
VĒSTIS  NO  KATEDRĀLES 
                               Daugavpils evaņģēliski – luteriskās draudzes informatīvais izdevums                 2014.gada aprīlis 

  Nr. 1 

„Ikvienam mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus to piešķīris.” /Ef.4:7/ 
Žēlastība būt, ticēt un kalpot! Šķiet, ka bez šo trīs Dieva laipnību kopuma pilnības cilvēka dzīvei nav. Kalpošana 
draudzē izriet no ticības, bet bez ticības Kristum esība ir bezjēdzīga. Tā Viņš mūs izrauga, vada un tuvina Sev! Gavēņa 
laika Ceturtajā svētdienā draudzē ievēlēta jauna padome. Līdzšinējā darbojusies apzinīgi, izturīgi, uzticami... Ilgi bijis kā 
Kristus draudzei daudzkārt dots – pārbaudījumā. Divu gadu garumā draudzei nebija pastāvīga mācītāja, bet tas  
pārdzīvots godam!  Draudzes lietas kārtībā, turpinājums nodrošināts! Tas arī bija uzdevums – iznest  draudzes 
pastāvēšanu cauri savam laikam – PALDIES! Kristus nepieraksta mūsu labos darbus, bet pazīst mūsu uzticību Viņam. Tā 
ir, ko draudzes  vadītāji, līdz ar visu draudzi kopā krājuši. Lai mums visiem izdodas mūsu Pestītāju gaidot! Lai sakrātais 
neizsējas velti, bet dots atgriežas atpakaļ augļos! Lai draudze priecīgi un pateicībā piemin un aizlūdz par saviem 
vadītājiem! Lai turpinājums mums visiem par prieku, cilvēkiem par svētību un mīļajam Dievam par godu!  
Pateicībā un Daugavpils Mārtiņa Lutera draudzes vārdā mācītājs A. Lenšs. 
 
Paldies draudzes vecajai padomei: 
Draudzes padome: 
Jānis Valters - priekšnieks 
Mārīte Burima - vietniece 
Laima Potapova - mantzine 
Diāna Indrele - sekretāre 
Brigita Štāle - dāmu komitejas vadītāja 
Valērijs Dombrovskis - sadraudzības ar māsu daudzēm 
vadītājs 
Ruta Silapētere - diakonijas vadītāja 
Sandra Strode - diakone 
 
Revīzijas komisija: 
Iraīda Tenisa 
Linda Kilevica 
Jānis Punculis 

 

 
Jaunajā padomē ievēlēti: 
 
Andrejs Rudāns 
Egīls Gribačonoks 
Valērijs Dombrovskis 
Ruta Silapētere 
Linda Kilevica 
Sandra Strode 
Angelika Paškeviča 
Solveiga Liepiņa 
Ilga Brodova 
Miervaldis Brodovs 
 
Revīzijas komisija: 
 Ingrīda Nitiša 
Jānis Punculis 

AICINĀJUMS UZ TALKU            
Mūsu tautai ir savdabīga tradīcija kopējā talkā savākt sārņus, kas pa ziemas saltajiem 

mēnešiem ir sakrājies mājās. Mūsu Baznīca arī ir mūsu kopējās mājas. Šogad talkai ir tāda 
īpaša pieskaņa, jo visa kristīgā pasaulē Lieldienu nedēļa sākas ar Pūpolu vai Palmu nedēļu. 
Darām zināmu, ka Pūpolu svētdienas priekšvakarā 12.aprīlī Daugavpils M.Lutera katedrālē ar 
Dieva svētību notiks 

P A V A S A R A    T A L K A 
Aicinām visus draudzes locekļus, viņu ģimenes locekļus, kā arī visus labas gribas 

cilvēkus ņemt dalību baznīcas un tās apkārtnes sakārtošanā. 
Talkas sākums plkst. 10.00 

Vēlams līdzi ņemt kādu atbilstošu darbarīku un labu noskaņojumu. 
Draudzes valde 

 
Dievkalpojumi Daugavpils M. Lutera katedrālē: 
 

- svētdienās, plkst. 10:00 
- ceturtdienās, plkst 18:00  

 
Svētdienas skola  darbojas katru svētdienu 
dievkalpojuma laikā. 
Iesvētību mācības ik ceturtdienas pēc dievkalpojuma. 
 
Nāciet paši un aiciniet savus tuvākos! 

 
 
Dievkalpojumi Lieldienu nedēļā:  
 

- pirmdien, otrdien, trešdien,  18:00 
- Zaļajā Ceturtdienā, 10:00 
- Lielajā Piektdienā, 18:00 
- Lieldienu Nakts vigilija Klusajā Sestdienā, 23:00 
- Lieldienās, 10:00 
- II Lieldienās, 10:00 

 



 
Aprīļa mēneša lozungs: 
Jūsu bēdas pārtaps priekā. (Jņ 16:20) 

Dari pēc tiesas un taisnības – tas Kungam tīkamāk nekā upuri. 
(Sak 21:3) 
Tīra un neaptraipīta kalpošana Dieva un Tēva priekšā ir šāda: 
apraudzīt bāreņus un atraitnes viņu nedienās. (Jk 1:27) 
 

 

Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē 
Pirmajās Lieldienās 2014.gada 20.aprīlī plkst. 12.00 

 

K O N C E R T S 

LIELDIENU VĒSTS MŪZIKĀ 

 

                     
 
                                             Dzied JEĻENA  BORELE 
                                             Pie klavierēm ELĪNA BAMBĀNE 

 
                                             Programmā: G.F.Hendelis 
 
 
 

Jeļena Borele –  apguva klavierspēli mūzikas skolā un pēc vidusskolas beigšanas iestājās un veiksmīgi 
absolvēja Daugavpils Pedagoģisko institūtu Mūzikas pedagoģijas nodaļā. Tālāk sekoja vokālās pedagoģes 
darbs Daugavpils Mūzikas vidusskolā. 1990. gadā, turpinot savu izglītību un pilnveidojot profesionālās 
vokālistes kvalifikāciju, J.Borele iestājās Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorijā. Pēc konservatorijas 
absolvēšanas strādā par vokālās mākslas pedagoģi Daugavpils Mūzikas vidusskolā. 
 
Elīna Bambāne - koncertizpildītāja, koncertmeistare, kameransambļa māksliniece, pedagoģe, Latvijas 
klavierspēles skolotāju asociācijas valdes locekle 
 

 
Kontakti: 
 
Daugavpils bīskaps Einārs Alpe, tālr. 26572829; einars.alpe@gmail.lv 
Daugavpils iecirkņa prāvests, dekāns Andis Lenšs, tālr. 26315707; andis.lenss@inbox.lv 
 
Atbildīgais par izdevumu;  
Daugavpils evaņģēliski – luteriskā draudze un  Ilga Brodova, tālr.29628369, ilgabrodova@inbox.lv 
Gaidu Jūsu ierosinājumus un  atsauksmes 
Izmantoti attēli no interneta un I.Brodovas personīgā arhīva 
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