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4. augusts 

 Šodien svētā Alberta draudzes svētceļnieku 

grupa uzsāka Svētceļojumu uz Aglonu no Svētā Al-

berta baznīcas ar prāvesta doto svētību. Sākumā ar 

autobusu devāmies uz Vecpiebalgu un tad ar kājām 

līdz Liezērei. Pa ceļam uzlija lietus, bet kāda jauka 

ģimene mums deva iespēju patverties viņu kūtī. Pēc 

lietus mums priekšā pie debesīm parādījās varavīk-

sne - Dieva derības zīme. Kultūras nama zālē mēs 

lūdzāmies Vesperes un Kompletoriju, kā arī spēlē-

jām iepazīšanās spēli ar “neatbildamiem” jautāju-

miem, piemēram,- kāpēc neražo kaķu barību ar peļu 

garšu? un kāpēc sievietes krāsojot acis atver muti? 

 

 

 Otro Svētceļojuma dienu iesākām ar Svēto Mi-

si Liezēres kultūras namā. Šodien sākot skaitīt Ro-

žukroņa Kristus godības noslēpumu ceturto daļu, par 

to, kā Jēzus Kristus pēc uzkāpšanas debesīs mācību 

apstiprināja ar līdzejošām zīmēm no debesīm, sākās 

strauja lietusgāze. Kad lietus norima, mēs klausījā-

mies brāļa Jāņa vadīto konferenci par mūsu moto 

“Priecājieties un līksmojieties, jo jūsu alga ir liela 

debesīs!” /Mt 5, 12a/. Bijām priecīgi, ka varējām 

izkarināt savus salijušos lietusmētelīšus. Paldies sie-

vietei, kura mūs uzņēma savā pagalmā!  

 Mūsu virtuves komanda mums bija sarūpējusi 

pusdienas, ko ēdām ozolu alejas pakājē. Turpat arī 

sadalījāmies mazajās grupiņās, lai dalītos un iepazī-
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tos tuvāk.  

Mūsu šīsdienas galamērķī Cesvainē, 

mēs lūdzāmies Vesperes Vissvētākās 

Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds 

Romas katoļu draudzē, kur mūs uzņē-

ma prāvests Andrejs Kazakevičs un 

draudzes locekļi. Paldies draudzei par 

laipno uzņemšanu un gardajām vaka-

riņām! Vēlāk mēs uzzinājām daudzus 

interesantus faktus par Cesvaines pili 

un tās apkārtni no harizmātiskas 

gides! 

 

6. augusts 

 No rīta Cesvaines katoļu 

baznīcā svinējām Svēto Misi. 

Šodien pirmie divi drosminieki 

bija izlēmuši gandarīt! Pēc Mises 

draudzes locekļi un priesteris An-

drejs mūs ielūdza brokastīs. Sir-

snīgs paldies viņiem par to! Šo-

dien nogājām, apmēram, 13 km 

līdz Dzelzavai, tāpēc pēc ieraša-

nās bija daudz laika, ko izmanto-

jām, lai dalītos mazajās grupiņās 

un, sarīkojot Slavēšanas vakaru.  

 Pa ceļam uz Dzelzavu at-

pūtas pauzē klausījāmies Kristī-

nas vadītu konferenci par cilvēk-

tiesībām un par to, vai cilvēktie-

sībās sastopamas kristīgās vērtī-

bas. Gandrīz pie pašas Dzelzavas 

mūs uzaicināja apskatīt pareizti-

cīgo baznīciņu, kurā reizi 

mēnesī tiek svinēta katoļu 

Svētā Mise. Tur arī lūdzā-

mies Dieva Žēlsirdības kro-

nīti, pagodinājām Jēzu 

Kristu pulksten 15:00, kā 

arī klausījāmies tēva Sta-

ņislava stāstījumā par pie-

ciem Dieva Žēlsirdības go-

dināšanas veidiem. 

 

 

 No rīta svinējām Svēto Misi Dzelzavas speciā-

lajā internātvidusskolā. Dzelzavas draudzes locekļi 

mūs pavadīja ceļā ar savu Svētceļnieku himnu - 

 “Vadi mani Dievs, 

 Sargā mani Dievs, 

 Svētī mani Dievs, 

 Mīli mani Dievs”.  

 Šodien mūsu kājas mēroja gandrīz 24 km pa 

grants ceļu un garām braucošo smago mašīnu putekļi 

pār mums nolaidās kā migla. Smago mašīnu šoferi 

veltīja mums uzmundrinājuma sveicienus un novēlē-
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ja izturību noiet līdz Aglonai. Pusi no dienas ar 

mums kopā gāja tēvs Staņislavs, kurš mūs pieņēma 

uz garīgajām sarunām vai grēksūdzi. Atpūtas pauzē 

klausījāmies brāļa Jāņa vadīto konferenci par sird-

sapziņas kopšanu.  

 Šīsdienas galamērķī Lubānā tikām uzaicināti 

vakariņās vietējā ēdnīcā, kur jau gaidīja mūsu ieraša-

nos. Paldies vietējai draudzei. Paldies Lubānas pavā-

rēm un pārējiem labdariem! Pēc vakariņām bija ie-

spēja iet atveldzēties uz upi vai nomazgāties dušā!  

 Pa ceļam saņēmām Dieva žēlastību, kādas mā-

jas saimniece izdzirdot, ka ejam garām mūs cienāja 

ar garšīgiem āboliem un ļoti saldām plūmēm! Atpū-

tas pauzē tās mūs veldzēja un deva spēku noiet pēdē-

jo ceļa posmu līdz Lubānai. 

 

 Šorīt Svēto Misi svinējām mazajā un mājīgajā 

Lubānas katoļu baznīcā. Pēc Svētās Mises draudzes 

locekļi mūs uzaicināja uz ekskluzīvām brokastīm 

baznīcas pagalmā zem ābelēm. Ar modru garu un 

pateicības dziesmu devāmies garajā ceļā, kas šodien 

vijās pa karstās saules ieskautu nebeidzamu asfalta 

segumu. 

 Atpūtas pauzē mēs klausījāmies interesantu 

Paulas stāstījumu par vainas izjūtu. Ir pa-

tiesā vainas izjūta, kad runā mūsu sird-

sapziņa un neirotiskā, kad sevi nepatiesi 

apsūdzam, par lietām, kas neattiecas uz 

mums. Katram cilvēkam ir izvēle vai pa-

ļauties uz Kungu kā Pēterim, ka Dievs 

mūs negrib apsūdzēt, vai arī kā Jūdas ne-

ticēt, ka Dievs mums var piedot visu, pat 

vislielāko grēku!  

 Lai mūs atveldzētu tālākam ceļam, 

mūsu dārgie virtuves pavāri pusdienās, kā 

pārsteigumu, sarūpēja gardus saldējumus 

katram! Lai būtu vieglāks solis, dziedā-

jām tautasdziesmas un klausījāmies vācu 

maršu instrumentālo mūziku. Pa ceļam varējām vē-

rot, kā ar lielu kombainu no lauka tiek novākta maiz-

īte.  

 Slava Dievam, ka nogājām 28 km līdz Barka-

vai karstās saules apspīdēti! Noguruši, bet laimīgi 

ieradāmies Barkavā. Uzreiz pēc ierašanās lūdzāmies 

Vesperes, un tad daļa devās peldēties. Dienu noslē-

dzām ar Kompletoriju un devāmies pie miega, lai rīt 

ar jauniem spēkiem noietu 22 km. 

8. augusts 

 

9. augusts 

 Šodien gājām no Barkavas līdz Varakļā-

niem. Saules apspīdēti gājām gan pa šoseju, 

gan pa līkumainiem grants ceļiem. Atpūtas 

pauzēs klausījāmies lekcijas par sirdsapziņas 

izmeklēšanu un Dieva dāvātā aicinājuma atpa-

zīšanu, kā arī par kārdinājumiem ar kādiem 

jāsaskaras aicinājuma atpazīšanas ceļā.  

 Pusdienu pauzi ieturējām kādā piekalnē 

ar skatu uz laukiem. Pēc pusdienām, lai lūgša-

nos padarītāku interesantāku, Rožukroni lū-

dzāmies vairākās valodās - latviski, latgaliski, 

krieviski un franciski. Šodien mūsu grupas 
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dalībniecei Sņežanai bija Dzimšanas diena! Mēs vi-

ņu sveicām ar dziesmu Jaunavai Marijai, kā arī ar 

tradicionālo –“Sveiks, lai dzīvo!” un viņa mūs pacie-

nāja ar kūku.  

 Vakarā devāmies uz aizlūgšanu vakaru uz 

grezno Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas De-

besīs uzņemšanas katoļu baznīcu, kur lūdzāmies 

Vissvētākā Sakramenta priekšā un slavējām ar bal-

sīm un ģitārām. 

 Mūsu grupai pievienojās pieci jauni dalībnieki. 

 

 Dienas skrien ātri! Šī ir jau septītā svētceļoju-

ma diena! Kilometrāžas ziņā viegla. To nosoļojām 

diezgan raitā tempā. 

 No rīta ar Svēto Misi tika ievadīti Varakļānu 

pilsētas 90 gadu jubilejas svētki. To svinējām kopā 

ar Varakļānu draudzi un viņu draudzes svētceļnieku 

grupu, kuri šodien devās ceļā uz Aglonu.  

 Pirmajā dienas daļā lūdzāmies stundu dzies-

mas. Šogad mūsu pieredzējušākos dziedātājus no-

mainījušas jaunas balstiņas - Elza un Evelīna. Tā kā 

mums ir divi mikrofoni, tad iespējams lūgties un 

dziedāt kopā! Atpūtas pauzē klausījāmies tēva Sta-

ņislava konferenci par Svēto mocekli Bakhitu un par 

cerību. 

 Ieradušies šodienas galamērķī, brīvbrīdī spēlē-

jām spēli "Kartupeļi", devāmies uz upi. Pēc vakari-

ņām devāmies uz Viļānu baznīcu, kur Mariāņu tēvs, 

priesteris Rinalds Stankevičs mūs izveda ekskursijā 

pa Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baz-

nīcu un pa klostera parku. Paldies viņam par iedves-

mojošo stāstījumu! 

10. augusts 

 

11. augusts 

 No rīta svinējām Svēto Misi Viļānu svētā Er-

ceņģeļa Miķeļa katoļu baznīcā. Mums bija izdevība 

redzēt, kā fanfarām skanot, virs galvenā altāra tika 

nolaista Vissvētākās Jaunavas Marijas debesbraukša-

nas glezna, atklājot Lurdas Dievmātes skulptūru. 

Priesteris Rinalds Stankevičs mūs sprediķī aicināja, 

atgriežoties no Svētceļojuma, ar savu dzīves piemēru 

liecināt, ka Svētceļojums mums ir devis daudz žēlas-

tību.  

 Pirmos 6 km nogājām raiti, dziedot dziesmas 

mūsu sargeņģelīšiem un Stundu dziesmas. Šodienas 

laikapstākļi bija ideāli iešanai - visu dienu bija no-

mācies, bet lietus uzsmidzināja tikai pēcpusdienā un 

tad, kad jau bijām galamērķī. Daži mākoņi bija tieši 

kā jūras viļņi!  

 Atpūtas pauzē tēvs Staņislavs vadīja konferen-

ci par Patiesības meklēšanu. Katra ienākošā doma ir 

jāapstrādā ar prātu, lai noskaidrotu patiesību. Pie ie-

nākošajām domām var pielipt emocijas un arī kārdi-

nājumi, kas padara domu izpēti grūtāku.  

 Pa ceļam piedzīvojām kādu lielu brīnumu. 

Posmā pirms pusdienām, kad bijām izsalkuši, Dievs 

mums atsūtīja kādu kundzi, kura mūs ieaicināja savā 

pagalmā, pabaroja un padzirdīja! Pateicībā par devī-

gumu un viesmīlību mēs kundzei nodziedājām lūg-

šanu “Esi sveicināta Marija”. Kā Dievs par mums 

rūpējas! 

 Riebiņos iegājām pievienojoties vietējam 

“Dziesmu svētku” parādes gājienam. Mūsu šodienas 

naktsmītnē Riebiņos, esam kopā ar Gulbenes un Va-
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rakļānu Svētceļnieku grupām. Cie-

mos šovakar ieradās Signe un Nel-

da, kuras pazīstam no iepriekšējiem 

svētceļojumiem.  

 

12. augusts 

 Šodien nogājām 18 km līdz Kastīrei. Pirmo 

dienu lija un bija mākoņains gandrīz visu dienu. Arī 

gaisa temperatūra bija zemāka nekā citas dienas.  

 No rīta svinējām Svēto Misi Riebiņu katoļu 

baznīcā kopā ar Gulbenes svētceļnieku grupu. Pēc 

Svētās Mises devāmies pa līkumainiem ceļiem, kas 

veda gan kalnā augšup, gan lejup. Pirmajā un vienī-

gajā atpūtas pauzē klausījāmies tēva Staņislava stās-

tītajā par franciskāņiem un par franciskā-

ņu ordeņa dibinātāju svēto Francisku un 

viņa sekotāju svēto Klāru. Abi šie svētie 

nāca no bagātām ģimenēm, bet atteicās 

no sava komforta, lai dzīvotu nabadzībā 

un sekotu Jēzus Kristus dzīves parau-

gam. Pēc konferences klausījāmies Die-

va Vārdā un pusstundu to apcerējām. 

Tajā skanēja par Mūžīgo maizi, kas ir 

Jēzus Kristus, un kura dāvā mums Mūžī-

go dzīvi. 

 Pusdienas ēdām jau Kastīrē, jo 

mūsu brāļa vēja dēļ, negribēja vārīties 

kartupeļi. Labi, ka mūs pa ceļam kāda 

kundze pacienāja ar āboliem un kāda meitene mums 

izdalīja plūmes! 

 Pēc vesperēm un vakariņām uzrīkojām talantu 

vakaru ar ģitāras spēli, dziesmām, literatūras darbu 

deklamāciju, anekdotēm un zīmēšanas radošo uzde-

vumu. Paldies ceļa draugi par brīnišķīgajiem un ie-

dvesmojošajiem talantiem, kas ielīksmoja mūsu sir-

dis! 

 

13. augusts 

 Šodienu pavadījām Kastīrē. Cēlāmies vēlāk kā 

parasti - 8:00. Svēto Misi svinējām Kastīres skolas 

sporta zālē. 

 Pēc brokastīm klausījāmies tēva Staņislava 

konferenci, kurā viņš balstījās uz pāvesta Franciska 

teikto par vienotību ar Dievu, kā arī minēja piemē-

rus. Tad bija dalīšanās grupiņās, kurās runājām par 

mūsu iespaidiem par šo svētceļojumu, un par kritiku, 

ko varētu mainīt. 

 Brīvajā laikā daži gāja peldēties uz ezeru, spē-

lēja volejbolu un citādi atpūtās. Pēc pusdienām mūsu 

fotogrāfe Sandra uztaisīja mums grupas foto. Tāpat 

kā pagājušogad mēs fotogrāfējāmies ar vienādiem 

krekliņiem, ko mums izdalīja svētceļojuma sākumā. 
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 Pēc vesperēm, ap pus 19:00 devāmies vakara 

gājienā uz Aglonu.  

 Pa ceļam bija tēva Staņislava lekcija par kalna 

svētībām:  

-svētīgi nabadzīgie garā, 

-svētīgi lēnprātīgie, 

-svētīgi tie, kas raud, 

-svētīgi tie, kas alkst un slāpst pēc taisnības, 

-svētīgi žēlsirdīgie, 

-svētīgi sirdsšķīstie, 

-svētīgi tie, kas ieved mieru, 

-svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ. 

 Priecīgi ieradāmies Aglonā ap pus 24:00 un 

uztaisījām kopīgu foto. Tad devāmies iekšā baznīcā 

pie Vissvētākā Sakramenta, un tad pie Dievmātes 

svētgleznas.  

Mēs to paveicām! 


