
Draudzes vadība: 
Valde: 
Andrejs Rudāns - priekšnieks     tālr. 29492588 
Miervaldis Brodovs-vietnieks, draudzes kultūras un informācijas daļas 
vadītājs  tālr.29992200 
Egils Gribačonoks -  mantzinis,kasieris  tālr. 26382503 
Ilga Brodova- sekretāre,lietvede,izdevniecības daļas vadītāja tālr. 29628369 

Padome: 

Valērijs Dombrovskis- Ārējo sakaru daļas vadītājs tālr.27523378 

Angelika Paškevica - Draudzes dāmu komitejas vadītāja tālr.26395776 

Liepiņa Solveiga    tālr.29625337 

Ruta Silapētere-Diakonijas darba vadītāja tālr.29337740                                                                             

Sandra Strode -diakonese, ārstniecības konsultante, tālr.29630387 

Linda Kilevica –diakonese, tālr. 29373698 

Revīzijas komisija 

Jānis Punculis- priekšsēdētājs, tālr. 26540659 

Ingrīda Nitiša – locekle, tālr.29864233 

Svētdienas skola: 

Guna Lenša     vadītāja 

Draudzes ērģelniece  

Valentīna Lūse   

Zvana pasludinātāji 
Tālivaldis Kalvāns           Jānis Punculis                 Miervaldis Brodovs 

Egils Gribačonoks          Valērijs Dombrovskis      Andrejs Rudāns 

Andžejs Vitkovskis 
Baznīcas kopšanas un altāra greznošanas kalpotājas 

Ruta Silapētere             Anna Dombrovska            Angelika Paškeviča 

Linda Kilevica              Brigita Štāle                      Laima Potapova 

Sandra Strode               Ieva Reitāle                       Ieva Kamina 

Solveiga Liepiņa 

Tehniskie kalpotāji 

Augšpols Arvīds 

Karelis Arvīds 

Karele Marionella  

 
Andis Lenšs Daugavpils iecirkņa prāvests,dekāns, tālr. 26315707 

Einārs Alpe LELB Daugavpils diecēzes  bīskaps, tālr. 26572829 

 
 
   
 
 

Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle 
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Būsim kopā 

 
 
 

2014.gada 31.augustā 

             

 

 

 

 

Draudzes dienas  “Būsim kopā” 

     

 

PROGRAMMA 

 

Plkst.10.00  Dievkalpojums, kurā sākot jauno mācību 

gadu īpašu svētību saņems   skolnieki, studenti, skolotāji 

un pasniedzēji 

 

Plkst.12.00 Daugavpils Gospeļu kora (kora 

mākslinieciskā vadītāja  Inna Kralika) skanīgais sveiciens 

 

Plkst. 12.30  Garīgais priekšlasījums pieaugušajiem 

Katedrāles Kapitula zālē 

 

Plkst. 12.30  “Meklējumu ceļos” - atraktīvā spēle un 

radošās darbnīcas bērniem 

 

Plkst. 13.00  Saviesīgā daļa Katedrāles dārzā  (lietus 

gadījumā draudzes telpās) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
      Šī gada Draudzes dienas moto “Būsim kopā” cieši sasaucas ar Mateja 
Evaņģēlija 5 nodaļas 48 pantu ”Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir 
pilnīgs”.        Mūsu tikšanās vieta ir mūsu pašu iemīļotā Katedrāle ar savu 
Katedrāles dārzu. Ar ko draudzes diena būs īpaša? 31.augusts ir tāda dīvaina 
diena. Šajā dienā mēs it kā stāvam uz sliekšņa. Vasaras beigas, kad ikkatrs 
no mums ir izbaudījis vai izbauda šobrīd šīs dīvainās izjūtas stāvot uz jaunā 
mācību gada sliekšņa vai tas bija pirms daudziem gadiem vai tas notiek 
šodien. Draudzes dienas neatņemama sastāvdaļa būs Dievkalpojums, kurā 
īpašu svētību saņems skolnieki, studenti, skolotāji un pasniedzēji. būs 
skanīgi sveicieni, būs garīgas pārrunas pieaugušajiem, atraktīvi pasākumi un 
radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem , pārdomu brīži kā arī  
atkalredzēšanās sarunas pie kopīga mielasta. Jēzus mūs ir savedis kopā savā 

draudzē, un šeit mūsu kalpošanai ir jānotiek kopībā. Tas prasa gan rakstura 

briedumu, gan mērķtiecību un nodošanos Kristus darbam, kas ir lielāks un 

plašāks nekā mūsu ikkatra kalpošana. Mūsu augļu nešana nav tikai „es 

daru”, bet arī „darīt citus”. Ir svarīgi izaugt no „tā man patīk darīt” uz „man 

patīk, ka tev patīk darīt”. Tādā veidā mēs nepadarām sevi par 

bezdarbniekiem, jo Dieva valstībā mums vienmēr būs kaut kas jauns un vēl 

vairāk ko darīt. Kad mēs dodam tālāk, tad tā bilde, kuru ieraugām, kļūst vēl 

lielāka: izrādās, ka līdzās vēl ir daudzi citi, kuri aug un attīstās, un cenšas 

ieguldīt citos. Tad jautāsim katrs sev: “Kā atbalstīt kopdarbu?” Kā atbalstīt 

kopdarbu kaut vienam cilvēkam dodot tam iedrošinājumu būt stipram Kristū, 

augt Kristū un kalpojot cilvēkiem pagodināt Dievu? Lai mūs raksturo vairāk 

celsmīgu vārdu! Lai mūsu lūgšanas vienam par otru ir patiesas! Mūsu 

draudzei mēs esam svarīgi, - tāpēc jau Dievs mūs ir savedis kopā. 

Būsim kopā… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


