
Ogres Ev. lut. draudzes 

ZIŅOJUMI            Decembris, 2018 
 

Mēneša lozungs 

Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma 

milzīgs prieks. (Mt 2:10) 

Labā vēsts ir tā, ka kāds ir sūtījis ziņnesi tieši pie 

tevis: ziņnesi, kurš sauc - sataisiet tam Kungam ceļu, dariet 

līdzenas Viņa tekas. Un šis kāds ir Kristus pats. Viņš gatavojas 

piedzimt un iemājot Tavā sirdī, un, lai tas būtu pamanāmi, 

Viņš dedz Zvaigzni austrumos… Kāpēc jālīdzina ceļu Kungam, 

kāpēc jāseko Viņa Zvaigznei? Vienkārši, lai mēs dotos ceļā 

un katrs kļūtu par svētceļnieku ceļā pie Kristus. Mēs esam 

aicināti doties - jo lēnāk, jo labāk. Mēs visi esam aicināti 

pavadīt ceļā pie Jēzus šīs četras Adventa nedēļas. Četras 

izaicinoša ceļa nedēļas, lai nokļūtu Ziemassvētkos un varētu 

piedzīvot brīnumu. Lai ļautos Marijai ielikt Jēzus Bērnu mūsu 

katra rokās un piedzīvotu īstu Brīnumu un Prieku. 

Ziemsvētku Prieku. Jēzus dzimšanas prieku. Adventā Kungs 

Kristus mūs katru aicina ciemos pie sevis. Ciemos uz saviem 

Piedzimšanas Svētkiem. Piedzīvot Viņa piedzimšanu un 

piedzimt pašiem jaunai dzīvei – Kristus brīvībā, ar milzīgu 

pateicību un prieku. Jēzus to grib. Viņš Mīlestībā lūkojas un 

Viņa skatiens Tev vaicā- vai arī Tu to gribi? 

Svētību ceļā vēlot, māc. Mārtiņš Kalējs. 

DECEMBRA KALENDĀRS 

1.decembris, sestdiena 

10:00 Liturģijas diena 

2.decembris, svētdiena 

10:00  Pirmā Adventa Dievkalpojums 2. kārtība ar 

arhibīskapa J. Vanaga piedalīšanos. Baznīcas gada 

sākums.   

12:00 Koru koncerts 

13:00 Sadraudzība draudzes mājā 

15:00 Filmas “Kalps” izrādīšana OKC zālē 

6.decembris, ceturtdiena 

19:00 Alfas Dievkalpojums 1.kārtība 

7.decembris, piektdiena 

19:00 Pāru vakars draudzes namā 

8.decembris, sestdiena  

17:00 Lectio divina – Klusā lūgšana (Baznīcā) 

9.decembris svētdiena 

10:00 Otrā Adventa Dievkalpojums (2. kārtība).  

13.decembris, ceturtdiena 

19:00 Alfas Dievkalpojums (1.kārtība). 

14.decembris, piektdiena 

19:00 Dziesmas “Klusa nakts, svēta nakts” 

200.gadu jubilejas koncerts, ieeja ar biļetēm.   

16.decembris, svētdiena 

10:00 Trešā Adventa Dievkalpojums (2. kārtība). 

Kristību sakraments. 

20.decembris, ceturtdiena 

19:00 Alfas Dievkalpojums (1.kārtība) . 

21.decembris, piektdiena 

12:00 Senioru Dievkalpojums (C kārtība).  

22.decembris, sestdiena  

17:00 Lectio divina – Klusā lūgšana (Baznīcā) 

23.decembris, svētdiena 

10:00 Ceturtā Adventa Dievkalpojums (2.kārtība). 

24.decembris, pirmdien 

16:00 Ziemassvētku vakara Dievkalpojums 

19:00 Ziemassvētku vakara Dievkalpojums 

25.decembris, otrdiena 

10:00 Pirmo Ziemassvētku Dievkalpojums (1. 

kārtība) ar kvēpināšanu un Kristību sakramentu. 

27.decembris, ceturtdiena 

19:00 Alfas Dievkalpojums (1.kārtība). 

30.decembris, svētdiena 

10:00 Pēc Ziemassvētku svētdienas 

Dievkalpojums (2. kārtība).  

31.decembris, pirmdiena 

18:00 Gadu mijas Dievkalpojums (1.kārtība). 

Dievkalpojumi 
Svētdienās plkst.10:00 
Ceturtdienās plkst.19:00 
Mēneša 1.nedēļā – Ģimeņu slavēšana Dievkalpojums  10:00 
Bībeles stunda: trešdienās 10:00 “ Salamana Pamācības* 
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00 
Vadītas lūgšanas vakari - Lectio Divina: katru otro un 
ceturto sestdienu plkst: 17:00 baznīcā.  
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: katra mēneša trešajā 
piektdienā plkst. 12:00 – 16:00 
Svētdienas skola: nodarbības atsāksies sākot ar 
2019.g.februāri 
Draudzes kora mēģinājumi: Svētdienās plkst. 9:00 
Alfa kurss (kursa norises laikā): katru trešdienu plkst. 19:00 
Draudzes bibliotēka darbojas: svētdienās pēc Dievkalpojuma 
Grāmatu galds darbojas: katru svētdienu pirms un pēc 
Dievkalpojuma 
Draudzes padomes sēde: katra mēneša otrajā otrdienā 
plkst. 19:00 
No 20.12.2018. – 31.12.2019. Bībeles stunda nenotiek.  
 



Vadītas lūgšanas vakari – Lectio Divina 

Lectio divina ir ļoti sens lūgšanas veids, jo jau 4.g.s. Austrumu Baznīcā sāka praktizēt dievbijīgo Dieva Vārda 
lasīšanu, bet pēc tam to pārņēma arī Rietumu Baznīcā. Dievbijīga Dieva Vārda lasīšana norāda, kādā veidā 
vajadzētu lasīt Svētos Rakstus. Tā iesākas ar lūgšanu Svētajam Garam, bet pēc tam seko: Lectio – lasīšana, 
Meditatio – pārdomas, Oratio – lūgšana un Kontemplatio – kontemplācija jeb apcere. 

Zem vārda meditācija šodien sastopam dažādas prakses un ne visas no tām ir kristīgas. Tas dara uzmanīgu. 
Šajā gadījumā ar to domāta Dieva Vārda pārdomāšana un apcere, bet ar kontemplāciju lasīto Jēzus dzīves 
notikumu iztēlošanās.  

Mārtiņš Luters ar meditāciju saprata noteikta veida Bībeles apceri, ko pazīst kā dievišķo lasīšanu jeb lectio 
divina. Tā to praktizējam arī mēs. Viņš pamāca: „Tev jāmeditē ne tikai iekšēji savā sirdī, bet arī ārēji, 
atkārtojot vārdus skaļi un saberzējot rakstīto vārdu kā saldi smaržīgu zāli, rūpīgi un uzmanīgi, un apcerīgi 
tos lasot un pārlasot, lai aptvertu, ko tie nozīmē.”  

Piektās Mozus grāmatas komentārā Luters šo meditāciju salīdzina ar govi, kas atgremo barību: „Atgremot 
nozīmē uzņemt Vārdu ar prieku un meditēt ar vislielāko čaklību, lai neļautu tam kā sakāmvārdā pa vienu 
ausi ienākt un pa otru iziet, bet lai turētu to cieši sirdī, norītu un uzsūktu savās iekšās.” Līdzīgu pamācību 
izsaka 12. gadsimta kartūziešu mūks Šartras priors Gvigo II saka: „Lasīšana ieliek ēdienu (riekstu) mutē, 
meditācija to pārkož un sakošļā, lūgšana izvelk tā garšu un kontemplācija ir pats saldums, kas iepriecina 
un atsvaidzina.” 

Tehniski lectio nozīmē ļoti lēnu Bībeles teksta lasīšanu, pastāvīgi ieklausoties savā sirdī un vērojot, kā tā 
atsauksies lasītajam vārdam. Ja kāds vārds vai teikums „iznirst” no teksta, izceļas starp pārējiem un 
atbalsojas dvēselē kā pārsteigums, bijība, bēdas, nožēla, prieks utt., mēs apstājamies un „izgaršojam” šo 
vārdu, runājam par to ar Dievu un ļaujam Dievam runāt uz mums. Un vienkārši baudām Dieva klātbūtni, 
kamēr vien tas mums tiek dots. Tad lasām tālāk līdz nākamajam īpašajam vārdam. Lectio nav vienkārši 
lasīšana, bet inspirēta teksta inspirēta uztvere. Gars, kas iedvesmoja Rakstu sarakstīšanu, pēc Jēzus 
apsolījuma mājo mūsos un inspirē arī mūsu lasīšanu: in-spirē, ie-dvesmo, iepūš dvašu, iedveš „nāsīs” 
dievišķā Runātāja dzīvo realitāti, lai rakstītais sāktu dzīvot. Kopumā lectio mērķis ir lasīto vārdu nevis 
analizēt, bet person-alizēt un to real-izēt, proti, ka Dievs personīgi runā uz mani un reāli, šeit, šajā pašā 
brīdī. Es ļauju Viņa vārdam iedarboties uz manām jūtām un gribu. Ar lectio divina parasti meditē Vecās 
Derības tekstus un apustuļu vēstules. 

Otrs (kristīgas, luteriskas) meditācijas veids ir iztēles kontemplācija. To parasti lieto Jēzus dzīves notikumu 
apcerei. 14. gadsimta kartūziešu mūks Saksijas Ludolfs raksta: „Ja vēlies gūt augļus no Kristus dzīves 
noslēpumiem, dzirdi un redzi stāstītās lietas tā, it kā tu tās dzirdētu ar savām ausīm un redzētu ar savām 
acīm, jo šīs lietas ir pašas saldākās tam, kurš tās apdomā ar kārošanu, un vēl vairāk tam, kurš tās izgaršo. 
Un kaut arī daudz kas no tā ir stāstīts kā pagātnes notikumi, tev tas viss jāmeditē kā šai mirklī notiekošs; 
jo tādā ceļā tu noteikti sagaršosi lielāku saldumu. Lasi par to, kas ir darīts tā, it kā tas notiktu tagad. Ved 
pagātnes notikumus savu acu priekšā tā, it kā tie būtu šobrīd klāt. Tad tu jutīsi, cik pilni tie ir gudrības un 
iepriecinājuma.” Mēs lietojam svētītas iztēles dāvanu, lai tiktāl iedzīvotos evaņģēlija notikumā, ka kļūstam 
par vienu no tā dalībniekiem. Mēs skatāmies, klausāmies, pieskaramies, saožam, sagaršojam. Mērķis ir 
meditējamā notikumā satikt Jēzu, vērot Viņu, runāt ar Viņu. Tas ļauj Viņu sirdī tuvāk iepazīt tā, kā citādi 
nebūtu iespējams. 

Mēneša pirmajā, trešajā un piektajā sestdienā 17:00, lectio divina notiek Ikšķiles draudzē un to vada 

prāvests Dzintars Laugalis. Mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā 17:00 Ogres draudzē vada mācītājs 

Mārtiņš Kalējs un/vai evaņģēlists Pāvils Naumovs. Ikviens ir mīļi gaidīts.  

 

 

 



Ikgadējais draudzes locekļa ziedojums 

Tuvojoties gada noslēgumam, atgādinām draudzes locekļiem par ikgadējā draudzes locekļa ziedojuma 

veikšanu. Ja neesat to vēl paspējuši, lūdzam to izdarīt līdz šā gada beigām. Tas palīdzēs saprast reālo un 

aktīvo draudzes locekļu skaitu, iepretim nominālajam.  

Ikgadējo ziedojumu var veikt personīgi draudzes kancelejā pret kvīti, vai ieskaitot naudu draudzes kontā, 

norādot maksājuma mērķī “Ikgadējais draudzes locekļa ziedojums”. 

Kancelejas darba laiki: otrdien no 15:00-18:00, trešdien no 15:00 – 17:00, ceturtdien no 9:00-12:00,  

svētdien - pēc Dievkalpojuma. 

Draudzes locekļa ikgadējais ziedojums:    Strādājošiem no 18.00 EUR;  Skolēniem, studentiem, māmiņām 

bērnu kopšanas atvaļinājumā, bezdarbniekiem un pensionāriem no 9.00 EUR. 

Mazuļu- vecāku nodarbības  

Sakot ar janvāri, uzsāksim jaunu kalpošanu draudzē – Mazuļu un vecāku 

nodarbības, kurās aicinām jaunos vecākus kopā ar savu mazuli no 3.mēnešu līdz 

1.gada vecumam, uz kopīgām nodarbībām un sadraudzību.  

Šādas nodarbības ir laiks, kad vecāks var veltīt savam bērnam īpašu uzmanību, 

tas ir kā pamudinājums un iedvesma vecākiem veltīt laiku, uzmanību un 

mīlestību savam bērnam. Bērnam šinī vecumā vissvarīgākie ir tieši vecāku 

pieskārieni, glāsti, teiktie vārdi un skaņas. 

Tāpat nodarbībās bērniem ir iespēja socializēties- mazajiem tā ir iespēja mācīties rēķināties ar citiem 

bērniem un draudzēties, kā arī attīstīt komunicēšanās un valodu prasmes. Visu iegūto informāciju 

nodarbības laikā ir iespējams mājās atkārtot kopā ar bērnu. 

Nodarbības notiks reizi nedēļā. Pirmā nodarbība notiks draudzes nama otrajā stāvā, 9.janvārī, plkst. 10:00 

– 11:30. Līdzi nepieciešams ņemt mazuļa sedziņu un, ja vēlas, maiņas apavus vai siltas zeķes. Vēlamais 

ziedojums 5eiro/nodarbība. Ziedojumu izmantosim, lai papildinātu nodarbību materiālus, iekārtotu 

telpas, kā arī tējai/kafijai, ko baudīsim pēc nodarbības. Bet, lai ziedojuma apmērs nav šķērslis jūsu dalībai.  

Vēlams iepriekš pieteikties: Līga Kalēja , mob. 26554437, liga.kaleja@inbox.lv  

 

Tu vari palīdzēt 

Katrs no draudzes locekļiem ir aicināts piedalīties kādā no draudzes kalpošanām. Šobrīd īpaši gaidīti: 

 Kora dziedātāji, Kontaktinformācija: Alvis Bērziņš (tālr.nr.:26487250) 

 Palīgi diakonijas darbā, Kontaktinformācija: Ilma Andersone (tālr. nr.: 26674407, e-pasts: 

padomsi@inbox.lv) 

 Palīgi Draudzes eglītes rīkošanā, kas notiks 12.janvārī plkst. 17:30. Kontaktinformācija: Inguna 

Rubīna (tālr. nr.26516335, e-pasts: inguna.rubina@gmail.com ) 

 Palīgi Viesmīlības nozarē. Kontaktinformācija: Guna Priedīte (tālr.nr.26697159, e-pasts:  

gunapriedite1962@inbox.lv ) 
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Dziesmas KLUSA NAKTS, SVĒTA NAKTS 200 gadu jubilejas koncerts 

piektdiena, 2018 .gada 14. decembrī, 19:00 
Ogres Ev. luteriskajā baznīcā 

Vokālā grupa PUTNI, Ieva Saliete, Matīss Čudars un Jēkabs 
Nīmanis. 

Ziemassvētku koncertu projekts KLUSA NAKTS, SVĒTA NAKTS, 
kurā piedalīsies Latvijā un ārvalstīs atzinību guvuši mākslinieki - 
vokālā grupa „Putni“, kura šogad svin 25 gadu pastāvēšanu, 
ģitārists un komponists Matīss Čudars,  klavesīniste Ieva 
Saliete, klarnetists un komponists Jēkabs Nīmanis. 

Šie Ziemassvētku koncerti ir veltīti dubultjubilejai - Latvijas 100- 
gadei un dziesmas “Klusa nakts, svēta nakts” 200 -gadei. 
Koncertā tiks atskaņoti vairāki dziesmas “Klusa nakts, svēta nakts” aranžējumi, kā arī mazāk populāra 
Ziemassvētku mūziku, kas skanējusi Latvijā pagājušā gs. sākumā, viduslaiku instrumentālās kompozīcijas 
koncerta mākslinieku radošās un mūsdienīgās interpretācijās, kā arī abu koncerta dalībnieku – komponistu 
Čudara un Nīmaņa jaundarbus, kuri ļoti personīgi uzrunās katru koncerta apmeklētāju, piepildot ar 
Ziemassvētku laika gaišumu un prieku. 

Dziesmu KLUSA NAKTS, SVĒTA NAKTS pirmoreiz izpildīja 1818. gadā Ziemassvētku vakarā Svētā Nikolasa 
pagasta baznīcā Oberndorfā pie Zalcburgas, Austrijā. Mises laikā dziesmu izpildīja tās autori Francs Ksavers 
Grūbers (Franz Xaver Gruber) ar vārdiem, ko sarakstījis Josefs Mors (Joseph Mohr). Dziesma ir tikusi 
tulkota apmēram 140 valodās, 2011.gadā to iekļāva UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. 

Apmeklētājiem pašiem būtu vēlams izvērtēt vai šis koncerts būs piemērots bērniem līdz 7 gadiem  un vai 
Jūsu bērnu uzvedība netraucēs citiem koncerta apmeklētājiem un mūziķiem. Koncerta ilgums būs 
aptuveni 1 stundu un 15 minūtes. 

Biļešu cenas iepriekšpārdošanā uz koncertiem ir 10€. Biļešu skaits ir ierobežots. Koncerta dienā biļetes 
būs iespējams iegādāties tikai pie ieejas baznīcā un to cena būs 12€. Biļetes var iegādāties: 
www.bilesuparadize.lv . Koncertu organizē: Kultūras biedrība SPEKTRS  

INFORMĀCIJA 
Draudzes darba laiki:  

Mācītāja pieņemšanas laiki: Trešdienās 16:30 – 18:30 (no 20.12.2018. – 31.12.2018. pieņemšanas nenotiek. 

Nepieciešamības gadījumā lūdzu zvaniet, vienosimies par tikšanās laiku personīgi!)  

Mācītājs: Mārtiņš Kalējs, Mob. tālr.: 29250181, E-pasts: martins.kalejs.ogre@gmail.com 

Draudzes priekšnieks: Jānis Draulis, Mob. tālr.: 26431146, E-pasts: draulisjanis@inbox.lv 

Kancelejas darba laiki: otrdien no 15:00-18:00, trešdien no 15:00 – 17:00, ceturtdien no 9:00-12:00,  svētdien- 

pēc Dievkalpojuma. 

Ziedojumi:  

Pateicamies katram, kurš ar saviem ziedojumiem atbalsta Ogres Ev. lut. draudzes darbu un kalpošanu. 

 

Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze 

Adrese: Brīvības iela 51, Ogre, LV-5001 

Vien. reģ. Nr: 90000243763 

Banka: AS SEB banka 

Banas kods: UNLALV2X 

Konts: LV78UNLA0033300700801 

www.ogresdraudze.lv 

@OgresLutDraudze 

Home 

About 
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