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      Lai līksmo tuksnesis un izkaltusi zeme, lai kailatne priecājas un plaukst kā lilijas! (Jes 35:1) LELB decembra mēneša lozungs 

Advents 
Ziemassvētkus gaidām gada vistumšākajā laikā, kad dienas garums sarūk līdz nepilnām septiņām stundām, 
kad saules stari ir gari un slīpi un nespēj zemi pietiekami apgaismot. Ļaudis ilgojas pēc gaismas. Lai arī līdz 
spožai saulei un garai dienai vēl jāgaida ļoti ilgi, Adventa laiks var būt īpaši gaišs, ja šajās nedēļās cilvēks tiecas 
aizvien vairāk atvērties Dievam, kurš tiek dēvēts par patieso Gaišumu. Neiztrūkstošs Adventa simbols ir 
vainags, kura apļa forma atgādina par nerimtīgo gada ritējumu un par cilvēka mūža gaitu. Aplis nozīmē pabeigtību un pilnību, kā arī 
bezgalību, norādot uz dievišķo. Kaut arī Ziemassvētkus cilvēce svin jau tik sen un Adventa vainags šķiet mums obligāts svētku 
gaidīšanas laika atribūts, izrādās, ka tā vēsture nesniedzas daudz senāk par 150 gadiem. 1833. gadā Vācijas pilsētas Hamburgas 
pievārtē Hornas ciematā evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Johans Hinrihs Viherns (1808-1881) nodibināja patversmi bērniem, 
kas bija pamesti novārtā savā ģimenē un atstumti sabiedrībā. Kaut arī patversmes nosaukums bija Rauhe Haus (Skarbā māja), 
pašaizliedzīgais garīdznieks necentās bērnus bargi pāraudzināt, bet gan ietekmēt viņu dzīvi ar mīlestību un paša labo piemēru.1839. 
gadā, tuvojoties Ziemassvētku laikam, Viherns kopā ar saviem audzēkņiem ar egļu zariem izrotāja apaļu, stīpas veidā darinātu koka 
svečturi, ievietoja tajā 23 sveces un pakāra to pie griestiem patversmes lūgšanu zālē. 19 sveces bija sarkanas, norādot uz Pestītāja 
ciešanām un izlietajām asinīm grēcinieku dēļ. Tās bija nodomāts iedegt darbdienās. Četras sveces — tās, kas paredzētas svētdienām, 
— bija baltas, norādot uz prieku par Kristus augšāmcelšanos. No Pirmās adventes līdz pat Ziemassvētkiem mācītājs ar bērniem 
sapulcējās lūgšanu telpā un aizdedza katru dienu par vienu sveci vairāk, tā ka Ziemassvētku priekšvakarā vienlaikus dega visas 
divdesmit trīs. Šos vakarus Viherns pavadīja, sarunājoties ar bērniem, mācot viņiem dziesmas, lasot priekšā un skaidrojot Svētos 
Rakstus, sasaistot tajos vēstīto ar audzēkņu dzīvi. Pamazām šis svētīgais rituāls kļuva par Hornas draudzes tradīciju un ar laiku 
ieviesās daudzās ģimenēs visa apkārtnē. 1860. gadā Johans Hinrihs Viherns šo ideju īstenoja Tegelas bāreņu namā Berlīnē, un 
pamazām Adventa vainaga rotāšanas tradīcija izplatījās un nostiprinājās visā Ziemeļvācijā. Vainags ar četrām svecēm, kādu to esam 
paraduši redzēt mūsdienās, pirmoreiz tika izveidots 1925. gadā kādā Ķelnes katoļu baznīcā, un tagad gada nogalē Adventa vainags ir 
gandrīz katrā mājā visā pasaulē, kur vien svin Ziemassvētkus. 
P.S. Arī mūsu Katedrālē katru svētdienu Adventa vainagā tiks iededzināta  svece. Pirmie to izdarīs mūsu Svētdienas skolas bērni. Ceturto sveci 
iededzinās mūsu draudzes Seniori. Gan juniori, gan seniori, gan pārējie draudzes locekļi būs priecīgi Jūs redzēt šajās Adventa svētdienās. 
Adventes vainaga autore Ilga Brodova. 

 „Autogrāfs” Vēstīm 
Kalpot Dievam, kalpojot Viņa vārdā citiem cilvēkiem. Kalpot Dievam, faktiski nozīmē kalpot 
citiem cilvēkiem. Tas nozīmē darīt labu citiem, piepildot viņu garīgās, emocionālās, 
intelektuālās, fiziskās vajadzības, tādā veidā visupirms apliecinot mīlestību Dievam. To visu 
var attiecināt, stāstot par mūsu draudzes mantzini Egīlu Gribačonoku. Allaž darbīgs un 
darbojošs. Atbildīgs. Vienmēr gatavs sniegt palīdzīgu roku katram kam šī palīdzība dotajā 
brīdī ir vajadzīga. Egīls tic savam „līdzsvara” likumam, piemēram, izdarot ko labu viss labais 
nāk atpakaļ uzreiz ar prieku un pozitīvām emocijām, taču izdarot, ko kaitīgu, zināt, ka 
belziens būs, bet nezināt kad, šķiet tas ir lielākais sods - baidīties un uzmanīties, un 

izvairīties. Gribačonoku ģimene šķiet ir viskuplākā mūsu draudzē. Kopā ar sievu Ivetu tiek audzināti četri dēli un mazā 
meitiņa Luīze. Vecākie dēli šovasar Vasarassvētkos tika iesvētīti mūsu Katedrālē. Ģimene vienmēr ir kopā gan ikdienā 
gan svētkos. Arī svētdienās, kad tētis Egīls kalpo Katedrālē, tad gan sieva Iveta, gan puikas, gan mazā Luīze ir tētim 
pirmie palīgi. Egīls teic: „Man liekas, ka nekas nav vērtīgāks par ģimeni, kad tu saproti, tā ir tā turpinātība, kas pēc tevis 
paliek. Un kā jau katra latviešu ģimene, arī Egīls ar Ivetu ir pārliecināti, ka ģimenes īstumam ir vajadzīga Sava māja. Kur 
viss būtu pa īstam - ar maizes krāsni un svaigi izceptas maizes smaržu. Katrs cilvēks ir vērtība, tikai mēs to neapzināmies. 
Vērtība nav kaut kāda visiem viena lieta, tā katram sava, ir jāatrod. Vērtība ir katra paša cilvēka jēga, kuru viņš izvēlas un 
cenšas to aizsargāt, izjust un sasniegt. Egīlam tā ir kalpošana Dievam un Daugavpils draudzei.                              M.Brodovs 

Finanšu atskaite 
Ieņēmumi  Septembrī Oktobrī Novembrī kopā 

Īpašs paldies Viestura aptiekai par ziedojumu 200.00  200.00 

Latvijas evanģ. Lut. Baznīca, kapitula sēdes organizēšanai 300.00  300.00 

Saņemtie anonīmie ziedojumi kastē 59.63 17.21 85.12 161.96 

Kolekte 217.68 201.74 420.74 840.16 

Individuālie ziedojumi 125.00 70 40.2 235.20 

Draudzes ikgadējo ziedojumu draudzes vispārējām vajadzībām  154.00 83 240 477.00 

komunālie maksājumi no īres dzīvokļiem 70.58 67.06 94.56 232.20 

 626.89 939.01 880.62 2446.52 

Izdevumi                                                                                     Iemaksa par mācītāja atalgojumu 261.58 261.58 261.58 784.74 

Citi izdevumi, saistīti ar draudzes darba nodrošināšanu: 54.31 68.65 78.68 201.64 

1/10 maksājums virsvaldei 200   200.00 

Kapitula sēdes organizācija 329.75   329.75 

Komunālie maksājumi /Esam nomaksājuši apkures paradu pilnībā./ 117.17 450.68 538 1105.85 

 962.81 780.91 878.26 2621.98 
 



 Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle 
2014.gada 30.novembrī plkst. 10.00 

 

Adventa pirmās svētdienas dievkalpojumā 
 

- Pirmo Adventa sveci iededzina Svētdienas skolas bērni 
- Dzied Gundega Dūda - Dzene 

Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle 
2014.gada 21.decembrī plkst. 10.00 

Adventa ceturtās svētdienas dievkalpojumā 
- Ceturto Adventa sveci iededzina draudzes seniori 
- Daugavpils novada Kultūras centra jauktā kora 

„Latgale” skanīgais sveiciens (diriģente Anita Zarāne) 

 

2015.gada 11.janvārī 

Draudzes tikšanās vakars 
„Ziemassvētku zvaigznes gaismā” 

Programmā: 
-Muzikālais sveiciens. 
-„Ziemassvētku našķa” konkurss un atnesto cienastu degustācija. 
-Ekskursija pa Krievu nama ekspozīcijām. 
       Nāciet paši un aiciniet savus draugus, mūs viesmīlīgi uzņems 
Krievu kultūras centrs, Varšavas ielā 14 

Aicinājums „Ziemassvētku našķim” 
        Ziemassvētku neatņemama sastāvdaļa ir arī bagātīgi klāts galds. Latviešu dzimtās gadu desmitos katra saimniece savus ēdienu 
recepšu noslēpumus, no paaudzes paaudzē ir saglabājušas līdz pat šodienai. Katrā ģimenē ir saglabājušies un ir tādi sevišķi ēdieni, 
tādi cepumi un citi dažādi kārumi, ko ceļ galdā tikai jūsu ģimenē un tikai lielos svētkos. Laiks neturēt sveci zem pūra. Draudzes Valde 
aicina visus gatavoties “Ziemassvētku našķa” konkursam, kas notiks mūsu draudzes locekļu Ziemassvētku tikšanās reizē 2015. gada 
11. janvārī, kur visi kopā šos našķus degustēsim vērtēsim un apmainīsimies ar receptēm. Sīkāku informāciju jūs varat saņemt pie 
Ilgas Brodovas pa mob.tālr. 29628369. 
P.S. Pļaujas svētkos, kad pie mums Katedrālē viesojās Daugavpils latviešu biedrība, sevišķu ievērību un visu klātesošo atzinību guva 
DLB priekšsēdētājas Genovefas Barkovskas ceptā Burkānu torte. Izpildot apmeklētāju lūgumu publicējam šīs tortes recepti. 

Burkānu torte 
Mīklai: 500 gr miltu, 900 gr burkānu, 500 gr cukura, 2 tējkarotes kanēļa, 2 tējkarotes sodas, 2 tējkarotes cepamā pulvera, 1 tējkarote sāls, 4 olas, 
250 ml eļļas, 150 gr. sasmalcinātu valriekstu 
Krēmam ( ja vēlas), jo var taisīt tikai glazūru: 200 gr sviesta, 200 gr siera Filadelfija, 200 gr pūdercukura. Vaniļas cukurs pēc garšas. 
Mīklas pagatavošana: Atsevišķā traukā sakuļ eļļu ar cukuru, pa vienai pakāpeniski, nepārstājot putot, pievienojot olas.  Uz biešu rīves sarīvē 
notīrītus burkānus. Burkāniem pievieno sakulto eļļu ar cukuru un olām. Samaisa un pa virsu iesijā miltus, kuros iebērts kanēlis, soda, sāls un 
cepamais pulveris. Klāt pievieno sasmalcinātus valriekstus. Visu labi samaisa un lej ar eļļu ieziestā veidnē. Liek iepriekš sakarsētā cepeškrāsnī un cep 
180 grādu temperatūrā apmēram 40 min.  
 Krēma gatavošana: Kamēr cepās mīkla, gatavosim krēmu. 200 gr. sviesta ar cukuru un vanilīnu labi saputo, pa nelielām porcijām pievienojot 
Filadelfijas sieru. Kūkas augšu var garnēt vai atstāt virsmu tikai nosmērētu ar krēmu. 
Glazūra: Var negatavot krēmu, bet tikai apliet kūku ar glazūru. Glazūru gatavo no 100 gr sviesta, 200 gr, Filadelfijas siera un 450 gr pūdera cukura. 
Cukura deva nepieciešama tieši glazūras veidošanai. Sviestu ar pūdercukuru labi saputo, pa daļām pievienojot Filadelfijas sieru.  

Ciemos pie “Priedītes” bērniem 
Tajā novembra pievakarē mēs, četri pieaugušie, apciemojām bērnus patversmē “Priedīte” .Kopā ar mums bija arī lācītis,  kas kopā ar 
draudzes mācītāju Andi Lenšu tik aizrautīgi mēģināja parunāt ar un par bērnu sirsniņām, kurās ir tik daudz laba noslēpts. Latvijas 
svētku priekšvakarā bērni ieklausījās senās kokles skaņās un mielojās ar Ziediņas kundzes āboliem. Noderēja arī divi ķirbji, ko kopā ar 
skolotājiem bērni izmantos praktiskajās stundās mācoties pagatavot sev kaut ko garšīgu. Jo viss tas noderēs, izejot lielajā dzīvē. 
Ziemassvētku laikā mums visiem gribas būt par eņģeļiem un palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir grūti, kuriem nav māju un kuri. nekad nav 
saņēmuši ģimenes siltumu. Šoreiz tā bija parasta novembra pirmssvētku diena un svētki vēl bija tālu. Dievs visus mīl un tajā vakarā 
mēs gribējām iedot šo mīlestību arī mazajiem bērniņiem, kuriem nekad nav bijis dāvanu un viņi nav jutušies laimīgi. Ja mēs varētu, 
mēs palīdzētu cilvēkiem, kuriem ir grūti. Eņģeļa dzīve nav viegla, jo viņš var mainīt tikai mazu daļiņu no cilvēka dzīves. Taču piepildīt 
arī šo mazo daļiņu - sirdi - ar mīlestību un sirds siltumu. 

Dievkalpojumi Daugavpils M. Lutera katedrālē: 
 

-    7. decembris plkst. 10.00, 2.adventa svētdiena 
- 14. decembris plkst. 10.00,  3.adventa svētdiena 
- 21. decembris plkst. 10.00, 4.adventa svētdiena 
- 24.decembris plkst. 18.00, Ziemassvētku svētvakars 
- 25.decembris plkst. 10.00, Ziemassvētki 
- 26.decembris plkst. 10.00, 2. Ziemassvētki 
- svētdiena, 28. decembris plkst. 10.00 

 
Svētdienas skola  darbojas katru svētdienu  

dievkalpojuma laikā. 

 

Gaviļnieki  decembrī 

1. Elza Grīnberga 13.decembris 
2. Alberts Krankals 14.decembris 
3. Mārīte Viļuma 16.decembris 
4. Ilze Vītoliņa 19.decembris 
5. Zenta Kalvāne 30.decembris 

 

Aicinājums iesaistīties projektā  

„Stipra ģimene – veiksmes atslēga nākotnei”! 

     Ja esat daudzbērnu, nepilnā ģimene vai jūsu ģimenē aug bērns ar 

invaliditāti, tad šis projekts ir domāts tieši jums! 

     Pieteikties dalībai projektā un saņemt sīkāku informāciju var pie Rutas 

Silapēteres pa tālruni 29337740 vai rakstot kpk.tilts@gmail.com (norādot 

vārdu, uzvārdu, ģimenes sastāvu, dzīvesvietu un savu kontakttālruni) līdz 

14.decembrim. 

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 
Foto no E.Gribačonoka un I.Brodovas personīgā arhīva. Tekstu autors – Miervaldis Brodovs. 
Elektroniskā adrese: http://www.lcb.lv/baznickalns/?lv/daugavpils-martina-lutera-katedrale 
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