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            Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes – jūs visi esat viens Jēzū 

Kristū. (Gal 3:28) LELB maija mēneša lozungs 

            Sastopoties ar kārdinājumiem, esi stiprs un ar Kunga palīdzību cīnies pret tiem! Pat ja tu pakrīti grēkos, tad, lai 
arī izmisis un satriekts, tomēr nepaliec tajos! Zemojies, bet nezaudē drosmi, liecies, bet neiznīcini sevi! Lej patiesas 
nožēlas asaras, lai tās tevi šķīstī no nepilnībām un vainām, tomēr nezaudē paļāvību uz Dieva žēlsirdību, kas vienmēr 
būs lielāka par tavu necienīgumu. Pieņem lēmumu laboties, taču nepārvērtē savus spēkus – ceri vienīgi uz Dievu!  
           Un visbeidzot atzīsti, ka tad, ja Dievs nebūtu bijis Tavas bruņas un Tavs spēks, tu savas neapdomības dēļ jau sen 
būtu pieļāvis visus iespējamos grēkus.  
           Nebrīnies par savām vājībām, labāk pieņem sevi tādu, kāds esi. Sarksti par savu neuzticību Dievam, tomēr 
paļaujies uz Viņu un miera pilns atdusies Viņā, kā bērns atdusas savas mātes klēpī.                                                                                                                                                 
                                                                                                                                   Svētais tēvs Pio no Pjetrelčīnas 

Atceroties Lieldienu svētkus   
Lieldienu vēsts arī mūzikā               

Tā šķita kā loģisks turpinājums priecīgajai Lieldienu vēstij, ko mūsu bīskaps Einārs Alpe vēstīja no 
kanceles. It sevišķi, ja muzikālajā vēstī satikās trīs izcilas personības – Georgs Frīdrihs Hendelis, vācu baroka 
komponists, soprāns Jeļena Borele, soliste, kuras izcilo sniegumu ir novērtējuši klausītāji daudzās Eiropas 
valstīs un Elīna Bambāne, virtuoza pianiste un pedagogs. Un šajā Pirmo Lieldienu dievkalpojuma 
turpinājumā māksliniekus apvienoja „Deviņās vācu ārijas”, kurās komponists par pamatu ir ņēmis tekstus no 
Bertolda Henriha Broksa grāmatas „Tā Kunga zemes prieki” . Solistes iejūtīgums un pietāte pret muzikālo un 
dzejisko materiālu apvienojās ar koncertmeistares trauslo atsauksmi katrai ārijas niansei, pilnībā ļāva 
izbaudīt šo mūziku, kas savā 300 gadu skanēšanas laikā ir priecējusi neskaitāmas klausītāju paaudzes. Ne 
velti kādā no saviem pierakstiem Hendelis ir uzrakstījis: „Ar savu mūziku es gribēju savus klausītājus padarīt 
par labākiem ļaudīm. Tā bija arī šoreiz, kas mākslinieces ar savu mūzikas tēlainības valodu pilnībā spēja 
nodot sirmā baroka ģēnija stāstu par Kungu un Pestītāju mums, zālē sēdošajiem. Un galvenais šīs „valodas 
ierocis” bija melodija. Melodija, kas iezagās ikkatrā no mūsu sirds kambara stūrītī, un lika domāt gaišas 
domas un cerības. Jo domāt gaišas domas šodien ir tik nepieciešami… Par to paldies māksliniecēm Jeļenai un 
Elīnai. 
P.S. Paldies Kultūras pārvaldei par piešķirto finansējumu. 
Paldies Sarmītei un Jānim par palīdzību koncerta organizēšanā. 

M.Brodovs 

Pasākumi maijā:  

        Ielūdzam mūsu draudzes māmiņas, vecmāmiņas un vecvecmāmiņas 
11.maijā uz MĀTES DIENAS DIEVKALPOJUMU. Svētku sveicienu sūtīs Bērnu un 
jauniešu centra „Jaunība” vokālais ansamblis „PAVASARIS”. 
              2014.gada 17. maijā Muzeju nakts. Tā tēma DZINTARS – SARKANĀ KRĀSA. Tiks eksponēts 
apskatei akmens no Kinnereta ezera (Izraēla). Informācija par akmeni no Kinnereta ezera: 
        Liela daļa Jēzus Kristus sludināšanas notika ap Kinnereta ezeru. Viņa laikā ezera piekraste bija blīvi 
apdzīvota, šeit notika rosīga tirdzniecība un zveja. Vairāku Jēzus apustuļi pirms pievēršanās kristietībai, 
bija saistīti ar Kinneretu. Kalna sprediķis notika no paugura ezera krastā. Jēzus esot staigājis pa ezera 
virsmu, šeit nomierinājis vētru, pabarojis piecus tūkstošus cilvēku. 
 
           
        25.maijā dievkalpojumā kopā ar Daugavpils vācu biedrību „ERFOLG”  atklāsim izstādi „Vācieši 

Daugavpils apkārtnē”. Dievkalpojumā un izstādes atklāšanā dziedās vācu biedrības ansamblis „LORELEI” 
(vadītāja Skaidrīte Ērliha) 
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DAUGAVPILS M.LUTERA EVANĢĒLISKI – LUTERISKĀ DRAUDZE 

LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā 

4.maijā plkst. 12.00 
M.Lutera katedrālē 

KONCERTS – VELTĪJUMS 
Latviešu komponistu garīgās un tautas dziesmas 

 
Dzied: Republikānisko un starptautisko konkursu laureāti  

Latviešu Kultūras centra jauktais koris 

„DAUGAVA” 
Latviešu Kultūras centra vīru koris „FORTE” 

 
Koru mākslinieciskais vadītājs un diriģents Republikānisko 

dziesmu svētku virsdiriģents Jevgeņijs Ustinskovs 
 

 Latviešu kultūras centra jauktais koris „Daugava” dibināts 1956. 
gada rudenī. No 1996. gada kora vadītājs ir Jevgeņijs Ustinskovs. 
Korim ir plašs repertuārs: no renesanses autoru darbiem līdz XXI 
gadsimta skaņdarbiem. Svarīgu vietu tā repertuārā ieņem garīgā 
un tautas mūzika. Koris “Daugava” koncertējis Ungārijā, Lietuvā, 
Ukrainā, Baltkrievijā, Vācijā, Austrijā, Polijā, Nīderlandē, 
Lielbritānijā, Spānijā, Itālijā, Krievijā un citās valstīs.  
Latviešu kultūras centra vīru koris “Forte” dibināts 1997. gada 
rudenī. To izveidoja un vada diriģents Jevgeņijs Ustinskovs. Koris 
ieguvis godalgotas vietas Latvijas vīru koru konkursos un skatēs, 
uzstājies Igaunijā, Baltkrievijā, Lietuvā un citās valstīs. Kora 
repertuārā pamatā ir dažādu tautu tautasdziesmas un garīgās 
mūzikas skaņdarbi 
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DZINTARS – SARKANĀ KRĀSA 

 
17.maijā plkst. 18.00 

M.Lutera katedrālē 
 

Daugavpils akordeonistu orķestra 

solistu koncerts 
 
 
Tiks eksponēts apskatei akmens no 

Kinnereta ezera (Izraēla) 
 

Katedrāle būs atvērta apskatei  līdz plkst. 21.00 
 

Informācija draudzes locekļiem: 
       Izgājušajā nedēļā mūsu katedrāli apmeklēja Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes vadītājs 
Valērijs Ļaksa un pilsētas galvenā arhitekte Inga Ancāne. Mūsu baznīca kā arhitektūras piemineklis ieņem nozīmīgu 
vietu pilsētas kopējā ainavā, tāpēc viesi gribēja novērtēt reālo situāciju, kādā atrodas mūsu dievnams. Reālā  un 
atklātā sarunā tika apspriesti turpmākās sadarbības plāni. 
      Nākošā tikšanās ieplānota  ar Būvvaldes ainavu arhitekti, lai apspriestu Baznīcas dārza apzaļumošanas un 
labiekārtošanas iespējas.  
    Maija otrajā pusē,  22.maijā plkst. 18.00 iepazīšanās vizītē mūsu draudzi apmeklēs topošo teologu grupa no Vācijas. Šīs vizītes 
ietvaros bīskaps Einārs Alpe rīkos delegācijas tikšanos - diskusiju arī ar mūsu draudzes pārstāvjiem. Interesentus lūdzam pieteikties 
pie Ilgas Brodovas pa mob.tālr.29628369 
    No 1.jūnija Katedrāle tiks atvērta apmeklētājiem arī darbdienās no plkst. 11.00 līdz 16.00. Aicinām draudzes locekļus 
aktīvi pieteikties dežūrām. 

Dievkalpojumi Daugavpils M. Lutera katedrālē: 
- svētdiena, 4. maijs plkst. 10.00 
- svētdiena, 11.maijs plkst. 10.00  
- svētdiena, 18.maijs plkst. 10.00 
- svētdiena, 25.maijs 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 

   Draudzes valde pateicas visiem, kas jau paspējuši  
nomaksāt  ikgadējo draudzes nodokli. 
   Jauno draudzes locekļu iesvēte notiks Vasaras svētku 
dievkalpojumā 8. jūnijā. Ja kāds vēl nav paspējis 
pieteikties iesvētes mācībai, tad to var izdarīt pie 
draudzes mācītāja. 
   Ja kāds jūtas būt piederīgs mūsu draudzei, tad to var 
izdarīt, griežoties draudzes kancelejā. 
      

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 
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