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Izdevums ir par 
ziedojumiem

Priestera katehēze
Dārgie brāļi un māsas Kristū!
Vasarsvētki mūsu draudzē atnāk īpašā veidā. 

Katrs gaida, cer un paļaujas uz Svētā Gara dāva-
nām. Atcerēsimies, kādas tad ir šīs dāvanas: gud-
rības, saprāta, padoma, spēka, zinību, dievbijības 
un Dieva bijāšanas dāvana.

Īpaši Vasarsvētkus gaida mūsu jaunākie drau-
dzes locekļi, kas pirmo reizi satiksies ar Jēzu Pir-
majā Komūnijā. Tas noteikti būs kaut kas īpašs un 
neaizmirstams. Atcerēsimies mēs paši, kad tad bija 
mūsu Pirmā Komūnija. Kurā vietā, kādā baznīcā, 
pie kāda priestera, vieni paši vai ar mūsu drau-
giem vienaudžiem. Ko mēs no tā esam ieguvuši, 
saglabājuši, un kā mēs esam pieauguši pie Dieva.

Bieži šo tikšanās reizi mēs saglabājam kā mīļu 
atmiņu no bērnības, kas palīdz ticības grūtībās, 
stiprina un dod cerību. Var novērot: daudziem 
Pirmā Komūnija ir sākums jaunai garīgai dzīvei, 
lai meklētu jaunus ticības mērķus, iedziļinātos 
ticības patiesībās, lai tā labāk izprastu Lielo Die-
va Mīlestību. Bet gadās, ka mūsu garīgā dzīve pa-
liek visu mūžu tāda pati, kādu mēs to izveidojām 

vai sagatavojām Pirmajai Svētajai Komūnijai. 
Gadās, kad pat jau sirmā vecumā mēs tāpat kā 
bērnībā ejam pie grēkusūdzes, pie Dievgalda, bet 
necenšamies pieaugt Labā Dieva paspārnē. Tieši 
varbūt Svētais Gars būs tas, kas mūsu ticībai dos 
spārnus, dos prieku un vēlmi ieraudzīt Lielo Die-
va Mīlestību un šo Mīlestību nodot tālāk visiem 
labas gribas cilvēkiem.

Pēc Vasarsvētkiem iesākas parastais litur-
ģiskais laiks, kas savijas vienkāršībā ar mūsu 
pienākumiem. Un ļauj iepazīt arī to skaistumu, 
Baznīcas skaistumu vienkāršībā. Lai tas atspo-
guļojas mūsu ticībā, mūsu darbā gan mājās, gan 
sabiedrībā, gan atpūtā.

Sākas arī atvaļinājumu laiks. Domāsim, kā 
labāk pavadīt šo laiku kopā ar savu ģimeni un 
draugiem, neaizmirstot savus kristieša pienā-
kumus. Izbraucienos vienmēr padomāsim, ko 
mēs varam iegūt garīgi, lai svētdienas nebūtu tās 
dienas, kad ir tikai atpūta un izpriecas, bet pa-
domāsim, kādu dievnamu mēs varam apmeklēt, 
uzzinot, cikos tur ir dievkalpojumi. Tas ir ne tikai 
Latvijā, bet visā pasaulē. Pajautāsim ekskursijās, 
vai būs dievnama apmeklējums, vai būs svētdie-
nas Dievkalpojums. Pastāstīsim arī pie mums at-
braukušajiem atpūtniekiem, cikos mūsu baznīcā 
ir dievkalpojumi. Tas parādīs Jūs kā vērtību, kā 
kristieti, kā gudru atpūtnieku, kas māk izmantot 
visas Svētā Gara dāvanas.

Gribu visus apsveikt Vasarsvēkos, arī tos, 
kas ies pie Pirmās Svētās Komūnijas, novēlēt, 
lai Dievs dod gudrības un saprāta dāvanu, lai 
Svētais Gars dod spārnus pieaugt ticībā, cerībā, 
mīlestībā.

Priesteris Ilmārs Kravalis

2014.  Nr. 6 (7) 2014. gada 8. jūnijs



Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa 2014. Nr. 6 (7) 2

Fotografējis Raimonds Stoks

Saulkrastu draudzes baznīcā

Maijā īpaši lūdzām Dievmamiņas svētību sev, savām 
ģimenēm, savai draudzei un bērniem, kuri gatavojās 
Svētā Gara nosūtīšanas svētkos iet pie Pirmās Svētās 
Komūnijas, lūdzoties Vissvētākās Jaunavas Marijas 
litāniju un dziedot Stundu dziesmas

Iestādījām leduspuķītes un krustenītes 
pie lielā krusta baznīcas dārzā

Tomass, kurš arī Vasarsvētkos pirmo reizi pieņems 
Vissvētāko Sakramentu, jau ir pievienojies mūsu 
ministrantiem 

Tūlīt, tūlīt būs jākārto Svētdienas skolas eksāmens!

Interesanti zināt
 Jūnijā īpaši godinām Vissvēto Jēzus Sirdi.
“Vissvētākā Jēzus Sirds, nāc un pārņem mani pilnīgi Savā rīcībā. Dari, Kungs, ka Tavi nodomi kļūst par maniem nodomiem un Tavi 
rīcības motīvi – par manējiem. Dari, Kungs, lai es domātu Tavas Domas un runātu Tavus Vārdus. Ļauj man paslēpties Tavas Vissvētākās 
Sirds dzelmēs un pilnībā saplūst ar Tevi.” effata.lv
 8. jūnijs – Vasarsvētki. 
Kristīgās Baznīcas kalendārā Vasarsvētki līdzās Ziemassvētkiem un Lieldienām ieņem īpaši svarīgu vietu. Svētais Gars, Vasarsvētku 
dienā iemiesojies apustuļos, ir palicis nesaraujamā vienotībā ar Baznīcu, padarot īstenus tās sakramentus un patiesas tās mācības. 
Vasarsvētki ir Kristīgās Baznīcas dzimšanas diena. Kā atsevišķi svinamu dienu šos svētkus ieviesa diezgan vēlu, 425. gadā.
Svētā Gara un Vasarsvētku simbols ir balts balodis, kas nolaižas pār mums no debesīm. Tā spārnu skāriens simbolizē to, ka arī katra 
cilvēka personīgajā dzīvē nav cita spēka gara kā tikai Dieva gars. Svētā Gara krāsa ir sarkanā – asiņu krāsa. Tā norāda gan uz kristīgo 
mocekļu asinīm, gan arī uz uguns liesmām, kam līdzinās Svētā Gara pārradīta dzīve, dedzīga un citus pārveidot spējīga. 
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Vasarsvētku notikums apliecina, ka Baznīca nav cilvēku veidota organizācija, bet gan Svētā Gara iedvesmotu cilvēku kopība, kura nāk 
kopā dievnamos, kalpo un liecina citiem par Kristu nevis pienākuma dēļ, bet tāpēc, ka tā ir šo cilvēku garīga pārliecība un ticība.
Caur Svēto Garu pasaulē atklājas Dieva darbība, caur Svēto Garu mēs arī saņemam grēku piedošanu. 
Kristīgajā mākslā Svētais Gars ir ticis pienācīgi godināts jau kopš senlaikiem, it īpaši tas vērojams glezniecībā. Plaši pazīstamas glez-
nas par Svēto Garu ir Leonardo da Vinči, Rubensam, Rafaelam, Gvido Reni, El Greko u. c. 
Vasarsvētki saistās ar meiju smaržu, līdzīgi kā Jāņos ir meijas (dzīvi augi ar ziediem), tā arī Vasarsvētkos ir meijas (dzīvi augi bez ziediem). 
Vasarsvētku sestdienā visi tīra un pušķo sētu, sakopj istabas, slauka pagalmus, izpušķo māju ar bērziem, ceriņiem. Istabās tiek ienesti 
bērzi un nolikti pie gultām, kur, reibinoši smaržodami, tie rada sajūtu, ka ir ienākusi vasaras pilnība. Daba ir atvērusies visā savā krāšņajā 
jaukumā, Vasarsvētki allaž tiek gaidīti ar skaidru, siltu un jauku laiku, kurš dabu jau ir pilnīgi uzmodinājis, tērpdams mežus un pļavas 
jaunā zaļumā.   www.rezeknesbiblioteka.lv
Ticējumi
Ja pērkons rūc pirms Vasarsvētkiem – būs auglīga vasara. 
Vasarsvētku meijas jāliek šķūnī zem siena – tad siens nepelē.
Kas Vasarsvētku meijas velk gar zemi, tas dabū kašķi.

 15. jūnijs – Vissvētās Trīsvienības svētki.
Pasvētīja bērnus un dažādu ziedu pušķus. Tos izžāvēja un lietoja tējai. Šīs Trīsvienības zāles lika mirušajiem zārkā zem pagalvja.

www.suitunovads.lv
 19. jūnijs – Vissvētākā Sakrameta svētki jeb Kristus Miesas un Asins svētki.
Pērn šo svētku homīlijā Svētais tēvs Francisks atgādināja, ka Euharistija ir vienotības sakraments. Mēs, ticīgie, nedrīkstam palikt 
ieslēgti savā individuālismā. Mēs esam aicināti uz komūniju ar Kungu un citiem cilvēkiem. Savā laikā mācekļi ieteica Jēzum atlaist 
pūli, lai ietu uz tuvākajiem miestiem un pilsētām nopirkt ēdamo. Mācekļi piedāvāja šķietami vieglāko risinājumu: lai katrs domā pats 
par sevi. Šādam kārdinājumam esam pakļauti arī mēs – atzina pāvests. Tā vietā lai parūpētos par otru cilvēku, mēs viņu aizsūtam 
projām, dievbijīgi sakot “lai Dievs tev palīdz”, vai arī izsakot ne tik dievbijīgu vēlējumu, proti, “lai tev veicas”. Taču Kristus rīkojas citādi. 
Viņš mācekļiem saka: “Dodiet jūs viņiem ēst!” Ļaužu pabarošana bija dziļas komūnijas brīdis. Šajā kontekstā Francisks aicināja ticīgos 
uzdot sev jautājumu, kā es izdzīvoju Euharistiju. Vai anonīmi vai kā īstas vienotības ar Kungu brīdi, kā arī vienotības ar visiem brāļiem 
un māsām, kuri dalās tajā pašā maltītē, momentu? Kādas ir mūsu Euharistiskās svinības? 

http://lv.radiovaticana.va/news/2013/05/31/
 24. jūnijs – Jāņa Kristītājadzimšanas diena. 
15.gs. beigās vēstulē Katoliskās baznīcas bīskapiem pāvests aicināja veicināt pagānu pievēršanu kristietībai, popularizējot to vidū 
Baznīcas svētkus un tradīcijas. Tā kā tolaik Livonijā kā svinami bija tikai 3 baznīcas svētki – Lieldienas, Vasarsvētki un Ziemassvētki, – 
bet daudzo darbu dēļ vasarā zemniekiem tikt uz baznīcu nebija laika pat svētdienās, Livonijas bīskapi landtāgā iesniedza aicinājumu 
muižniekiem piešķirt brīvdienas zemniekiem Debesskāpšanas svētkos, Jāņa Kristītāja dzimšanas dienā un Dievmātes Debesīs 
uzņemšanas svētkos, lai dotu iespēju arī zemniekiem apmeklēt baznīcu. Muižnieki tās piešķīra, tostarp jūnija vidū, jo saprata, cik 
svarīgi dot atpūtu pirms smagākā vasaras darbu cēliena – siena pļaujas, kas sākās uzreiz pēc Jāņa Kristītāja dzimšanas dienas.

www.eurika.lv
Pāris nedēļas pirms Jāņiem bija jābrauc uz dzirnavām samalt iesalu kā arī kviešus raušiem un baltmaizei un rudzus maizei.
Nedēļu pirms Jāņiem sapļāva grīsli, lai uz Jāņiem gultās būtu nomainītas cisas.
Vītnes pina jau visu Jāņu nedēļu un glabāja pagrabos. Vītnes un vainagus pēc svētkiem ārā nemeta, bet gan saglabāja un ap 
Ziemassvētkiem izmantoja lopiem dzēriena gatavošanai un izbaroja lopiem.
Tika nojaukti vecie žogi un nopuvušie mieti, un vecie aizgaldi tika aiznesti uz ugunskura vietu.
Saimnieks Jāņu vakarā nomazgājās, nodzina bārdu un viens pats lēnām apstaigāja laukus.
Vainagi galvās bija Jāņiem un sievietēm.  Meitām bija ziedu vainagi (īpaši jasmīnu), bet sievām vairāk zāļu un liepu lapu vainagi.Meita 
vienmēr varēja uzlikt vainagu savam puisim. www.suitunovads.lv
 29. jūnijs – svēto apustuļu Pētera un Pāvila diena.
Pēterdienu sauca par vecajiem Jāņiem. Tā bija tā kā tāda Jāņu atsvēte. Tā kā bija siena laiks, lielas svinības netaisīja. Apēda pāri 
palikušo sieru un izdzēra atlikušo alu. Ēda zivis.
Ap Pēterdienu apklust lakstīgala, beidzas ziedu laiks un sākas ogu laiks un īstais siena laiks.
Ja pa Jāņiem bija noskatītas līgavas, pa Pēteriem brauca precībās. www.suitunovads.lv
Ticējumi:
Ja dzeguze beidz kūkot ap Pēteriem, būs silts rudens.
Ja Pētera diena lietaina, viss siena laiks būs lietains.
Ja Pētera dienā sīpolus šķin, tie vītīs.
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Informatīvā lappuse
Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudze
Reģistrācijas numurs 99500000893 
Adrese: Ainažu iela 42, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., LV-2160
Sv. Mise svētdienās plkst. 12.00, otrdienās un 
trešdienās plkst. 7.00, sestdienās plkst. 18.00
Svētdienas skolai pieteikties pie priestera.

Limbažu Sv. Laurencija draudze
Adrese: Ceriņu iela 1, Limbaži, LV-4000
Sv. Mise svētdienās plkst. 9.00
Pirms Mises lūgšanas, grēksūdzes. Baznīca atvērta 
stundu pirms un pēc Sv. Mises.
Svētdienas skola, katehēze. Pieteikties pie priestera.

Salacgrīvas Sv. Marijas Goreti draudze
Adrese: Valmieras iela 8, Salacgrīva,  
Salacgrīvas nov., LV-4033
Sv. Mise mēneša II un IV svētdienā plkst. 18.00

Aktuāli

Svētdienas skolai var pieteikties arī Ādažos 
(Kadagā).

Sludinājumi
Nepieciešami   jumiķa pakalpojumi 
baznīcas jumta remontam

Slīpējam, atjaunojam koka grīdas. Ritvars, 
tālr. 26883976

Meklē darbu celtniecībā, lauksaim
niecībā Limbažu vai Saulkrastu apkārtnē, 
tālr. 28319358

Kontaktinformācija
Atbildīgais par izdevumu: priesteris Ilmārs Kravalis, tālr. 25909060, darbā 29374540,  mājās 67133466
e-pasts: ilmars.kravalis@mil.lv  vai ilmars.kravalis@gmail.com; 
mājaslapa www.vidzemesjurmalasdraudzes.lv
Makets, korektūra: Margarita Stoka, tālr. 26394583; draudžu lapas e-pasts: draudzesavize@inbox.lv

Ziedojumu konts draudzes finansiālam atbalstam:   AS SEB banka LV61UNLA0050016839535

Kopš maija Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudzē Svētā Mise tiek svinēta arī sestdienās 
plkst. 18.00.

Jūnijā īpaši godinām Vissvētāko Jēzus Sirdi. Pēc Sv. Mises – Vissv. Jēzus Sirds litānija. Pries-
teris aicina visus lūgties Vissvētās Jēzus Sirds litāniju šomēnes ikdienas arī savās ģimenēs. 

Apsveicam!
27. jūnijā mūsu priesterim Ilmāram Kravalim — 

5 gadi priesterībā. 
Sirsnīgi sveicam un vēlam Dieva svētību un žēlsirdības 

pārpilnību visos darbos un iecerēs!
Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudze

Meklējam brībprātīgos mūsu baznīcas 
mājas lapas uzturēšanā. Gaidām Jūsu 
ierosinājumus.

Gaidām arī Jūsu atsauksmes un 
ierosinājumus, lai kopīgu veidotu mūsu 
draudžu lapiņu!

 Jūsu priesteris Ilmārs Kravalis


