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Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu.(2Tim 1:7) LELB janvāra mēneša lozungs 

 

 

 

 
 

      
 
 

Draudzes eglīte 
Baltais Ziemassvētku laiks un Jaunais gads ar savu 

piepildījumu un čalām, šķiet aiztraucies ar vēja spārniem... Jau klāt Zvaigznes dienas svētdiena, 
kad pēdējo reizi aizdedzinājām svecītes Katedrāles eglītē. Mūsu draudzē šī diena iezīmē arī skaistas tradīcijas iedibinājumu - 
Draudzes eglīti. Ja pagājušajā gadā mūsu tikšanās notika Krievu kultūras centrā, tad šogad savas durvis mums viesmīlīgi vēra 
Poļu kultūras centrs. Sākumā Poļu kultūras centra folkloras kolektīva "Kukulečka" jauniešu un bērnu skanīgās balsis un 
raitais dejas solis mūs ievirpuļoja poļu Ziemassvētku dziesmās un rotaļās. Brīžiem šķita, ka atrodamies citā dimensijā un citā 
mentalitātē. Un tikai priekšnesumiem beidzoties sapratām, ka viņi ir tie paši mūsēji – daugavpilieši, ar kuriem mēs ikdienā 
satiekamies, uz ielas steidzoties savās ikdienas gaitās. Tāpēc arī mūsu vētrainie aplausi māksliniekiem bija tikai kā maza 
pateicība par sagādāto baudījumu. Pasākuma turpinājumā saviesīgā daļa notika zālē, ko paši mājinieki dēvē par "zāli zem 
zvaigznēm". Diemžēl jumtā iebūvētie logi todien mums rādīja tikai apmākušos debesi, taču tas ļāva cerēt, ka mēs šajā zālē 
vēl kādreiz atgriezīsimies. Baudot saimnieces Ilgas un ciemiņu sarūpēto cienastu, netika aizmirsts arī pasākuma rīkotāju 
izsludinātais svētku salātu konkurss. Par tā uzvarētāju kļuva Ilze Donika gan kā garšīgāko „Grauzdiņu salātu” saimniece, gan 
kā vienīgā saimniece, kas atsaucās uz rīkotāju aicinājumu. Vakara gaitā tā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Poļu nama 
telpām un zālēm un baudīt jaunās un daudzsološās saksofonistes Luīzes Donikas sniegumu. Laiks skrien nemanot. Klāt 
šķiršanās brīdis. Ne velti saka, ka Ziemassvētku laiks ir dots, lai satiktos pārdomas un cerības un pārkāpjot Jaungada slieksni, 
mēs kavējamies domās par paveikto, Ziemassvētku gaišajā cerībā ticot, ka jaunais gads būs labāks un veiksmīgāks. Uz 
tikšanos Draudzes eglītē nākošgad. 



 
Katedrāļu konference 

      Pagājušā gada oktobrī apmeklējām katedrāļu konferenci, kura notika Rīgā, Rīgas 
domā. Uz konferenci ierādāmies sekojošā sastāvā; M.Brodovs, I.Brodova, A.Lenšs, 
G.Lenša un es. Konference iesākās ar arhibīskapa Jāņa Vanaga īsu ieskatu tanī, kas tad ir 
katedrāle? Kādu vēsti, funkciju katedrāle pilda. Jāsaka īsi, kodolīgi un visnotaļ pamācoši 
skanēja arhibīskapa runa! Pēc kā bija svētbrīdis ar jauku un pārdomātu muzikālo 
pavadījumu....., mūzika Dievkalpojumā pilda svarīgu funkciju, to var dažādot, izmantot 
dažādus muzikālus pavadījumus. 
      Dalījāmies pieredzē ar Liepājniekiem, Doma ļaudis arī sniedza daudz vērtīgu atziņu! 
Mums visiem bija iespēja aplūkot un aptaustīt Doma torņa pulksteni! Tāda iespēja tiešām 
nav bieži, un iespējams šāds pasākums tikai tad, kad notiek remontdarbi. 
      Jāsaka, kad ir ko pamācīties no Liepājniekiem! Viņu darboties griba ir apskaužama! 
Rīgas Doma ļaužu pieredze pasākumu organizēšanā arī ir vērā ņemama. 

Tas, kas jāsecina, ir tas, kad mums jābūt aktīvākiem, atvērtākiem! Mēs esam katedrāle Latvijas otrajā lielākajā pilsētā! Mūsu 
kultūras un sabiedriskā dzīve ir jāaktivizē! Aicinu ikvienu draudzei piederīgo šo manis teikto pārdomāt, sniegt priekšlikumus. 
Beigās piebildīšu; kad tikai ceļa gājējs redz mērķi! Uz to iet, nebīstas grūtību un pārbaudījumu! Ceļmalā stāvētājs ir un paliks 
notikumu vērotājs!                                                                                                                                                                Andrejs Rudāns 

Red.piezīme: Latvijas evaņģēliski - luteriskajā baznīcā ir trīs Katedrāles - Rīgas Doms, Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle 
un mūsu Mārtiņa Lutera katedrāle. Salīdzinot ar Eiropu, kur šī Katedrāļu kustība ir plaši izplatīta, Latvijā mēs esam tikai šī 
ceļa sākumā. Tieši, tāpēc mūsu draudze ar lielu atbildības sajūtu gatavojas 2.Katedrāļu konferencei, kas notiks Daugavpilī 
aprīļa beigās. 

Mūzika, kas silda 

      Tajā ceturtdienas vakarā ziema rādija savu spēku, jo dzīvsudraba stabiņš noslīdēja zemāk par - 25 
grādiem. Taču lielais sals nespēja atturēt tos daudzos klausītājus, kas pulcējās Draudzes namā, lai 
tiktos ar dziesminieku Mareku Sarnovski. Būdams pazīstams savā Jēkabpils pusē, taču 
daugavpiliešiem šī bija jauna  iespēja tuvāk iepazīt šo dziedošo mākslinieku un viņa daiļradi. Savā 
ikdienā, būdams, Jēkabpils cietuma kapelāns pa šiem gadiem ir nācis pie atziņas, ka ieslodzījumā 
nokļuvušie cilvēki ir spilgts mūsdienu sabiedrības spogulis, jo sevī koncentrē to lielo spriedzi, kas 
brīvībā vienkārši izplūst. Kā stāsta pats mākslinieks, tad viņa dziesmas un dziedāt gribēšana radās 
pirms viņš kļuva par cietuma kapelānu. Tās cieši saistītas ar kristietību un eksistenciālo vērtību 
formulējumu.   Tāpēc tekstus savām dziesmām Mareks izvēlas ļoti rūpīgi. Mūziķa muzikālajā kontā šo gadu laikā sakrājies 
ļoti daudz dziesmu, daļa no tām apkopota trīs albumos. Mūziķis sastopams arī koncertos. Arī šajā aukstajā ziemas vakarā 
Mareka impulsīvais sniegums un pārdomātais repertuārs lika atsilt mūsu klausītāju sirdīm. Atliek tikai Marekam novēlēt, 
Jaunajā gadā daudz radoša prieka mirkļu un gaidīsim jaunas tikšanās reizes mūsu pilsētā. 

Aicinājums draudzes locekļiem 
         2016. gada vasarā sadarbībā ar Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju plānojam atklāt mūsu draudzes 
muzeju. Šobrīd tiek apzināti vēsturiskie dokumenti un fakti kas saistīti ar  Daugavpils draudzes darbību visu tās 
pastāvēšanas 122 gadu garumā.Tāpēc mums vajadzīgs Jūsu padoms un palīdzība. Esam pārliecināti, ka Jūsu ģimenes 
albūmos, dokumentu kastītēs vai rakstāmgaldu atvilktnēs ir saglabājušās vecas fotogrāfijas, dokumenti 
(iesvētību, laulību, kristību zīmes), avīžu raksti un citas liecības par Jūsu darbošanos un klātbūtni Daugavpils draudzē. 
         Esam gatavi uzklausīt arī Jūsu mutiskās liecības. Vajadzības gadījumā esam gatavi jūsu dokumentus nokopēt un 
oriģinālus atgriezt Jums atpakaļ. 
Informācija pa mob.tālr. 29992200 Miervaldis Brodovs  
Būšu priecīgs par Jūsu atsaucību un palīdzību. 

LELB jauno Dziesmu grāmatu var iegādāties Draudzes kancelejā vai pirms Dievkalpojuma pie Katedrāles dežuranta. 

Cena 11 EUR. 
Atgādinām, ka draudzes locekļa ikgadējais ziedojums sastāda 30 EUR.  Paldies visiem, kas to jau ir izdarījuši. 

 
 
Kontakti:  
Daugavpils bīskaps Einārs Alpe, tālr. 26572829; einars.alpe@gmail.com  
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 I.Brodovas personīgā arhīva 
Tekstu autors – Miervaldis Brodovs 
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