam sastopam ar kādu labdari, kas kuro reizi dodas sv tceļojumā. Tas ir riks no Ogres,
laipni pieved mums dzeramo ūdeni. Dievs
tiešām rūp jas par mums pat viss kākajās
lietās un neaizmirst mūs. Kaut m s sp tu to
vienm r nov rt t un pienāc gi pateikties!
Kādā atpūtas pauz klausāmies t.
Krišjāņa konferenci par lūgšanu; tās ir mūsu
attiec bas ar Dievu, mūsu sauciens kā atbilde
Dieva m lest bai. Lai lūgtos nepieciešams
klusums, kas attālina no mums visas
trauc jošās domas. Kā teica sv t gā Māte
Ter ze no Kalkutas: “Dievs runā sirds
klusumā”. Ar m s kādu br di m ģinājā palikt
klusumā. Pirmkārt, ār jā, nesarunājoties un
ϯ

kuru laipni uzņ mām mūsu sadraudz bā.
Pateicamies visiem labdariem un tiem, kas par
mums lūdzās un v lam daudz Dieva ž last bas un
m lest bu!

Atgādinām, ka tālrunis lūgšanu nodomu sūt šanai:
22107828.
Cerot uz jūsu lūgšanām par mums,
Sv tceļnieki

4. augusts
pārrunājām savus piedz vojumus/pārdz vojumus,
gan pārdomājām Evaņģ lija v sti šodienai. P c
Vesper m sveicām t. Krišjāni prāvesta dienas
sv tkos, kas saistāma ar sv tā Arsas prāvesta Jāņa
Marijas Vianeja dienu, kurš ir visu priesteru Debesu
aizbildnis.
Ar šodien mūsu labdari par mums rūp jas,
kāda kundze Aina no viet jā veikala bija mums
sarūp jusi maisu ar konfekt m. Paldies!

4. diena Ķegums – Birzgale 16km
Slav ts J zus Kristus!

V lāk vakarā mūsu pulciņu papildināja
dal bnieks Ansis, kurš turpinās sv tceļot kopā ar
mums.
Paldies tiem, kas dal jušies savos nodomos par
ko aizlūgt, m s lūdzamies par jums!

Mūsu dziedošās balss Ingas un t. Jana ģitāras
V lreiz atgādinu, ka pa šo tālruni ir iesp ja ar mums
sp les pavad ti ar jauniem sp kiem uzsākam nākamo
sazināties! 22107828.
dienu, kas ved mūs aizvien tuvāk un tuvāk Aglonas
Lai Dievs jūs sv t un pasargā!
Dievmātei. Jau no paša r ta mums pievienojas
ceļabiedri – t. Vitolda māsa Agnese un viņas v rs
Sv tceļnieki
Andžejs no Polijas, kuri ar turpinās ceļu ar mums.
Daļa no ejamā maršruta mūs ved cauri mežam,
tād ļ ogu un citu labumu las šana turpinās ar šodien.
B rni mežu jau iem l juši tik tāl, ka sāk būv t
štābiņus un mājiņas, kurās rti iekārtojas, lai
klaus tos konferenci, kas ar šodien tiek turpināta par
lūgšanas t mu. Svar gi likās pārdomāt vārdus, ka
lūgšana ir c ņa. Tā ir kāpšana kalnā, kas nemaz nav
tik l zens, bet dr zāk atgādina Himalajus. Kad
v lamies lūgties, p kšņi atrodas tik daudzi trauc kļi,
kas neļauj palikt mierā un klusumā, Paši to ar
izbaud jām, kad klusajā lūgšanā pieredz jām
dažādus būkš us, bet par sp ti visam esam aicināti
vienm r palikt Kristus klātbūtn un palikt ilgās
vienm r vienoties ar Viņu.
Kad laim gi sasniedzām š s dienas galam r i,
dal jāmies ar mazajās grupiņās, kurās gan
ϰ

5. augusts
5. diena Birzgale – Jaunjelgava 22km
Slav ts J zus Kristus!
Kam r v l daļa sv tceļnieku guļ, citus r ta
agrumā modina dz rvju bars, kas izdziedot savu
saucienu lidoja pāri sporta zālei, kurā pārlaidām
nakti. Dienu iesākām ar Sv to Misi. Evaņģ lijā
dzird jām par kanaāniešu sievieti, kura lūdza J zum,
lai izdziedina viņas meitu. Un viņas neatlaid gā, pat
uzstāj gā lūgšana, kas pierād ja viņas tic bu, izglāba
viņas meitu. Varam ar padomāt par to, kāda ir mūsu
lūgšana? Vai tā ir dedz ga, tic bas un paļāv bas pilna,
vai ar jau dažas reizes palūdzoties un nesagaidot
neko atmetam ar roku? Kā m s v ršamies pie Dieva?
P c Mises redz jām ar kādu z mi no
Evaņģ lija, kas bija sun tis Rufis. B rni parūp jās
par to, lai ar viņš tiktu pabarots un apm ļots. Tā kā
mūsu š gada moto ir “Prasi sev z mi no Kunga, sava

Dieva. (sal.Is 7,11), tad sv tceļuma laikā patiešām
bieži sanāk paman t kādu z mi, kas vienu sp j
uzrunāt, bet citam varbūt neizsaka neko. P c
atnākšanas uz naktsmājām daļa ceļinieku devās
izpeld ties Daugavas ūdeņos. Pelde izkarsušajiem
tiešām bija skaļa, trokšņaina un spirdzinoša.
Vakarā mūsu grupai atkal pievienojās jauni
dal bnieki – 3 b rni no Anglijas, bet ar latviskām
sakn m.
V lāk var ja v rot br niš gu saulrietu, kas
bija kā z me par tuvojošajām dienas beigām, tom r
ar kā cer ba r t sauli ieraudz t no jauna.
Lai Sv tais Gars jūs iedvesmo saskat t it visā Dieva
br numdarbus!
Sv tceļnieki

6. augusts
6.diena Jaunjelgava – Sece 23 km

vienm r visu v l ties uzzināt un saprast, tom r

Slav ts J zus Kristus!
Šodien Bazn cā svinam Kunga pārveidošanās
sv tkus. Sv tā Mise notika Jaunjelgavas sv tā
Krusta romas katoļu bazn cā un to celebr ja mūsu
tr s paz stamies kapuc nu t vi – t.Jans, t.Vitols un
t.Krišjānis. Gluži kā Evaņģ lijā, kur 3 mācekļi bija
klāt Tabora kalnā J zum pārveidojoties, tā ar tr s
t vi bija kā z me šim svar gajam notikumam. T vs
Jans spredi runāja par to, cik viss ir liels
nosl pums. Gan pasaule, gan Dieva br numi un ar
m s paši kā sev, tā citiem, lai gan mums ir tendence
ϱ

mūsu stipro garu. Kā Dieva dota dāvana bija iesp ja
peld ties Pļaviņu HES ūdenskrātuv . Lielākā daļa
metās ūden kā uz sauszemes tur tas zivis. P c tam
devāmies uz pusdienām, kur šodien mūs gaid ja
aukstā zupa un saldajā dienā t.Jana lekcija saist bā
ar atkar bām. No tās m s uzzinājām, ka atkar bas var
veidoties jau no b rnu dienām, pārsvarā tieši
m lest bas trūkuma d ļ, jo cilv ki ir kā trauki,
kuriem ir jābūt piepild tiem, taču, ja tie nesaņem
m lest bu, cilv ki cenšas tos piepild t veidos, kas var
novest pie atkar bām.
dažkārt ir nepieciešams vienkārši palikt nosl puma
br numa priekšā un to pieņemt tic bā l dz gi kā
paliekot klusumā Adorācijas laikā. Dievs sp j visu
pārveidot. Un ar mūs viņš pārveido mums pat to
nemanot.
Draudzes tic gie mūs laipni uzņ ma, kā ar mums
l dzi ceļa maizi – kārt gus spe a p rāgus un maiz tes.

Vakar pus , jau ierodoties naktsm tn Seces
skolā, lai gan noguruši, tom r steidzām noskalot ceļa
putekļus vai nu aukstā dušā vai viet jā d .
Š diena nu ir galā. No dažādiem stūriem
dzirdama omul ga šņākšana un krākšana, tād ļ ar to
ar atvadāmies un lūdzam jūsu lūgšanas.

Š diena mūs sveica ar pamat gu karstuma
vilni, kas pal nināja mūsu gaitu, tom r nesalauza

Dieva miers ar jums!
Sv tceļnieki

7. augusts
7.diena Sece – Sun kste 18km
Slav ts J zus Kristus!
“Kungs ir tavs sarg t js,
Kungs pa nas dev js
tavā labajā pus :
nedz saule tevi dzels dienā,
nedz m ness nakt .” Ps 121
Ar paļāv bu tveramies Kungā, kurš mūs vada,
Pirmajā atpūtas pauz kāds paši akt vs
pasargā un vienm r ir nomodā par mums. M s
sv tceļnieks Jānis grupai bija sarūp jis kādu pašu
netiekam aizmirsti vai pamesti. Vistuvāk viņš ir tieši pārsteigumu – konkursu par veco Stenderu. Daudzi
tad, kad ciešam, jo tos kurus m l, Kungs pārbauda.
to uzņ ma ar sajūsmu un tas deva izgl tojošu ieskatu
Stendera biogrāfijā un darbu fragmentos.
Izejot no Seces, pie mūsu grupas apstājās
traktors un p c br ža maš n ar satrauktiem cilv kiem,
T. Jans šodien stāst ja lekciju par
kuriem š ita, ka ejam nepareizā virzienā, bet
l dzatkar bām un to, ka l dzatkar gā cilv ka
vienkārši mūsu maršruts veda pa netradicionālu ceļu. probl mas ir tikpat nopietnas kā atkar gā, jo abu
Bija prieks par cilv ku rūp m un gād bu.
cilv kus dz ves centrā nav patiesas br v bas.
ϲ

sveicām!
Tā kā mūsu š s dienas naktsmājās nebija
iesp jas nomazgāties, tad daļa sv tceļnieku izv l jās
doties uz pusotra kilometra attālo ezeriņu un tas
izv rtās par piedz vojumu, jo tas vairāk atgādināja
pa pusei aizaugušu d i. Bet tā kā bijām iztv kuši p c
ūdens, tad neskatoties uz mukl ju un dubļiem, visi
metās iekšā.
Tā kā r t mūs sagaida +31 grāds un 21km pa
grants ceļu, tad ar to ar atvadāmies.
Lai Dieva prieks jūs piepilda!

Vakarpus saņ mām ziņu, ka vienā no sv tceļnieku
ģimenēm piedzimusi meitiņa un ar to arī sirsnīgi

Sv tceļnieki

8. augusts
8. diena Sun kste – Sala 21 km

up un likās, ka tūl t vai iznes sim upi no krastiem,
tom r š iet ka viss beidzās labi.

Slav ts J zus Kristus!

Paldies par jūsu lūgšanām!
Sol tais karstums sasniedzis ar mūsu grupu,
un jau agri no r ta jūtami saules dedzinošie stari. sts
pārbaud jums jebkuram sv tceļniekam, neatkar gi no
Lai Dievs jūs sv t un pasargā!
pieredzes vai rūd juma pakāpes. Tād ļ liela pateic ba
Sv tceļnieki
virtuves brigādei, kas pastāv gi mūs apgādāja ar
ūdens kr jumiem un pat aukstu saldēju-mu, kas
uzmundrināja it visus.
Ar šodiena bagāta dažādām z m m, kā,
piem ram, mākoņu trijstūrim debes s. Kā zināms,
trijstūris ir Sv tās Tr svien bas simbols un, likās
br niš gi pieredz t tādu kā mājienu par Dieva
klātesam bu.
Diemž l dažādu apstākļu d ļ šodien mūs
pamet 3 sv tceļnieki, tom r pateic ba Dievam par
katru no viņiem un par katru kopā noieto kilometru.
Vakarā daudzi izmantoja iesp ju nopeld ties Sus jas

9. augusts
9. diena Sala – beļi 11 km
Slav ts J zus Kristus!
Šodien ceļā mūs pārsteidza p rkona negaiss
un, lai paglābtos no lietus, patv rāmies kādā
ceļmalas konstrukcijā ar jumtu, bet bez logiem un

durv m. Tur satikām jau kādu v ru, kurš pirms mums
bija atradis šo sl ptuvi. Tā kā lietus nemit jās,
turpinājām savu ceļu uz J kabpili, kur mums bija
paredz ta sv tā Mise. P c tās veiksm gi nokļuvām
beļos, kur varēj m k rtīgi atpūsties un arī
ieklaus ties Ingas las tajā konferenc par v rieti un
ϳ

dziedināšanu. Kopā slav jām Dievu un pateicāmies
par to, ka zinām labāko ziņu – Viņš mūs m l.
V lāk pas d jām pie ugunskura un pļāpājām
par šo un to un visu ko.
Laiku pa laikam mūsu grupu apmekl ja viesi,
kuri interes jas par sv tceļnieku ikdienu, tā bija ar
šovakar, kad mūs apciemoja Kuzminu ģimene.
R t mūs gaida sv tceļojuma garākais posms,
kuru tāpat kā katru jau noieto dienu piepild sim ar
lūgšanām un pateic bu, kas ved uz patiesu prieku. Ar
to ar atvadāmies.
sievieti un viņu identitāti, un aicinājuma stenošanu.

Lai Dievmāte jūs sargā!

Vakarā notika aizlūgšanu vakars, kurā lūdzām
Sv tā Gara klātbūtni un ž last bas, kā ar

Sv tceļnieki

10. augusts
10. diena beļi – Vand ni 27km
Slav ts J zus Kristus!
“Pie Tevis, mans Dievs, tiecas mana dvēsele, kad
manu miesu dedzina uguns Tavam godam.”
Ar šādiem sv tā Laurencija (kura dienu šodien
svinam) vārdiem iesākam mūsu ikr ta lūgšanu –
Laudes kopā ar Sv to Misi. Šis sv tais diakons un
moceklis ir v l viens mūsu Debesu aizbildnis un
paraugs ar savu dz vi un m lest bas pilno velt šanos
Kungam.
Par sp ti lielajam kilometru daudzumam, jau
Tātad, š diena nu ir galā un m s dodamies uz
pirmajā ceļa posmā nogājām veselus 7 kilometrus
čučumuižu. Vēlam mierīgu nakti un ciešu miegu arī
bez jebkādām grūt bām. V lāk gan soļošanu gan
jums!
apgrūtināja karstums un putekļu mākoņi, ko sac la
garāmbraucošās maš nas, paši tās, kuras mūs
Lai sv tie Eņģeļi jūs sargā!
ieraugot spieda pedāli gr dā. Par dienas top saucienu
Sv tceļnieki
kļuva: ”Uzman bu, tuvojas smilšu v tra!”
Pusdienu pauzi ietur jām kādā ļoti jaukā vietā
pie Daugavas, kur ar izpeld jāmies un atkal satikām
jaukus viet jo māju suņus. Tuvojoties Vandāniem no
mums atvad jās ar kāds ceļinieks, kas mūs pavad ja
jau no J kabpils. Bija prieks pabūt kopā.
Galu galā nonācām ar naktsmājās, ļoti
br niš gā skolā, un uzreiz rāmies pie vakariņām –
pankūkām un citiem labumiem.
ϴ

11. augusts
piedz voja kā pirmoreiz.
Lai gan šodien bija paredz ts sal dzinoši
neliels kilometru daudzums, tom r ceļš kopā ar
karstumu un asfalta smagn jo melanholiju bija kā
š st tavas priekšv stnesis.
Par laimi veiksm gi nonācām Rožup , kur
sākām gatavoties vakara programmai. Tā izv rtās
par jautru pasākumu ar teātra performanci, deju un
dziesmu priekšnesumu no b rnu puses. Un, protams,
neiztikt ar bez desu cepšanas un citu labumu
baud šanas pie ugunskura.
11. diena Vand ni-Rožupe 13 km
Slav ts J zus Kristus!
Šodien svinam sv tās Klāras no As zes
piemiņas dienu. Viņa bija sv tā As zes Franciska
l dzgaitniece un pirmā klarišu klostera dibinātāja.
Pret ji modernā sv tceļnieka dz vesveidam viņa
izc lās ar ask tisko dz vesveidu. Pati c lusies no
dižcilt gas ģimenes viņa sp ja tom r ieraudz t un
atpaz t mūž gās v rt bas un kv lo m lest bu uz
Kristu, kas vien gais sp ja piepild t viņas ilgas.

Pateicamies Dievam par visu, ko Viņš mūs
dāvā. Lūgsim ž last bu, lai Viņš sūta mums savu
Sv to Garu, kas iemāc tu mums visu nepieciešamo,
it paši m lest bā pieņemt savu tuvāko, kas varbūt
mums neliekas nesaprotams, kaitinošs, tom r ar
viņā dz vo Kristus, ar viņš ir tikpat pašs un Dieva
grib ts kā m s katrs.
Slav sim Kungu!
Sv tceļnieki

Uzsākot ceļu, jau p c pirmajiem kilometriem
mūs gaid ja pārsteigums – pārc lājs ar pārceltuvi,
kurš mūs laipni nogādāja otrā krastā. Ko tādu
Alberta draudzes grupa p c ilgiem laikiem

12. augusts
12. diena Rožupe – Preiļi 25 km
Slav ts J zus Kristus!
Soli pa solim esam nonākuši
jau ļoti tuvu Aglonai, un gan tie, kas
sv tceļojumā devās pirmoreiz, gan
tie, kas ir ilggad ji gāj ji,
apstiprināja, ka gandr z vai divas
ned ļas ir pagājušas kā viena diena,
neskatoties uz to, ka dažreiz ceļš
likās nebeidzams un karstums
neizturams. Tom r katra diena dod
savu devumu un iesp ju to nodz vot
tā, lai tā nebūtu velt ga. Un Dievs

dāvā pārsteigumus vai z mes, kā citi
teiktu. Šodien, piem ram, mūsu ceļu
un ar šoseju š rsoja aļņu pāris.
Diena bija svelmaina, taču no
atklātiem saules stariem mūs
pasargāja miglaina dūmaka kā
Dievmātes pl vurs. Mūsu br niš gā
virtuves komanda ar nebeidz mūs
pārsteigt, šoreiz gan kādā atpūtas
vietā cienājot mūs ar
atsvaidzinošiem arbūziem un
apels niem. Turpat ar klaus jāmies
t. Krišjāņa konferenci.
ϵ

Kad beidzot nonācām Preiļos, gājām tieši uz
bazn cu, lai tur svin tu sv to Misi kopā ar Latvijas
nacionālo bruņoto sp ku karav ru sv tceļnieku
grupu.

iemidzināja mūs jaukā miegā.
Pateicamies Kungs par visām dāvanām un to,
ka vien gi Tu mūs m li patiesi, vienm r un mūž gi.
Sv tceļnieki

P c tam devāmies uz naktsmājām, kuras šoreiz
dal jām ar v l divām citām grupām. Nakt
klaus jāmies p rkona un lietus blūzu, kas

13. augusts
punktu uz “i” – uzrakstu “Ar šo z mi +[ Krusta
simbols] tu uzvar si”. Tā mums bija kā atbilde un
iedrošinājums, ka bez Krusta mums nav uzvaras un
glābšanas! P c Mises devāmies uz viet jo kultūras
namu, kurā apmetāmies, lai atpūstos un uzkrātu
sp kus nakts gājienam. V lāk, iestiprinājušies un
uzvilkuši biezāku kārtu dr bju kā ierasts, uzsākām
p d jo ceļa posmu l dz Aglonai.
Pirmos kilometrus soļojām ļoti akt vā tempā
un pat š ita, ka tā ejot nepaies ne dažas stundas, kad
jau būsim galā, taču v lāk, protams, jau gājām
krietni l nākā sol , medit jot Rožukroņa nosl pumus
13. diena Preiļi – Aizkalne – Aglona 31 km
un veroties zvaigžņotajā debess plašumā. Apjaust, ka
Slav ts J zus Kristus!
šis viss skaistums ir domāts tieši mums ir
P c nakts negaisa, no r ta mūs sagaid ja svaiga neaptverami – ik katra kr tošā zvaigzn te un nakts
gaisa dvesma un smalks lietus, kas pal dz ja vieglāk nosl pumainā nokrāsa, viss dabas br nums rad ts
cilv kam un viņa priekam. Bet nakt viss ir miegā;
soļot. Dziedot Stundu dziesmas, T. Krišjānis mūsu
klus koki, snauž ezeri un pļavas. Tom r skan mūsu
uzman bu piev rsa uz Jaunavas Marijas lomu mūsu
dz v , norādot, ka viņa ir tā, kas ved mūs pie J zus, soļi, atstāti grants akmentiņu rakstos.
tā uz kuru varam saukt p c pal dz bas, aizstāv bas, jo
Tuvojoties Aglonas bazilikai katram rodas
Dievs viņai parād jis lielu ž last bu, rad dams viņu
savas izjūtas, bet ieejot pa galvenajiem vārtiem mūs
bez ļaunuma saknes – gr ka. It paši šaubu un
sagaida nomodā esošo slav tāju dziesmas, kurām
dažādu kārdinājumu br žos, vienm r pacelsim mūsu paši sākam dziedāt l dzi, priecājoties par ilgi gaid tā
lūgšanas pie Dievmātes, kuras patv rumā varam rast
droš bu!
Kādā ceļa malā satikām vecu kundz ti
Veroniku, kas savā labsird bā mūs cienāja ar
boliem un, lai gan, diemžēl viņa pati šogad nevarēs
būt Aglonā, tom r noteikti ar par viņu lūgsimies!
Ceļš šodien nav garš, tād ļ jau dr z nonākam
Aizkaln , kur tāpat kā pagājušogad vienojāmies
mūsu sv tceļnieku grupas p d jajā kop gajā Mis , jo
nākamās jau būs pašā Aglonā. Tieši Aizkalnes
bazn cā paman jām ar mūsu grupas moto “Prasi sev
z mi no Kunga, sava Dieva” (sal. Is 7,11) nosl dzošo
ϭϬ

m r a sasniegšanu. Esi sveicināta, Marija!
Laim gi un mazliet noguruši sveicinām jūs visus!
Sv tceļnieki

ϭϭ

