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Nu esmu vienmēr ar tevi, tu ņem mani aiz labās rokas, ar savu padomu vadi mani, vēlāk tu godā mani pieņemsi!    

(Ps 73:23-14) LELB jūlija mēneša lozungs 

Iesvēte Vasarassvētkos 
Vasaras svētki tā nav dabas dāvana cilvēkiem, tie ir svētki kas nāk no pašām dziļākajām 
mūsu dvēseles dzīlēm. Īstenībā tie ir nākotnes svētki, jo Svētais Gars, kura klātbūtni, mēs 
vēlamies sajust šajā laikā, vienmēr ir tas, kura īstenībā vēl nav,  un kas pastāvīgi jārada no 
jauna. Vasaras svētki ir mūsu patiesā, augstākā Es svētki, kas pagaidām mūs vēl tikai aplido. 
Taču reizē tie ir arī cilvēku kopības svētki. Nevis tādas kopības, kas rodas pateicoties 
cilvēciskām simpātijām vai kopīgām interesēm praktiskajā dzīvē, bet gan tādas, kas rodas 

caur mūsu augstāko Es satikšanos un saskaņu, to Es kopības, kuri Kristū ir viens. Arī mūsu draudzē Vasaras 
svētku dievkalpojums noritēja īpašā gaisotnē. Gaisotnē, kad blakus smaržojošajai vīstošu bērzu smaržai 
pievienojās arī kokles skaņas, kas vēstīja, ka šodien Latvijas evanģēliski-luteriskajai draudzei pievienojas 
septiņi jauni draudzes locekļi. Aiz muguras palika nopietns garīgais darbs daudzu mēnešu garumā, 
ceturtdienu dievkalpojumi un šajā dienā viņi stāvēja uz sliekšņa, kuru pārkāpjot viņi apliecināja  savu “Jā” 
altāra priekšā. Lai Dieva svētība viņus pavada ikdienā kalpojot Visaugstākajam un Viņa baznīcai.  
         

 
Kapitula zāles remonts                       

Draudzes locekļiem jau visu izgājušo gadu kapitula zāle daudzreiz sagādāja neērtības sajūtu 

aplupušo sienu dēļ. Šogad pateicoties Baznīcas virsvaldes finansiālajam atbalstam veikts remonts un 

kapitula zāle atguvusi savu jauno sakārtotības statusu. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
                         Diakonijas darbs 

 
                                                                      Akcija „Svētīgi ir dot!” 

Bīskapi + Jānis, + Pāvils, + Einārs aicina: 

Kristus mīļotie, mēs esam locekļi Kristus miesā, kurus kopā saista viens Gars, viens Kungs, viena ticība un viena 

kristība, kas ir pāri visiem, caur visiem un visos. Posīsimies uz Baznīcas Dienām ar priecīgām gaidām! „Es esmu 

dzīvības maize“, saka Jēzus. Ņem un ēd, saņemot un dodot. Saņem mani un dāvini sevi.  

Neskatoties uz to, ka daļa mūsu draudžu locekļu ir spiesti bieži būt saņēmēju lomā, Dievs mūsu Latvijas cilvēkus ir 

apveltījis ar dāsnām un līdzjūtīgām sirdīm, kas spēj dalīties ne tikai savā bagātībā, bet arī nabadzībā. LELB Diakonijas 

centrs sadarbībā ar Cēsu novada Sociālo dienestu ir apzinātas 50 Cēsu novada daudzbērnu un maznodrošinātās ģimenes, 

tādā veidā aicinot draudzes doties uz Baznīcas Dienām Cēsīs kā devējiem, kas, paši Kristus mīlestību un dāsnumu 

piedzīvojuši, grib to vairot un sniegt tālāk! Tā ir brīnišķīga iespēja dalīties tajā, kas mums ir, un vairot prieku un mieru 

ģimenēs. http://www.lelb.lv/lv/?ct=baznicas_dienas                                 

Mūsu Daugavpils draudze ir aicināta piedalīties akcijā „Svētīgi ir dot”, sniedzot palīdzību 

konkrēti Rubeņu ģimenei, kurā aug 14 gadīgā Jolanta un 10 gadīgais Gatis. Viņus mīl un lolo tēvs Ritvars, 

jo mammai Marikai ir smaga garīga slimība, kas neļauj piedalīties bērnu audzināšanā. Tēvs strādā dārzniecībā 

un visi kopā arī savā piemājas dārziņā, tomēr iztikšana ir knapa.  

Lūgums ziedot pēc savām ieskatiem, ja ir iespējams naudu vai pārtiku (ar domu, ka vedīsim šo 

palīdzību 30.jūlijā), apavus, apģērbu (Gatim kā jau aktīvam puisim īpaši noderēs bikses), grāmatas, skolas 

piederumus vai arī dažādus citus labus saimniecības piederumus. (Meita Jolanta augumā ir 160 cm, dēls Gatis 

120 cm un tēvam ir nepieciešami 44 izmēra apavi.)  

Savā dāvanu sainītī ģimenēm būtu labi ielikt ne vien praktiskas lietas, bet arī sniegs savu mīlestību, 

prieku, smaidu, vēsti par Dieva mīlestību, brīvā formā – vēstulē, zīmējumā vai citā liecinājuma veidā. 

Svētīgi ir dot! Mīlestībā draudzes diakonijas vadītāja – Ruta Silapētere, tālrunis sazināties 29337740 

 

http://www.lelb.lv/lv/?ct=baznicas_dienas


Jūnija mēneša finanšu atskaite 
       Ieņēmumi jūnija mēnesī  

Saņemtie anonīmie ziedojumi kastē 164,47 

Kolekte 313,67 

Draudzes ikgadējo ziedojumu draudzes vispārējām 

vajadzībām pilnībā vai daļēji samaksājuši 14 draudzes 

locekļi 356,00 

komunālie maksājumi no īres dzīvokļiem 132,75 

 
966,89 

Izdevumi jūnija mēnesī  

Iemaksa par mācītāja atalgojumu 261,58 

Citi izdevumi, saistīti ar draudzes darba nodrošināšanu: 64,48 

Komunālie maksājumi 691,65 

 
1017,71 

Avanss par kapitula zāles remontu 678,81 

Dotajā brīdī par apkuri joprojām esam parādā 660 Eiro 

Turpmāk draudzes locekļiem Valde sniegs ikmēneša atskaiti par Draudzes ieņēmumiem un izdevumiem. 

Gada balva 
Ik dienu sabiedrībā, kurā ikviens no mums apgrozās, notiek neskaitāmas lietas. Un ne vienmēr tās ir saistītas ar naudas 

gūšanu vai tērēšanu. Diemžēl pašlaik ir tāds laiks, kad cilvēkiem ir ļoti grūti atrauties no naudas pelnīšanas un 

pievērsties „augstākām vērtībām”, un, tad šī laika sanāk vēl mazāk. Ar šīm 

„augstākajām vērtībām” es domāju darbu  sabiedrības  labā. Tieši šīs „augstākās 

vērtības” bieži ir tās, kas cilvēku attīsta kā personību un dod pieredzi, kuru iespējams 

izmantot savā profesionālajā darbībā, līdz ar to, ja cilvēkam ir brīvs laiks, būtu vērts 

padomāt, vai, ja kāds palūdz ko izdarīt, ir vērts atbildēt ar pretjautājumu – kas man par 

to būs? Šīs pārdomas nāk prātā skatoties uz Daugavpils Valsts Ģimnāzijas Gada balvu, 

ko ģimnāzijas padome katru gadu pasniedz labākajiem no labākajiem. Un vēl patīkamāk 

ir secināt, ka šo gada balvu nominācijā “Gada vecāks” jau divus gadus pēc kārtas ir 

saņēmusi mūsu draudzes mamma Ilga Brodova. Apsveicam un novēlam radošu darbu arī 

draudzes labā.  
Lai saule rotā katru dienu 

Un prieku tavā sirdī lej, 

Lai smaidīdama kā arvienu, 

Tu atskaties un tālāk ej. (K.Apškrūma) 

Sveicam draudzes locekli Maigu Martiņaku 85 gadu jubilejā, 

novēlam veselību un dzīvesprieku vēl daudziem gadiem 

                             Gaviļnieki  jūlijā: 
1. Ingrīda Nitiša 2.jūlijs 

2. Valija Truboviča 2.jūlijs 

3. Edgars Silapēters 3.jūlijs 

4. Aļona Šeršņova 4.jūlijs 

5. Guna Lenša 7.jūlijs 

6. Andis Lenšs 10.jūlijs 

7. Pēteris Sproģis 14.jūlijs 

8. Maiga Martiņaka 15.jūlijs 

9. Iraida Tenisa 23.jūlijs 

10. Solveiga Liepiņa 25.jūlijs 
 

Caur tavu kalpošanu izmainās daudzu cilvēku dzīves. Ar 

savu kalpošanu Dievam Tu dod iespēju mums sekot 

Visaugstākajam. Katru svētdienu Tu dod mums garīgo 

maizi visām nākošās nedēļas dienām. Spēku, izturību un 

veselību vadot mūsu draudzi. 

Sveicam mūsu draudzes mācītāju 

Andi Lenšu 
dzimšanas dienā. 

Dievkalpojumi Daugavpils M. Lutera katedrālē: 
- svētdiena, 6. jūlijs plkst. 10.00 

- svētdiena, 13.jūlijs plkst. 10.00  

- svētdiena, 20.jūlijs plkst. 10.00 

- svētdiena, 27.jūlijs plkst. 10.00 

- ceturtdienās,  plkst 18:00 

 
 

       Prieks darīt draudzes locekļiem zināmu, ka no jūlija mēneša 

mūsu draudzes avīzi “Vēstis no Katedrāles” var lasīt arī 

elektroniskajā variantā Latgales Centrālās Bibliotēkas saitā 

www.lcb.lv  labajā pusē atrodot baneri Daugavpils 

Baznīckalns, atrast M.Lutera baznīcas foto un spiest uz tā. 

P.S. Paldies, Latgales Centrālās Bibliotēkas direktorei Jeļenai 

Šapkovai un projekta vadītajai Tatjanai Hodokovai par sapratni 

mūsu sadarbībai. 

      

 

            Izsakām pateicību pašvaldības SIA  

DAUGAVPILS M.LUTERA KATEDRĀLĒ  izstāde Vācieši Daugavpils apkārtnē 
 Izstādes veidotāji – Daugavpils Vācu kultūras biedrība „Erfolg” 

 

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 
Tekstu autors Miervaldis Brodovs 
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