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Jēzus Kristus saka: Kā Tēvs mani ir mīlējis, arī Es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. (Jņ 15:9) LELB marta mēneša lozungs 

Lieldienas - Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētki 
Lieldienas ir lielākie kristīgās baznīcas svētki, liturģiskās dzīves kulminācija, Jēzus augšāmcelšanās godināšana. 

Lieldienu datums ir mainīgs, jo tas ir atkarīgs no mēness fāzes. Citi kristiešu svētki tiek svinēti atkarībā no Lieldienu 
datuma. Teologi no dažādām Romas impērijas malām savulaik diskutēja par to, kurš tad ir īstais Lieldienu datums. 
325.gadā Nīkajas koncilā teologi atteicās no likuma, ka Lieldienas ir svinamas vienlaikus ar Pashā svētkiem, un noteica, 
ka tās jāsvin svētdienā pēc pirmās pilnmēness dienas pēc pavasara sākuma. 525.gadā Dionisijs Eksigijs 21.martu noteica 
kā pavasara sākumu. Astronomiski pavasaris sākas 20.martā vai 21.martā, kad diena un nakts ir vienādā garumā. Tikai 
800.gadā, kad valdīja Kārlis Lielais, visa kristīgā pasaule sāka svinēt Lieldienas vienā datumā. Taču vienprātība ilga tikai 
līdz viduslaikiem, kad 1582.gadā pāvests Gregors veica kalendāra reformu. Katoļi un evaņģēliskie kristieši pieņēma 
reformēto kalendāru, bet lielākā daļa pareizticīgo kristiešu turas pie Juliāna kalendāra. Evaņģēlijos stāstīts, ka šajā dienā 
sievas ļoti agri nāca pie kapa un nesa svaidāmās zāles. Taču viņas atradušas kapu tukšu, bez Jēzus miesas tajā. "Kad tās 
nezināja, ko darīt, tad pie tām piestājās divi vīri spīdošās drēbēs. Un, kad tās pārbijušās nolaida acis uz zemi, viņi tām 
sacīja: "Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies"," raksta evaņģēlists Lūka. Lieldienu jeb 
Kristus augšāmcelšanās notikums ir tas, kas dod cilvēkiem uzvaru pār grēku, nāvi, dāvā mūžīgās dzīvības cerību, norāda 
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Lieldienās mainās baznīcās izmantojamā liturģiskā krāsa. Ciešanu laikā baznīcās 
dominēja violetā krāsa, taču, sākot ar Lieldienām līdz Vasarsvētkiem, altārpārsegi, stolas un citi liturģiskie priekšmeti 
pārsvarā būs baltā krāsā. 

Klusās nedēļas pasākumi Katedrālē 
Hrizmas svētīšanas un garīdznieku ordinācijas solījuma atjaunošanas 

Dievkalpojums Zaļajā ceturtdienā. Dievkalpojumu vadīja Viņa Ekselence, Daugavpils 
diecēzes bīskaps Einārs Alpe. Dievkalpojumā piedalījās Andis Lenšs - Daugavpils iecirkņa 
prāvests, dekāns, Aldis Pavlovičs - Saukas, Zalves, Grīcgales, Neretas draudžu mācītājs, 
Ēvalds Bērziņš - Krustpils, Unguru draudžu mācītājs, Raitis Jēkabsons – Ilūkstes, Lašu, 
Subates draudžu mācītājs, Mārtiņš Vaickovskis - Balvu, Kārsavas, Tilžas, Viļakas draudžu 
mācītājs. 

 
Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Ciešanu dievkalpojums Lielajā Piektdienā. Krusta godināšana. 

 

 

         

     

 

 

 

"Gaismas liturģija" - Lieldienu nakts Vigilijas dievkalpojums. 

                                 
 
 
            
      



Eināra Alpes ordinācijas gadskārta 
24.martā pēc Dievkalpojuma mūsu draudzes locekļi sveica Viņa Ekselenci 

Daugavpils diecēzes bīskapu Eināru Alpi viņa ordinēšanas mācītāja amatā 25 
gadskārtā. Ordinēts 17.03.1991. Kopš 1990. gada kalpojis Balvu, Tilžas, Viļakas un 
Kārsavas draudzēs. 1993. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti. 
2004. gadā ievēlēts par LELB Gulbenes iecirkņa prāvestu. Par bīskapu konsekrēts 
2007. gada 13. oktobrī. Savā atbildes runā Viņa ekselence atcerējās šo tālo 1991. 
gadu, kad valstī valdīja liels sajukums un visi mēs stāvējām uz lielo pārvērtību sliekšņa. 
Atcerējās arhibīskapu Kārli Gailīti, kurš tajā laikā pats bija aktīvi Iesaistījies LELB 
mācītāju atmodas kustībā "Atdzimšana un atjaunošanās", kuras mērķis bija panākt 
Baznīcai demokrātisku darbības apstākļus, kā arī atdzimšanu Baznīcas iekšienē, 
pateicās draudzei un amata brāļiem par šo apsveikumu. Pievienojoties jau 
izteiktajiem apsveikuma vārdiem un novēlējumiem vēl ilgi kalpot Baznīcai, gribam 
pievienot domu, ko ir teikusi Šarlote Brontē :" Nav lielākas laimes par apziņu, ka tavi 
līdzcilvēki tevi mīl, just, ka tava klātiene bagātina viņu dzīvi". 

Muzeju nakts 2016 
21.maijā visā Latvijā notiks tradicionālā "Muzeju nakts" kuras tēma šogad ir "Durvis". Arī mūsu Katedrāle var 

lepoties ar savām vēsturiskajām durvīm gan tiešajā, gan pārnestajā nozīmē. Šogad šajā dienā mēs nolēmām "atvērt" 
durvis uz savu vēsturi - tas ir atklāt savas baznīcas un draudzes muzeja ekspozīciju. Šī ekspozīcija top sadarbībā ar 
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju. Tās autore ir muzeja direktores vietniece zinātniskajā darbā Ludmila 
Žilvinska. Eksponātu atlasei bija plašs klāsts pateicoties fotogrāfijām un materiāliem ko gadu desmitos esat vākuši un 
apkopojuši Jūs, cienījamie draudzes locekļi un vēstures pētnieki. Paldies visiem kas atsaucās manam aicinājumam un 
nesa interesantas vēstures liecības .Īpašs paldies prāvesta Bērziņa ģimenei par atsūtītajām fotogrāfijām. Arī šogad 
Muzeju nakts kultūras programma mūsu Katedrālē solās būt plaša un daudzveidīga. Tāpēc man ir aicinājums visiem- 
būsim kopā šajā vakarā paši, dosim ziņu par šo pasākumu visiem bijušajiem Daugavpils draudzes locekļiem, ar kuriem Jūs 
uzturat sakarus. Vērsim šajā vakarā mūsu Katedrāles durvis un leposimies ar savu Dievnamu. Uz tikšanos Muzeju naktī! 

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 

Draudzes kocekļu zināšanai  Sakarā ar lielo aizņemtību gatavojoties Sinodei Katedrāļu draudžu konference, kas bija 

paredzēta aprīļa beigās Daugavpilī tiek pārnesta uz vēlāku laiku. 
Talka luterāņu kapos  š.g. 23. aprīlī plkst. 10.00. Lūgums sakopt savu piederīgo kapuvietas  un ņemt dalību kopējā 

kapu sakopšanā. 

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

dežuranta. Cena 11 EUR. 
Atgādinām, draudzes locekļiem zināmu, ka mūsu draudzes avīzi “Vēstis no Katedrāles” var lasīt arī elektroniskajā 
variantā Latgales Centrālās Bibliotēkas majas lapā: www.lcb.lv  labajā pusē atrodot baneri Daugavpils Baznīckalns, atrast 
M.Lutera baznīcas foto un spiest uz tā. http://www.lcb.lv/baznickalns/?lv/daugavpils-martina-lutera-katedrale 

Dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 10.00 
Mācītājs Andis Lenšs, tālr. 26315707 
Draudzes priekšnieks Andrejs Rudāns,tālr. 29492588 

 
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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