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Vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis Svētajam Garam, kas ir jūsos un ir no Dieva? Jūs tātad nepiederat paši sev. 
(1Kor 6:19) LELB maija mēneša lozungs 

Mans spēks, mana dziesma ir Kungs. Viņš ir mans glābiņš. (2Moz 15:2) LELB jūnija mēneša lozungs 

Vasarsvētki 
Kristīgās baznīcas kalendārā Vasarsvētki līdzās Ziemassvētkiem un Lieldienām ieņem īpaši svarīgu vietu. Tos sauc arī par 
Svētā Gara atnākšanas dienu. Svētais Gars, Vasarsvētku dienā iemiesojies apustuļos, ir palicis nesaraujamā vienotībā ar 
baznīcu, padarot īstenus tās sakramentus un patiesas tās mācības. Kristieši Vasarsvētkus uzskata par Kristīgās baznīcas 
dzimšanas dienu. Baznīcas vēsturē Vasarsvētku rituāli savu nozīmi ieguva diezgan vēlu, 425. gadā šos svētkus ieviesa kā 
atsevišķi svinamu dienu. Svētā Gara un Vasarsvētku simbols ir balts balodis, kas nolaižas pār mums no debesīm. Tā 
spārnu skāriens simbolizē to, ka arī katra cilvēka personīgajā dzīvē nav cita spēka gara kā tikai Dieva gars. Svētā Gara 
krāsa ir sarkanā - asiņu krāsa. Tā norāda gan uz kristīgo mocekļu asinīm, gan arī uz uguns liesmām, kam līdzinās Svētā 
Gara pārradīta dzīve, dedzīga un citus pārveidot spējīga. Kas ir Svētais Gars? Tā ir viena no kristiešu pielūgtā Trīsvienīgā 
Dieva personām. Caur Svēto Garu pasaulē atklājas Dieva darbība, caur Svēto Garu mēs arī saņemam grēku piedošanu. 
Kristīgajā mākslā Svētais Gars ir ticis pienācīgi, godināts jau kopš senlaikiem, it īpaši tas vērojams glezniecībā. Svētais 
Gars ir vadījis un iedvesmojis vairākus māksliniekus. Plaši pazīstamas gleznas par Svēto Garu ir Leonardo da Vinči, 
Rubensam, Rafaelam, Gvido Reni, El Greko u. c.  

Vēl Vasarsvētki saistās ar meiju smaržu, līdzīgi kā Jāņos ir meijas (dzīvi augi ar ziediem), tā arī Vasarsvētkos ir meijas 
(dzīvi augi bez ziediem). Vasarsvētku sestdienā visi tīra un pušķo sētu, sakopj istabas, slauka pagalmus, izpušķo māju ar 
bērziem, ceriņiem. Istabās tiek ienesti bērzi un nolikti pie gultām, kur, reibinoši smaržodami, tie rada sajūtu, ka ir 
ienākusi vasaras pilnība. Daba ir atvērusies visā savā krāšņajā jaukumā, Vasarsvētki allaž tiek gaidīti ar skaidru, siltu un 
jauku laiku, kurš dabu jau ir pilnīgi uzmodinājis, tērpdams mežus un pļavas jaunā zaļumā._______________________  

Talka Katedrālē 
Arī mūsu Katedrālē sestdienas rītā pirms Vasarsvētkiem valdīja liela rosība. Kaut arī neliels pulciņš talcinieku, tomēr visi 
rosījās aktīvā darbībā. Draudzes vīri, putekļu sūcējiem rūcot, tīrīja paklājus. Sievas slaucīja un mazgāja solus. Tika 
izmazgātas grīdas gan pašā Katedrālē, gan otrā stāva galerijās. Netika aizmirstas arī kāpnes uz zvanu, un pati zvanu telpa. 
Un kad pusdienlaikā pēc tradīcijas visi pulcējamies draudzes telpās uz talkas pusdienām zirņi ar speķi garšoja lieliski. 
Paldies tiem nedaudzajiem talciniekiem, kuriem šoreiz pienācās strādāt par diviem, par viņu čaklajām rokām un ziedoto 
brīvo laiku. 

                 

                                                            



Muzeju nakts 2016 

Šogad muzeju nakts tēma bija DURVIS. Durvis ir kā simbols, kas simbolizē ieeju un izeju. Arī mēs šajā vakarā piedāvājām 
saviem apmeklētajiem atvērt dažādas durvis; no šodienas uz pagātni, no pagātnes uz tagadni, uz dzejas un mūzikas 
pasauli, uz kaimiņiem. Un visbeidzot vērām Durvis uz Sauli. Skatītāju pārpildītajā Katedrālē ar applausu vētru un 
klausītāju" Bravo" saucieniem izskan Daugavpils akordeonistu orķestra koncerts. Sākas mūsu vakara centrālais notikums 
- Katedrāles vēsturiskās ekspozīcijas atklāšana. Visu izgājušo gadu  kopā ar Daugavpils Novadpētniecības un mākslas 
muzeja direktores vietnieci zinātniskajā darbā Ludmilu Žilvinsku, tika izstrādāta šīs ekspozīcijas koncepcija, un tika veikts 
materiālu vākšanas darbs. Un šajā vakarā, tas tika nodots apmeklētāju vērtējumam. Un tagad gan draudzes locekļi, gan 
Katedrāles apmeklētāji var iepazīties ar mūsu baznīcas vēsturi visā tās 123 gadu pastāvēšanas laikā, gan pašas 
Daugavpils draudzes vēsturi. Darbs patiešām ieguldīts milzīgs. Un jāteic vislielākie pateicības vārdi tiem nedaudzajiem 
draudzes locekļiem, kas atsaucās mūsu aicinājumam un nesa gan fotogrāfijas, gan dokumentālos materiālus. Paldies, 
prāvesta J.Bērziņa ģimenei par sniegtajiem foto materiāliem, jo draudzes darbības posms Rītu ielas lūgšanu namā bija 
vismazāk atrodams. Muzeju nakts turpinājumā mūsu Katedrāles apmeklētajiem bija iespēja piedalīties ekskursijās, 
ieklausīties dzejas un mūzikas valodā, klausīties ansambļa "Kupalinka" sniegumu, aplūkot izstādi "Mātes un meitas". 
Kopumā vakara gaitā Katedrāli apmeklēja pāri par 5 tūkstošiem apmeklētāju. Personīgais Paldies, mūsu draudzes 
locekļiem Angelikai Paškevičai, Annai un Valērijam Dombrovskiem, Andrejam Rudānam un Kristam Sandim Brodovam, 
kas atrada laiku un palīdzēja šos tūkstošus ievirzīt pareizajās sliedēs. Jēzus saka :"Es esmu durvis. Ja kāds caur mani ieiet, 
tas tiks izglābts; Viņš ieies un izies, un atradīs ganības" (Jāņa evanģ.10:9). Gribas ticēt, ka vismaz kāds no šīs Muzeju 
nakts apmeklētājiem pēc mūsu Katedrāles apmeklējuma spēs atrast šīs DURVIS un sajutīs aicinājumu caur viņām ieiet. 
Lai Dievs dod! 

Muzeju nakts rīkotāji Ilga un Miervaldis Brodovi 

          

 

        

 

       

 

 



Viesu koncerts 

Rast dvēselei izpausmi vārdā un skaņā ir cilvēkā tikpat sena un dabīga prasība kā domāt, runāt, just. Nav tautas, kas 
nedziedātu un kas savas dziļākās izjūtas un cildenākās domas neizpaustu celsmīgās garīgās dziesmās. Šādu dvēseles 
izpausmi varēja sajust arī tie klausītāji, kas pulcējas uz Krievijas meiteņu paraugkora "Gloria" koncertu mūsu Katedralē. 
Šī bija jau otrā kolektīva viesošanās mūsu pilsētā kā arī mūsu Katedrālē. Meiteņu koris savos pirmsākumos ir veidojies kā 
parasts svētdienas skolas bērnu koris, kas darbojās pie vietējās pareizticīgo draudzes. Tveras apgabalā Konakovas 
pilsētā, kurā ir kora mājas vieta, Iļjinskas baznīcas protoirejs Viktors Gurovs kori ņēma savā paspārnē un pakāpeniski 
koris izauga ne tikai par dziedošu kolektīvu savā baznīcā, bet arī regulāri paplašinot savu repertuāru kļuva par 
koncertējošu vienību ne tikai savā Tveras apgabalā, bet arī plašajā Krievijā. Kolektīvs piedalījies vairākos Viskrievijas 
konkursos un ieguvis laureāta nosaukumus. Par izciliem sasniegumiem kora mākslā kolektīvam ir piešķirts godpilnais 
"paraugkora" tituls. Kora mākslinieciskā vadītāja Ludmila Antonova. Pa šiem gadiem koris  daudz koncertējis ārvalstīs – 
Vācijā, Beļģijā, Francijā, Izraēla, Polijā un ASV.   Pārdomāts garīgais repertuārs koncerta sākumā, kas pakāpeniski pārgāja 
uz skanīgajām krievu tautas dziesmām papildināts ar skanīgajām solistu- eņģeļu balsīm lika sajūsmā iekvēloties pat 
skeptiski noskaņoto klausītāju sirdis. Sevišķi iepriecināja paši jaunākie kora dalībnieki - topošie koristi. Koncerta beigās 
klausītāji, piecēlušies kājās, sumināja izpildītājus. Kā parasti kopā ar saviem koristiem bija arī viņu garīgais tēvs protoirejs 
Viktors Gusevs. Koncertu apmeklēja arī Krievijas vēstniecības pārstāvji no Rīgas. 

     

_________________________________________________________________________________________ 

Draudzes lepnums 
3. jūnijā Daugavpils teātrī notika Pilsētas svētkiem veltīts svinīgs pasākums, kura laikā tika godināti 5 daugavpilieši. Viņu 
vidū arī mūsu draudzes loceklis cienījamais profesors Amandis Podiņš. Viņš apbalvots ar Goda rakstu un sudraba Goda 
zīmi. Jāatzīmē, ka no 1971. gada līdz 1998. gadam viņš strādāja Daugavpils Universitātē par prorektoru zinātniskajā 
darbā. Fizikas katedras vadītājs -1998-2003. DU docētājs kopš 1966.gada. 

____________________________________________________________________________ 
Jubilāri 2016. gada jūnija/jūlija mēnešos 

1. Berta Kokina – 28.06.36. – 80 
2. Amandis Podiņš – 28.06.36. – 80 
3. Lidija Zbitkovska – 30.06.41. – 75 
4. Iraida Tenisa – 23.07.41. - 75 

____________________________________________________________________________ 
                                 Dievkalpojumi notiek: 

 svētdienās plkst. 10.00 
ceturtdienās plkst. 18.00 krievu valodā 

Mācītājs Andis Lenšs, tālr. 26315707 
______Draudzes priekšnieks Andrejs Rudāns,tālr. 29492588_________________________________________ 

Atgādinām draudzes locekļiem, ka ikgadējais draudzes locekļu ziedojums 2016. gadā ir 30 EUR. Liels paldies 
visiem, kas ir veikuši draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu par 2015.gadu un tos daudzos draudzes locekļus, kas veikuši 
maksājumus arī par šo gadu! Bez jūsu ikgadējiem ziedojumiem draudzes padome un valde nespētu nodrošināt 
pilnvērtīgu draudzes dzīvi, uzturēt dievnamu un draudzes namu, kā arī draudzes aktivitātes. Lūgums ikgadējo ziedojumu 
neatlikt uz gada beigām! 
Kā ziedot?  Draudzes ikgadējo ziedojumu ir iespēja veikt draudzes kancelejā Daugavpilī, M.Dārza ielā 1-2. Ja Jums nav 
iespēja ierasties personīgi, varam Jūs apmeklēt mājās. Šajā gadījumā lūgums zvanīt pa mob. tālr.29492588 
Ikgadējo maksājumu var veikt arī ar interneta bankas starpniecību. Veicot draudzes ikgadējo ziedojumu ar bankas 
starpniecību, lūdzu, norādiet ziedojuma mērķi. Ja vēlaties dod īpašu mērķziedojumu, lūdzu to norādiet maksājumā! Ja 
ziedojat par vairākiem ģimenes locekļiem vienlaicīgi, nepieciešams norādīt katra ģimenes locekļa vārdu un uzvārdu. 
Draudzes rekvizīti: 
Daugavpils M.Lutera evaņģēliski luteriskā draudze, Reģ. nr. 90000237536,norēķinu.konta nr. LV08UNLA0005000701704 



Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas 27. Sinode noslēgusies 

3. un 4.jūnijā Rīgas Domā notika LELB 27.Sinode, kas pulcēja draudžu mācītājus un delegātus, kā arī Baznīcas vadību, 
kopumā 337 dalībniekus. Dalībnieki tikšanos atklāja ar svinīgu dievkalpojumu un pirmajā dienā tika uzklausīti arhibīskapa 
Jāņa Vanaga, Liepājas bīskapa Pāvila Brūvera, Daugavpils bīskapa Einārs Alpes, Virsvaldes sekretāra Romāna Ganiņa un 
LELB Revīzijas komisijas ziņojumi par norisēm draudžu garīgajā un saimnieciskajā dzīvē.  
Sinodes laikā dalībnieki izskatīja un balsoja par 65 priekšlikumiem LELB Satversmes grozījumos.  Būtiskākie Satversmes 
grozījumi, kurus atbalstīja sinodāļu vairākums, ir: 

 tiks palielināta laju pārstāvniecība Virsvaldē; 
 turpmāk Sinode notiks vienu reizi četros gados; 
 Satversmē nostiprināts diecēzes kapitula institūts – tā tiesības un uzdevumi; 
 vairākas draudzes nepieciešamības gadījumā varēs ievēlēt kopīgu padomi; 
 ir noteikta prāvestu un bīskapu atcelšanas kārtība; 
 mazo draudžu garīgās aprūpes nodrošināšanai būs iespēja lokālai jeb “vietējai” ordinācijai; 
 piederība LELB varēs īstenoties ne tikai draudzē, bet arī klosterī vai brālībā un māsu kopienā; 
 Satversmē nostiprināts princips, ka LELB tiek ordinēti tikai vīrieši. Saskaņā ar LELB Satversmi, lēmums pieņemts 

balsojumā ar 77,3% sinodāļu atbalstu. 
Papildus izskatītajiem Satversmes grozījumu jautājumiem, atbalstīts lēmums par LELB draudžu maksājumu parādu 
atlaišanas saraksta papildināšanu un garīdznieku atalgojuma sistēmas budžeta vadlīnijas turpmākajam plānošanas 
periodam. Sinodes dalībnieki pieņēma LELB turpmāko 20 gadu attīstības un darbības virzienu stratēģiju (pieejama LELB 
mājas lapā www.lelb.lv). Tika pieņemti arī labojumi LELB mācītāju kalpošanas noteikumos, LELB draudzes nolikumā un 
LELB Sinodes kārtības rullī, kā arī izskatīti jautājumi par Garīgo darbinieku atalgošanas sistēmas un LELB budžeta 
vadlīnijām 2017.-2020.gadam. Tāpat arī sinodāļi vienojās par diecēžu robežu maiņu – Gulbenes un Madonas iecirkņus 
pievienojot Daugavpils diecēzei, un notika kārtējās LELB revidentu vēlēšanas. 
Sinodes laikā tika ievēlēts arī jauns Liepājas bīskaps. Pašreizējam Liepājas bīskapam Pāvilam Brūveram dodoties pensijā, 
par Liepājas bīskapu tika ievēlēts Madonas iecirkņa prāvests Hanss Martins Jensons.  
Sinodes izskaņā dalībnieki vienojās kopīgā svētbrīdī, kuru vadīja pašreizējais Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers. Saskaņā ar 
jauno LELB Satversmes nolikumu, kas tika apstprināts Sinodes laikā, nākamā Sinode paredzēta pēc četriem gadiem. 
_________________________________________________________________Informācija pārpublicēta no www.lelb.lv 

Cienījamie draudzes locekļi 
Viljama Šekspīra uzrakstītās lugas "Hamlets " galvenais varonis, pirms vairāk kā 500 gadiem, dāņu princis Hamlets uzdot 
sev un mums šodienas cilvēkiem mūžīgo jautājumu :"Būt vai nebūt. Tāds ir jautājums." Pārfrazējot šo jautājumu, tikai 
šodienas interpretācijā: "Ko tu dari baznīcā?" mums uzdeva mūsu draudzes mācītājs. Toreiz ātrumā nezinājām, ko 
atbildēt. Tagad, kad pagājis kāds laika sprīdis un prāts ir mazliet devis iespēju visu sakārtot un apdomāt jāteic:" - Tiešām! 
Ko mēs darām?".  Un sapratām, ka mums tāpat kā daudziem ir vienkārši, uz Hamleta mūžīgo jautājumu jāatbild; "BŪT". 
Bet tikai citviet. Tāpat kā bijušajiem draudzes valdes darbiniekiem, tāpat kā cienījamajai skolotājai Valentīnai Lūsei un vēl 
daudziem citiem, kas klusēdami attālinās no tās vietas, kas saucas - Daugavpils draudze. Paldies visiem, kas gan fiziski, 
gan morāli, gan vienkārši ar labu vārdu un draudzīgu rokasspiedienu atbalstīja mūs un mūsu veidotos pasākumus visus 
šos divus gadus. Arī par notikumiem draudzē Jūs informēs izdevums tikai ar citu nosaukumu.  
Lai Dievs vada gan Jūs, gan mūs, mūsu turpmākajā ceļā. 
Cieņā, Ilga un Miervaldis Brodovi__________________________________________________________________ 

Daugavpils M.Lutera Katedrālē 2016.gada 1.jūlijā plkst. 14.00 

Kultūru festivāls „Pynu, pynu sītu” 

Koncerts 

Nāciet un baudiet dažādu tautu kultūru 

______________________________________________________________________________________________ 

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 

Elektroniski: http://www.lcb.lv/baznickalns/?lv/daugavpils-martina-lutera-katedrale 
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