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Slavēts Kristus! 

 Novembra mēnesi 

mēs iesāksim svinēt ar visu 

Svēto dienu,  turpināsim ar 

visu ticīgo mirušo piemiņas 

dienu un lūgšanām par 

mirušajiem. Mēnesi no-

slēgsim ar liturģiskā gada 

pēdējo būtisko notikumu - 

ar Kristus Karaļa svētkiem. 

Protams, mūsu draudzē  

svinēsim arī mūsu drau-

dzes patrona Sv. Alberta 

Lielā svētkus kopā ar arhi-

bīskapa Zbigņeva Stanke-

viča vizitāciju, kas šogad 

ieplānota 17. novembrī. 

Tāpēc aicinu jūs lūgties par 

mūsu gana vizitāciju mūsu baznīcā un viņa tikšanos ar draudzes grupu 

un kopienu pārstāvjiem. Lai Svētais Gars mūs visus tuvina Kristus pilnīgā-

kai atzīšanai.  

 Šī mēneša pirmajā svētdienā otrajā lasījumā mēs dzirdam apustuļa 

Pāvila vēstules vārdus: ”Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus vārds tiktu pago-

dināts jūsos un jūs Viņā“( salīdzināšanai: 2 Tes 1,12). Ko tas nozīmē? Uz 
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to atbild pats Jēzus Jāņa evaņģēlijā : ”Tēvs, es vēlos lai arī tie, kurus tu 

man devi, būtu ar mani tur, kur es, lai viņi redzētu manu godību, kādu tu 

man devi”. ”Un Es viņiem atklāju Tavu vārdu un atklāšu, lai mīlestība ar 

kādu Tu mani mīlēji, būtu viņos un Es viņos”. (Jņ 17, 24 un 26) Domāju, 

ka mūsdienās šie vārdi ir aktuāli tur, kur tiek sludināts Evaņģēlijs un tiek 

pieņemts Dieva Vārds. Mēs gaidām uz Kunga atnākšanu, tāpēc, lai mūsu 

iekšējais cilvēks būtu tam gatavs un nebaidītos no Dieva varenības, 

mums ir dots Viņa Vārds. Pats Dieva Vārds katru ticīgo ieved patiesībā 

par to, kas viņš ir, patiesībā par šo pasauli un patiesībā par Dieva Mīlestī-

bu. Tikai Kunga Gars var mums atklāt, kas mēs patiesībā esam, kāpēc 

dzīvojam un kāds ir mūsu aicinājums. Dievs nemelo un nevienu Viņš ne-

grib mānīt, jo Viņā ir visa patiesība un Viņam neskauž, ja kāds iepazīst 

Viņu un Viņa noslēpumus. Jēzus ir Dieva patiesības tīrākais devējs, jo ir 

Viņa Dēls. Dieva patiesība, jebšu Viņa Mīlestība, tāpat kā Viņa Vārds pie-

pildās pašā Jēzū Kristū un tanī, kas Viņu pieņem! 

Dieva svētību novēlot, pr. Krišjānis  

Dieva Vārds ir mūsu prieka avots 

 Francisks aicināja klātesošos Euharistijas dalībniekus un visus ticī-

gos uzmanīgi klausīties Dieva Vārdu, lai nav tā, ka tas "pa vienu ausi ie-

nāk, pa otru iziet". Komentējot pirmo lasījumu, Svētais tēvs atgādināja, 

ka svētdiena ir Kunga diena. Tā ir ticīgās tautas tikšanās ar Kungu diena. 

Tā ir manas ģimenes tikšanās ar Kungu diena. Tā ir manas satikšanās ar 

Kungu diena. Kad dzirdam Dieva Vārdu, kas notiek mūsu sirdī? – jautāja 

pāvests. Vai mēs to vērīgi klausāmies? Vai ļaujam, lai tas aizskar mūsu 

sirdi, vai varbūt stāvam, skatāmies griestos un domājam par kaut ko citu? 

Ko es daru, kā gatavojos tam, lai Dieva Vārds aizsniegtu manu sirdi? 



 3 

 

Turpinājumā Francisks uz-

svēra, ka Dieva Vārds ir mū-

su prieka avots. "Satikšanās" 

ar šo Vārdu piepilda mūsu 

sirdi ar prieku, un šis prieks 

ir mūsu spēks. Kristieši ir 

priecīgi tāpēc, ka savā sirdī 

uzņēma Dieva Vārdu un ne-

mitīgi ar to "satiekas" un pēc tā tiecas. Pāvests aicināja mūs izmeklēt 

savu sirdsapziņu, pārdomājot, vai un kā mēs klausāmies Dieva Vārdu, 

un vai esam pārliecināti, ka Kunga prieks ir mūsu spēks. Skumjas nav 

mūsu spēks – viņš atgādināja. 

Tos, kuru sirdis ir noskumušas, velns momentā nogāž gar zemi, savu-

kārt, Kunga prieks mūs pieceļ augšā un palīdz skatīties uz priekšu – sacī-

ja pāvests, mudinot atvērt savu sirdi Dieva Vārdam un nebaidīties prie-

cāties. 

https://www.vaticannews.va/lv 

       Jānis Evertovskis – Vatikāns  

Garīgā remdenība pārvērš mūsu dzīvi kapsētā 

 Komentējot lasījumu no pravieša Ageja grāmatas (sal. 1, 1-8), Fran-

cisks atgādināja, ka Kungs caur pravieša muti aicina tautu pārdomāt savu 

rīcību un to izmainīt. Ienaidnieki bija izpostījuši templi, bet ļaudis gadiem 

ilgi neko nedarīja, lai to atjaunotu. Viņi negribēja ķerties pie darba, nevē-

lējās visu sākt no gala, neļāva Kungam viņiem palīdzēt atkal piecelties. 

Viņi aizbildinājās, ka vēl nav pienācis īstais laiks. 

https://www.vaticannews.va/lv
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Tā ir šo ļaužu un arī mūsu traģēdija, ka mēs padodamies remdenībai un 

sakām: 'Jā, jā, Kungs, labi… , bet lēnām, Kungs, lēnām, lai paliek, kā 

ir… Izdarīšu rīt!' Un to pašu mēs teiksim atkal rīt un parīt un tā tālāk. 

Mēs visu laiku atliekam sirds atgriešanos, neizmainām savu dzīvi. 

 Pāvests paskaid-

roja, ka bieži vien aiz 

daudzām mūsu nedrošī-

bām slēpjas remdenība. 

Tādā veidā daudzi cil-

vēki iznieko savu dzīvi 

un beigās paliek kā 

"lupatas", jo neko neda-

rīja, bet tikai mēģināja 

saglabāt savu iekšējo mieru. Taču tas ir "kapa miers". 

Kad iekārtojamies šajā siltumā, kad kļūstam garīgi remdeni, tad pārvēr-

šam savu dzīvi par kapsētu. Tajā nav dzīvības. Mēs noslēdzamies, lai ti-

kai tur neielaužas problēmas. Mēs esam kā šie ļaudis, kuri saka 'jā, jā, 

mēs esam gruvešos, bet neriskēsim. Mēs jau esam pieraduši tā dzīvot'. 

Homīlijas noslēgumā Svētais tēvs atgādināja, ka tas viss notiek arī 

mums dažādās mazajās lietās, ar kurām nav viss kārtībā un ko Kungs 

prasa izmainīt. Viņš prasa, lai mēs atgriežamies, bet mēs atbildam, ka to 

darīsim rīt. Šajā sakarā Francisks aicināja lūgt Kungam žēlastību nebūt 

"kristiešiem pa pusei", nebūt tādiem, kuri ir "ne šis, ne tas", bez substan-

ces. Varbūt mēs domājam, ka esam labi kristieši, ka daudz strādājam, 



 5 

 

Ražas svētki mūsu draudzē 

  

   Lai top slavēts Jēzus Kristus! 

 Šī gada 5. un 6. oktobrī sv. Alberta baznīcā tika rīkoti Ražas 

svētki – pirmie mūsu draudzē. Un tieši tāpēc tas uzskatāms par īpašu 

notikumu. Vēl pašā rudens sākumā mums, Alfa kursa komandai, 

dzima šī ideja, kuru pamazām arī sākām īstenot. Lūkojām, kā tas ir 

norisinājies citās draudzēs, plānojām, kā varam iesaistīt pašu drau-

daudz sējam, bet beigās tomēr maz ievācam. Lai Kungs mums palīdz pa-

mosties no remdenības un nebūt savā garīgajā dzīvē nejūtīgiem – lūdzās 

pāvests. 

https://www.vaticannews.va/lv 

Jānis Evertovskis – Vatikāns 

https://www.vaticannews.va/lv
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dzes locekļus, plānojām un darbojāmies, lai šie svētki mums būtu. 

Tieši mērķis saliedēt mūsu draudzi, iepazīt labāk vienam otru, bija 

viens no mūsu galvenajiem vadmotīviem šim pasākumam, tāpēc 

uzrunājām draudzes locekļus gan baznīcā, gan izmantojot sociālos 

tīklus, un guvām vērtīgu pieredzi, kā uzrunāt ticīgo tautu. 

Bija patiess prieks par cilvēku saziedotajām rudens veltēm dekorā-

cijai baznīcā, kā arī zupai, ko celt galdā sestdienas talciniekiem un 

draudzei pēc svētdienas svētās Mises.  

Svētku kulminācija bija pateicības sv. Mise svētdien – tika pienes-

tas upurdāvanas un ziedi. Tas bija ļoti svinīgi un aizkustinoši.  

Domāju, ka viss izdevās lieliski!  

Pateicība Dievam par divām skaistām un saulainām dienām un, 

protams, par šī gada ražas guvumu. Paldies katram, kurš pielika sa-

vu roku, lai šī skaistā tradīcija mums aizsāktos. Tā noteikti turpinā-

sies, ja vien paši to vēlēsimies.  

Pateicībā, 

Inga Malahovska 

Alfa kurss 

Liturģiskais kalendārs 
 

1.novembris, piektdiena – Visi Svētie, obligāti svinamie lielie svētki. 

Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 18:00 (procesija pēc sv. Mises). 
 

 2.novembris, sestdiena – visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena. Sv. 

Mises: 8:00, 11:00 (sēru procesija mirušo piemiņai pēc Sv. Mises) un 

17:00 (svētdienas sv. Mise) 

 

1. - 8. novembris – Lūgšanu nedēļa par mirušajiem. 

Atlaidas par mirušajiem:  
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1. un 2. novembrī var  iegūt pilnīgas atlaidas, kuras dr īkst upurēt 

tikai par mirušajiem, dievbijīgi apmeklējot baznīcu un tur noskaitot Kun-

ga lūgšanu „Tēvs mūsu” un „Es ticu”.  

Laikā no 1. līdz 8. novembrim (ieskaitot) var iegūt pilnīgas atlaidas, 

tikai par mirušajiem, ja dievbijīgi apmeklē kapsētu un lūdzas par  

mirušajiem. Pārējās gada dienās par lūgšanu kapsētā var iegūt daļējas 

atlaidas.  

 Lai saņemtu atlaidas:  

- jābūt svētdarošās žēlastības stāvoklī, proti, bez grēka; sevī ir jāuzmo-

dina pilnīga atteikšanās no grēka, arī no ikdienišķā (tātad arī no atkarī-

bām), svarīga iekšējā nostāja;  

- ja nepieciešams, jāpieiet pie Grēksūdzes sakramenta;  

- jāpieņem Svētā Komūnija;  

- jāpalūdzas Pāvesta nodomā (tādā nodomā, kādu konkrētajam mē-

nesim noteicis Svētais Tēvs) vismaz Tēvs mūsu un Esi sveicinā-

ta.  

  Ar vienu Grēksūdzes sakramentu pietiek, lai saņemtu vairākas at-

laidas, toties Svētā Komūnija un lūgšana Pāvesta nodomā ir nepiecieša-

ma katrai dienai atsevišķi.  

  9. novembris, sestdiena – Laterāna Bazilikas iesvētīšanas gadadie-

na, svētki. Sv. Mises plkst. 8:00 un 17:00 (svētdienas sv. Mise).  

17. novembris, svētdiena – Sv. Alberta Lielā - draudzes aizbildņa 

svētki un arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija mūsu drau-

dzē plkst. 11:00. Sakarā ar draudzes aizbildņa svinībām ticīgie var 

saņemt atlaidas, esot žēlastības stāvoklī vai ejot pie labas grēksūdzes, 

pieņemot Sv. Komūniju un pēc tam palūdzoties Pāvesta nodomā  vis-

maz Tēvs mūsu, Esi sveicināta un Es Ticu.  
 

 24. novembris, svētdiena – Mūsu Kunga Jēzus Kristus, Vispasaules 

Karaļa, lielie svētki. Sv. Mises kā svētdienā. 
 

 30. novembris, sestdiena – sv. apustulis Andrejs, svētki. Sv. Mises 

plkst. 8:00 un 17:00 (svētdienas sv. Mise) .  
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INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI  

Atbildīgais par izdevumu: t. Krišjānis  
Teksta salicēja: Marika Lotaņuka 
Teksta korektore: Ruta Vinķele  

Izdevums ir par ziedojumiem! 
ZIEDOJOT PAR DRAUDZES AVĪZĪTI, JŪS ATBALSTĪSIET ALFA  

KURSUS PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNIEŠIEM !  

Baznīca atvērta:  
  

Darbadienās:   
7:00 – 9:00 un 17:00 – 18:45 
  

sestdienās:  
7:00 – 9:00 un 16:00 – 18:00 
  

svētdienās:  
6:30 – 15:00 un 17:00 – 19:00 
 
obligāti svinamo Baznīcas svētku 
dienās (darbadienās):  
7:00 – 12:00 un 17:00 – 19:00 
Sestdienās: 
7:00 – 12:00 un 16:00 – 18:00 

Vissvētākā Sakramenta adorācija: 

  
Svētdienās: 
Pēc Sv. Misēm:  

plkst. 10:00 - 11:00; 12:00 – 13:00 un 

13:45 - 15:00   

Katra mēneša pirmajā piektdienā:  
Pēc Sv. Mises no 9:00 līdz 10:00 un no 
17:00 līdz 18:00 

  

Svētās Mises: 

 
No pirmdienas līdz piektdienai: 
8:00 LV 
18:00 LV 

Sestdienās: 

8:00 LV 
17:00 LV 

Svētdienās: 
8:00 PL 
9:00 LV 
11:00 (Summa) LV 
13:00 KR  
18:00 LV (ar ģimenēm) 
 
Obligāti svinamajos Baznīcas svēt-
kos: 
8:00 LV 
11:00 (Summa) LV 
18:00 LV(sestdienās 17:00) 

Draudzes kontaktinformācija: 

Adrese:  
Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002,  
tālr.: 6 761 36 30; mob.: 2 707 46 76 
e-pasts: draudzes_kanceleja@inbox.lv 
 
Draudzes mājas lapa: 
www.albertadraudze.lv  

 

Draudzes kancelejas darba laiks:  
no pirmdienas līdz trešdienai no plkst.  
9:00 līdz 13:00  
ceturtdienās un piektdienās no plkst. 
13:00 līdz 17:00 
Svētdienās, valsts un obligāti svina-
mo  Baznīcas svētku dienās: slēgta. 
  


