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Dziedi Kungam, visa zeme! Teic ik brīdi viņa glābšanu! (1L 16:23) LELB augusta mēneša lozungs 

Brīvprātīgais darbs 
Brīvprātīgais darbs ir laika un prasmju ziedojums sabiedriski lietderīgiem mērķiem. Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē 
atzīts un populārs veids. Brīvprātīgā darba tradīcijas pasaulē ir aizsāktas vairāk kā pirms 100 gadiem. Pirmās valstis bija 
Nīderlande un ASV, mūsdienās šī kustība ir ieguvusi starptautisku skanējumu. Citās pasaules valstīs brīvprātīgais darbs ir 
ļoti izplatīts, piemēram, Skandināvijas valstīs ap 30% iedzīvotāju darbojas kā brīvprātīgie, Vācijā tie ir 34%, ASV vairāk kā 
50% iedzīvotāju. Mērķtiecīgi un organizēti brīvprātīgo kustība Latvijā tiek attīstīta tikai no 1998.gada.Mūsu draudzē šī 
brīvprātības darbs izpaužas gan kopjot baznīcu un pušķojot altāri, gan pasludinot zvanus. Īpaši aktīvi draudzes locekļi 
piedalās dežūrēs baznīcā vasaras mēnešos, kad mūsu Katedrāle tiek atvērta pilsētas viesiem un tūristiem. Lai gan šogad 
mēs regulāri sākām baznīcas durvis, atvērt tikai no jūlija mēneša pa šo laiku mūsu Katedrāli jau kopumā ir apmeklējusi 
tūristi no 15 pasaules valstīm. Analizējot apmeklētāju statistiku, vistālākie viesi ir bijuši no ASV. Tālāk seko Eiropas valstu 
pārstāvji no Nīderlandes, Itālijas, Anglijas, Francijas, Čehijas, Vācijas un Polijas. Mūsu kaimiņus skandināvus pārstāvējuši 
somi. Eksotiskās valstis pārstāvējuši Gruzijas pārstāvji. Protams, vislielākais skaits apmeklētāju bija no mūsu 
kaimiņvalstīm - Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas. Šodien mēs varam izteikt vislielāko pateicību mūsu 
draudzes locekļiem: Z.Kalvānei, M.Burimai, B.Štālei, A.Kašei, S.Strodei, M.Mihailovai, L.Zbitkovskai, I.Tenisai, V.Lūsei, 
V.Laucei, A.Paškevičai, V.Krankalei, I.Eižvērtiņai, Ņ.Strautiņai, L.Spruktei, E.Zīlei, I.Brodovai, M.Brodovam,  E.Brodovam, 
K.S.Brodovam, A.Lenšam, L. Podiņai. A.Podiņam par tām dienām un stundām ko jūs pavadījāt dežūrējot Katedrālē, un 
stāstot ārvalstu un pašmāju viesiem par mums. Viss jau nav mērāms naudas izteiksmē taču esam pārliecināti, ka 
dežūrējot un kontaktējoties ar viesiem, katrs no mums ir spējis parādīt savus viesmīlīga gida talantus un prasmes un 
pretī saņēmis gandarījumu un prieku par savu paveikto darbiņu.         

Jūlija mēneša finanšu atskaite 
Ieņēmumi jūlija mēnesī 

Saņemtie anonīmie ziedojumi kastē 40,36 

Kolekte 255,37 

Draudzes ikgadējo ziedojumu draudzes vispārējām vajadzībām pilnībā vai 

daļēji samaksājuši 13 draudzes locekļi 317,00 

komunālie maksājumi no īres dzīvokļiem 113,28 

VW caddy pārdošana 200,00 

 926,01 

Izdevumi jūnija mēnesī 

Iemaksa par mācītāja atalgojumu 261,58 

Citi izdevumi, saistīti ar draudzes darba nodrošināšanu: 38,62 

 Komunālie maksājumi 647,15 

 947,35 

Par kapitula zāles remontu 1018,13 

Dotajā brīdī par apkuri esam parādā 405 Eiro 

____________________________________________________________________________________ 

Daugavpils Mārtiņa Lutera Katedrālē 

2014.gada10.augustā            plkst. 11.30 

Vēsturiskā albūma 

TERRA MARIANA 

FAKSIMILIZDEVUMA PREZENTĀCIJAS PASĀKUMS 

 

Pasākumu vada Latgales Pētniecības institūta pētniece 

dr.hist. Genovefa Barkovska 

 

Būsiet visi mīļi gaidīti. 
Albums ir unikāla vēstures liecība. Tas izdots 1888.gadā tikai vienā eksemplārā, un tā oriģināls glabājas Vatikāna 



apustuliskajā bibliotēkā.1888.gadā savas priesterības 50. jubileju svinēja tolaik ļoti ietekmīgais pāvests Leo XIII. Arī no 

Rīgas viņš saņēma krāšņu dāvanu - vēsturisku albumu „Terra Mariana  1186 -1888”. Tajā bija atspoguļota kristīgās 

ticības vēsture kādreizējā Livonijā, ko mēdza saukt arī par Marijas zemi.albumam idejas, saturiskās koncepcijas un 

izpildes ziņā nav līdzvērtīgu eksemplāru. Albumā rodams bagātīgs vizuālais un tekstuālais materiāls par Livonijas pilīm, 

pilsdrupām, baznīcām, senu dižciltīgu dzimtu ģerboņiem, zīmogiem, vēsturiskām personībām, kā arī seno sudraba un 

zelta monētu nospiedumi. 

Pirms septiņiem gadiem tika uzsākts darbs pie šī albuma faksimilizdevuma izveides un zinātniskajiem komentāriem. Nu 

šis darbs noslēdzies un līdz ar to dienas gaismā ir celts ļoti interesants aizmirsts vēstures piemineklis. Nozīmīgā kultūras 

un zinātniskā projekta ierosinātāji un komentāru izveides autori bija Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības 

institūta pētnieki – Genovefa Barkovska, Henrihs Soms un Aleksandrs Ivanovs.  

Daugavpils M.Lutera katedrāle 

2014.gada 31.augustā   plkst. 12.00 

 

Daugavpils Gospeļu kora koncerts 
Kora mākslinieciskā vadītāja Inna Kraļika 

Daugavpils M.Lutera katedrāle 
2014.gada 7.septembrī   

 

Gotharda Fridriha Stendera  

300 gadu 
Jubilejas pasākums 

“Tā mūžība...” 

Draudzes diena 
Ja citas draudzes jau var lepoties ar savām dienām kas iestiepjas jau desmitos. Mūsu draudzei tā būs pirmā. Mēs 
nemeklēsim kādus lauku plašumus, bet satiksimies savā baznīcā un savā Katedrāles dārzā. Draudzes diena notiks 
31.augustā. 
Draudzes dienu moto - Būsim kopā... 
Zelta pants ir no Mateja evaņģēlija 5.nodaļas “Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs.” (48.pants). 
Ar ko draudzes diena būs īpaša? Ar to, ka to rīko pati draudze, un tāpēc draudzes dienas piepildījums, daudzveidība un 
norise ir ļoti atkarīga no draudzes locekļu atsaucības, vēlmes piedalīties un vēlmes kalpot, disciplinētības. Tāpēc aicinām 
ikvienu, kas jūtas piederīgs mūsu draudzei-nāciet paši līdzi ņemiet savus ģimenes locekļus un draugus ,lai arī kādas 
ticības viņi būtu. 
Šajā dienā Būsim kopā... 

Sveicam draudzes locekli Valdu Kokinu 80 

gadu jubilejā, un vēlam daudzus dzīves gadus 

vadīt Dieva svētībā 

            Gaviļnieki  augustā: 
1. Ruta Silapētere 2.augusts 
2. Irēna Zeidiņa 3.augusts 
3. Ieva Reitāle 6.augusts 
4. Vilis Krankalis 6.augusts 
5. Ņina Strautiņa    10.augusts 
6. Ieva Kamina 11.augusts 
7. Gunta Jukša 17.augusts 
8. Elvijs Raščevskis 17.augusts 
9. Ilga Brodova 20.augusts 

10. Jānis Ormanis 22.augusts 
11. Otīlija Bittere 23.augusts 
12. Leontīne Ivanova 24.augusts 
13. Valda Kokina 25.augusts 
14. Olga Kazigkeite 25.augusts 
15. Miervaldis Brodovs 25.augusts 

16. Gaļina Boikova 26.augusts 
 

Dievkalpojumi Daugavpils M. Lutera katedrālē: 
- svētdiena, 3. augusts plkst. 10.00 

- svētdiena, 10.augusts plkst. 10.00  

- svētdiena, 17.augusts plkst. 10.00 

- svētdiena, 24.augusts plkst. 10.00 

- svētdiena, 31.augusts plkst. 10.00 

- ceturtdienās,  plkst 18:00 
 

Paldies Mārim Garkulim un viņa darbiniekiem par 
sirdssiltumu un devīgumu dāvinot ziedu stādus 
baznīcas dārzam. 

 
Atbildīgais par izdevumu;  
Daugavpils evaņģēliski – luteriskā draudze un  Ilga Brodova, 
tālr.29628369, ilgabrodova@inbox.lv 
Tekstu autors Miervaldis Brodovs 
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