
   

 

  

2020. gada novembris * Nr. 117 

 Slavēts Kristus! 

Šogad mūsu draudzē novembra mēnesī mēs svinēsim 

vairākus svētkus. Pirmkārt, Visu Svēto dienu  mēs svinēsim 

svētdienā un, ievērojot visus piesardzības pasākumus,  varē-

sim pateikties Dievam par tik daudz aizbildņiem un svētajiem 

draugiem, kas par mums aizlūdz. Viņi ir labi ceļa rādītāji mūsu 

ceļā pie Dieva Viņa valstībā. Varēsim svinēt svētkus kopā ar 

mūsu svētdienas skolas bērniem un viņu vecākiem plkst. 11.00 

-  Pirmās Sv. Komūnijas dienā. Lūgsim, lai Svētā Hostija - 

Kungs Jēzus, labais Draugs paliek vienmēr bērnu dzīvēs arī 

tad, kad vēlāk viņi pieaugs un paši izvēlēsies veidot savu dzī-

vi. Lūgsim, lai mūsu bērni un jaunieši šīs pasaules pārmaiņu 

laikā nepazaudē stingro pamatu un savu dzīvi balsta ticībā 

Dieva Vārdam, Sakramentos un lūgšanā! Lai atrod vietu, 

kur mūsu draudzē iesakņoties.  
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15. novembrī svinēsim mūsu  draudzes aizbildņa sv. Al-

berta Lielā svētkus. Sv. Misē plkst. 11.00 būs klātesošs mūsu 

arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs un tiks dalīts Iestiprināša-

nas sakraments pieciem draudzes jauniešiem. Esam aicināti 

būt kopā ar jauniešiem viņu svinībās atbalstot viņus ar  lūgša-

nām, lai Sv. Gars ienāk un pārveido viņu dzīves dāvājot savas 

dāvanas. 22. novembrī noslēgsim mūsu liturģiskā gada ciklu 

ar Kristus Karaļa svētkiem. Kristus nāk pie mums caur Kristī-

bas sakramentu  un caur Svētā Gara pieskārienu mudina mūs 

būt par Viņa līdzstrādniekiem, būt par pravietisko, karalisko 

un priesterisko tautu savas dzīves konkrētās izvēlēs. 29. no-

vembris noslēgs novembra mēneša svinības ar  I Adventa 

svētdienu, kurā no jauna Baznīca caur praviešiem un sv. 

Jāni Kristītāju aicina ieklausīties Dieva Vārdā, kurš vēlas ie-

miesoties un dzīvot mūsu vidū. 

 Lai šis laiks, kas daudziem ir pārbaudes un problēmu 

laiks, jūs nemaldina, bet kļūst par žēlastības un sastapšanās 

laiku, klausoties Dieva Vārdu - Evaņģēlijā un Baznīcas mācī-

bā! 

 Pr. Krišjānis 

Ja nemīlam tuvāko, mēs patiesi nemīlam Dievu  

 Evaņģēlija fragmentā (Mt 22:34-40) aprakstīta Jēzus un 

Likuma zinātāja saruna. Likuma zinātājs jautā: “Kāds ir vislie-

lākais bauslis?” Jēzus atbild: “Tev būs mīlēt savu Kungu Dievu 

no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava 

prāta”. Un Jēzus tūlīt piebilst: “Mīli savu tuvāko kā sevi pašu!” 

 Aplūkojot minēto sarunu, pāvests, uzrunā pirms lūgšanas 

“Kunga eņģelis” atzīmēja, ka Jēzus atbilde apvieno divus gal-
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venos priekšrakstus, 

kurus Dievs nodeva 

cilvēkiem caur Mo-

zu. Un tādējādi Jēzus 

izvairās no lamatām, 

kas tiek sagatavotas, 

lai Viņu izprovocētu. 

Sarunas vedējs cen-

šas ievilināt Jēzu disputā starp farizejiem attiecībā uz 

priekšrakstu hierarhiju. Taču Jēzus nosprauž divus būtiskus 

principus visu laiku ticīgajiem.  Pirmais princips nosaka, 

ka ticības dzīve nedrīkst būt reducēta uz bailīgu piespiedu pa-

klausību, bet tās priekšnosacījumam ir jābūt mīlestībai. Otrs 

princips liek mīlēt Dievu un tuvāko, nešķirojot tos vienu no 

otra. Pāvests norādīja, ka tas ir viens no Jēzus galvenajiem 

jauninājumiem, un tas palīdz saprast, ka tad, ja nemīlam tuvā-

ko, mēs patiesi nemīlam Dievu. Līdzīgā veidā, ja mūsu rīcība 

neizriet no attiecībām ar Dievu, tad nevar pastāvēt arī patiesa 

mīlestība uz tuvāko. 

 Jēzus savu atbildi noslēdz šādiem vārdiem: “Šajos divos 

baušļos ietverta visa bauslība un pravieši.” Pāvests paskaidro-

ja, ka visiem priekšrakstiem, kurus Kungs ir devis saviem ļau-

dīm, ir jābūt savienotiem ar mīlestību uz Dievu un tuvāko. 

Francisks piebilda, ka patiesībā, visi baušļi kalpo tam, lai no-

dibinātu un izrādītu šo divkāršo un nedalāmo mīlestību. Mī-
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lestība uz Dievu tiek izteikta galvenokārt lūgšanā, un jo īpaši 

adorācijā. Pāvests atzīmēja, ka mēs bieži atstājam novārtā Die-

va adorāciju. Mēs lūdzam žēlastību, pateicamies, vēlamies 

kaut ko ļoti izlūgt, bet atstājam novārtā adorāciju. “Tieši ado-

rēt Dievu ir lūgšanas kodols,” uzsvēra Francisks. Viņš teica, 

ka mīlestība uz tuvāko, kas tiek saukta arī par brālīgu tuvāk-

mīlestību, sastāv no tuvības, ieklausīšanās, dalīšanās, rūpēm 

par citiem. Pāvests atzīmēja, ka nereti atsakāmies uzklausīt 

otru, jo viņš mums šķiet garlaicīgs, vai atņem mums laiku. Mēs at-

sakāmies dalīties viņa sāpēs, viņa pārbaudījumos, taču vienmēr at-

rodam laiku tenkām. Mums nav laika mierināt noskumušos, bet ir 

daudz laika tenkām. Apustulis Jānis raksta: “Kā gan tas, kurš nemīl 

savu brāli, kuru viņš redz, var mīlēt Dievu, kuru neredz” (1 Jņ 

4:20).  

 Evaņģēlijā vēstīts arī, ka Jēzus mums palīdz iet pie dzīvā 

ūdens avota, kas ir Mīlestība. Pāvests paskaidroja: 

“Šis avots ir pats Jēzus, kuru esam aicināti mīlēt komūnijā, ko ne-

kas un neviens nevar salauzt – komūnijā, kas ir dāvana, kuru lūgt 

katru dienu. Tā ir arī apņemšanās nepieļaut, lai mūsu dzīvi paver-

dzinātu pasaules elki. Pierādījums tam, ka ejam atgriešanās un 

svētuma ceļu, vienmēr ir mīlestība uz tuvāko. Kamēr vien būs kāds 

brālis, vai māsa, pret kuru aizveram savu sirdi, tikmēr nebūsim 

mācekļi, par kādiem mūs aicina būt Jēzus. Taču Viņa dievišķā žēl-

sirdība neļauj zaudēt drosmi, drīzāk tā mūs aicina katru dienu no 

jauna sākt neatlaidīgi dzīvot pēc Evaņģēlija.” 
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TRANSITUS – sv. Franciska nāves piemiņas dienas  
dievkalpojums 

3.oktobra pēcpusdienā mūsu draudzē pulcējās Franciskā-

ņu ordeņa ģimenes: kapucīnu tēvi, konsekrētās māsas un laji, 

lai kopā nosvinētu sv. Franciska nāves piemiņas dienas dievkal-

pojumu – TRANSITUS. Patiesībā, tā ir iespēja padomāt par 

tikšanos ar Kungu Debesīs, kas sagaida ikvienu no mums. Un 

izvērtēt, kā gan es līdz šim esmu nostaigājis šo ceļu. Varbūt va-

ru kaut ko uzlabot? Tomēr tas var notikt ne pašu spēkiem, bet 

kopā ar Kunga žēlastību, kā lasām Svētajos Rakstos: visu spēju 

Tanī, kas mani stiprina (Fil 4:13)! 

Franciskāņu ģimeņu tikšanās iesākās ar sv. Misi, kuru 

vēl svinīgāku padarīja māsas Agneses svētsolījumi Franciskāņu 

laju III ordenī. Mūsu dažādība parāda to, ka franciskāņu garī-

gumu var izdzīvot jebkurā aicinājuma ceļā. Tad sekoja Transi-
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 Pagāja vasara ar svētceļojumu augustā, un pienāca ru-

dens. Laiks ražas svētkiem. Svētceļojuma laikā apcerējām pā-

vesta Franciska encikliku  "Laudato Si", pateicāmies par Die-

va radīto pasauli. Turpinām slavēt Dievu un tagad pateicamies 

par Viņa gādību, par dāvāto ražu. Jo viss, kas mums ir, ir Radī-

tāja dots.  

Ražas svētki mūsu draudzē 

tus, kuru vadīja Māsas kalpones. Visbeidzot tikāmies agapē – 

kas palīdzēja mums vienam otru mazliet vairāk iepazīt un vei-

dot kopīgu sadraudzību!  

Šāds notikums ļauj mums vairāk piedzīvot vienotību 

Baznīcā! Un ceru, ka nākotnē sekos arī citi līdzīgi sadraudzī-

bas pasākumi! Paldies visiem, kas piedalījās un organizēja, kā 

arī sirsnīgi aicinu draudzes locekļus piedalīties nākamajos 

draudzes pasākumos, lai kopīgi pieaugtu un stiprinātos ticībā 

un vienotībā! 

m. Marika 
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 Labas atmiņas par iepriekšējā gada svētkiem, mudināja 

ar prieku gatavoties šiem Ražas svētkiem, nu jau otro reizi. 

Nozīmīgs pamudinājums svētkiem bija - iespēja vienot drau-

dzi - lai draudzes cilvēki varētu iepazīties un pabūt kopā. 

Svētki notiek, pateicoties  draudzes locekļu saziedotajiem 

augļiem, dārzeņiem un ziediem. Ar tiem tika dekorēta baznīca, 

altāra daļa. Visi kopā svētajā Misē varējām pateikties par šī 

gada ražu. Pēc Mises, protams, kopīgs mielasts. Par ēdienkarti 

īpaši nebija jādomā. To noteica latviešu tradīcijas. Ēdām krē-

mīgu ķirbju zupu un rupjmaizi ar speķīti. Varējām cienāties ar 

sanestajiem āboliem. Slava Kungam arī par lielisko laiku! Šī 

gada ražas svētki tika papildināti ar ķirbju marinēšanas 

„darbnīcu”. 

Ja Jums ir vēlme, ierosinājumi, dekorēšanas vai citas prasmes, 

pievienojieties nākamajiem ražas svētkiem draudzē pēc gada. 

Jau pati šī svētdiena, 4.oktobris bija bagāta ar svinamiem noti-

kumiem. 4.oktobrī varējām sveikt un labus vārdus veltīt skolo-

tājiem/ām, kā arī mūsu brāļi kapucīni atzīmēja Asīzes Francis-

ka piemiņas dienu.  

Viens no svētdienas, 4.oktobra, lasījumiem skanēja: “Brāļi, 

neraizējieties ne par ko, bet visās lietās savas vajadzības da-

riet zināmas Dievam lūgšanā un pateicības pilnos lūgumos. 

Un Dieva miers, kas pārspēj jebkādu saprašanu, pasargās jū-

su sirdi un prātu Kristū Jēzū.” (Flp 4, 6-9) 

Uz tikšanos pēc gada, 

Inese 

Sv. Alberta draudzes Alfa kurss 
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Piektdien, 23. oktobrī, pēc valdības sēdes ir pieņem-
tas izmaiņas epidemioloģiskajos noteikumos arī at-
tiecībā uz baznīcām. 
 
Šī norma ir saistoša no šā gada 26. oktobra līdz 31. decem-
brim. 
 

Spēkā paliek 2 m distance, roku dezinfekcija, mutes un degunu 

aizsegi (maskas un sejas vairogi). 

Izmaiņas skar pulcēšanos uz privātiem pasākumiem (kristībām, 

laulībām un bērēm).  Ir samazināts dalībnieku skaits: iekštelpās 

vienlaikus uzturas ne vairāk kā 10 cilvēku un ne vairāk kā 100 

cilvēku ārtelpās.  

 Kārtējā dievkalpojumā tiek nodrošināts, ka: vienlaikus at-

rodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko 

pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra 

(vairākas ieejas un izejas no telpām, labierīcības); vienam ap-

meklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 3 m
2
 no publiski pieeja-

mās telpas (šīs prasības ie-

vērošanai kopējās lūgšanu 

zāles platība jāizdala ar 3 un 

var zināt cik cilvēku var pul-

cēties uz vienu dievkalpoju-

mu); 

 Apmeklētājiem ir publis-

ki pieejama informācija par 

maksimāli pieļaujamo perso-

nu skaitu, kas vienlaikus var 

atrasties reliģiskās darbības 

veikšanas vietā. 

Noteikumi, kas jāzina vīrusa izraisītās  
Covid-19 pandēmijas laikā 
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Saistībā ar novembra mēnesi ir saņemti Apustuliskā 
Penitenciārija norādījumi. 

Lai ievērotu saistībā ar COVID-19 izplatīšanos dažādās valstīs ie-

viestos atšķirīgos ierobežojumus, bet atvieglotu ticīgajiem atlaidu 

iemantošanu, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem, Apustulis-

kais Penitenciārijs ar īpašu pāvesta Franciska pamudinājumu no-

saka: 

Pilnās atlaidas, parasti iemantojamas no 1. līdz 8. novembrim, 

tiem, kas apmeklē kapsētas lūdzoties par mirušajiem, kaut vai 

tikai domās, vai 2. novembrī dievbijīgi apmeklējot baznīcu un tur 

lūdzoties Kunga lūgšanu Tēvs mūsu… un Es ticu…,  ir iemanto-

jamas jebkurā novembra mēneša dienā. 

Vecāka gada gājuma cilvēki, slimojošie un visi tie, kuri svarīgu ie-

meslu dēļ nevar iziet no mājām, piemēram, valsts noteikto iero-

bežojumu dēļ, arī var iemantot pilnas atlaidas, kuras var upurēt 

par mirušajiem, ja garīgi vienosies ar citiem ticīgajiem, atteiksies 

no jebkura grēka un pie pirmās iespējas izpildīs trīs atlaidu ie-

mantošanas noteikumus (sakramentālā grēksūdze; pieņems sv. 

Komūniju un lūgsies Svētā tēva nodomā), un Jēzus vai Dievmā-

tes svētbildes priekšā dievbijīgi lūgsies par mirušajiem, piemē-

ram, Laudes vai Vesperes no Breviāra ofīcija par mirušajiem, 

vai Rožukroni, vai Dieva žēlsirdības kronīti, vai citas lūgšanas 

par mirušajiem, vai arī lasīs un pārdomās Evaņģēlija fragmen-

tus, kas paredzēti mirušo pieminēšanas liturģijā, vai veiks žēlsir-

dības darbu, upurējot Dievam savas ciešanas un dzīves grūtī-

bas. 
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Liturģiskais kalendārs 

 

1. novembris, svētdiena – Visi Svētie, obligāti svinamie lielie 

svētki. Sv. Mises : 8:00, 9:00, 11:00 (mūsu draudzes bēr-

niem I sv. Komūnija) un 18:00 (procesija pēc sv. Mises). 

 

2. novembris, pirmdiena – visu Ticīgo Mirušo piemiņas die-

na.  Sv. Mises: 8:00 (Saliktā Svētā Mise par mirušajiem), 

11:00 un 18:00 (sēru procesija mirušo piemiņai pēc sv. 

Mises). Ziedojumi tiks vākti diecēzes kūr ijas atbalstam.  

 

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

  Lai saņemtu atlaidas:  

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

jāuzmodina pilnīga atteikšanās no grēka, arī no ikdienišķā 

(tātad arī no atkarībām), svarīga iekšējā nostāja;  

- ja nepieciešams, jāpieiet pie Grēksūdzes sakramenta;  

- jāpieņem Svētā Komūnija;  

- jāpalūdzas Pāvesta nodomā (tādā nodomā, kādu konkrētajam 

mēnesim noteicis Svētais Tēvs) vismaz Tēvs mūsu un Esi 

sveicināta.  

 Ar vienu Grēksūdzes sakramentu pietiek, lai saņemtu vairā-

kas atlaidas, toties Svētā  Komūnija un lūgšana Pāvesta no-

domā ir nepieciešama katrai dienai atsevišķi.  

9. novembris, pirmdiena – Laterāna Bazilikas iesvētīšanas 

gadadiena, svētki. Sv. Mises plkst. 8:00 un 18:00.  

10. novembris, otrdiena – sv. Leons Lielais, pāvests un Baz-
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nīcas doktors, piemiņas diena. Sv. Mises plkst. 8:00 un 

18:00.  

11. novembris, trešdiena – sv. Mārtiņš no Turīnas, bīskaps, 

piemiņas diena. Sv. Mises plkst. 8:00 un 18:00.  

12. novembris, cetur tdiena – sv. Jozafats, bīskaps un mo-

ceklis, piemiņas diena. Sv. Mises plkst. 8:00 un 18:00.  

15.novembrī, svētdienā, svinēsim Sv. Alberta Lielā - drau-

dzes aizbildņa svētkus. Svēto Misi plkst. 11:00 celebrēs 

arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs un draudzes ticīgie sa-

ņems Iestiprināšanas sakramentu. Sakarā ar draudzes aizbil-

dņa svinībām ticīgie var saņemt atlaidas, esot žēlastības stā-

voklī vai ejot pie labas grēksūdzes, pieņemot Sv. Komūniju 

un pēc tam palūdzoties Pāvesta nodomā (tādā nodomā, kādu 

konkrētajam mēnesim noteicis Svētais Tēvs) vismaz Tēvs 

mūsu un Esi sveicināta.  

17.novembris, otrdiena – sv. Elizabete no Ungārijas, mūķe-

ne, piemiņas diena. Sv. Mises plkst. 8:00 un 18:00.  

21.novembris, sestdiena – Vissv. Jaunavas Marijas prezen-

tācija templī, piemiņas diena. Sv. Mises plkst. 8:00 un 

17:00 (svētdienas sv. Mise).  

22. novembris, svētdiena – Mūsu Kunga Jēzus Kristus, Vis-

pasaules Karaļa, lielie svētki. Sv. Mises kā svētdienā. 

  

29.novembris – Adventa I svētdiena. 

30.novembris, pirmdiena – sv. apustulis Andrejs, svētki.    

Sv. Mises plkst. 8:00 un 18:00.  
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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. 
  


