Ogres Ev. lut. draudzes

ZIŅOJUMI

Februāris, 2019

Mēneša lozungs
Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas
tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks
atklāta. (Rm 8:18)
Jēzus nāk mūs izglābt un pārvest mājās. Kā mēs
lasām apustuļu darbos un vēstulēs, tas ne vienmēr ir
viegli un skaisti. Sekošana Kristum mums katram kaut
ko maksā, sākot ar trešdienas vakaru Alfas kursa
nodarbībās, un beidzot ar kalpošanu Kungam
draudzē, vai ārpus tās. Būt Ceļā ar Jēzu ir ne vien
skaisti un romantiski, bet arī riskanti un neierasti. Ir
jābūt drosmei ļauties un paļauties. Jārod izturība
stāvēt un pastāvēt ticībā, kad apkārtējā dzīves
realitāte šķiet pilnīgi bezjēdzīga un lieka. Paliekot
Ceļā, ir jātiek galā ar izaicinājumiem, sāpēm un
dažkārt pat ciešanām. Lai mēs katrs atrastu atbildi,
kāpēc un kādēļ mēs to visu nesam un būsim gatavi
nest un panest līdz galam. Lai piepildās Dieva Vārdsko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, kas
neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis
tiem, kas Viņu mīl (1.Kor.2:9).
Svētību ceļā vēlot, māc. Mārtiņš Kalējs.

Dievkalpojumi
Svētdienās plkst.10:00
Ceturtdienās plkst.19:00
Mēneša 1.nedēļā – Ģimeņu slavēšanas
dievkalpojums
Bībeles stunda: katru trešdienu plkst. 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
Mazuļu un vecāku skoliņa: katru otrdienu plkst.
10:00 draudzes nama otrajā stāvā
Svētdienas skola: nodarbības atsāksies sākot ar
2019.g.septembri
Draudzes kora mēģinājumi: svētdienās plkst. 9:00
Alfa kurss (kursa norises laikā): katru trešdienu
plkst. 19:00, līdz 17.02.
Draudzes bibliotēka darbojas: svētdienās pēc
dievkalpojuma

FEBRUĀRA KALENDĀRS
3. februāris, svētdiena

10:00 Ģimeņu slavēšanas Dievkalpojum
5. februāris,otrdiena
19:00 Draudzes Padomes sēde
6. februāris,trešdiena
19:00 Alfas kursa 5. konfesionālā
nodarbība – Ko dod Sv. Vakarēdiens?
7. februāris, ceturtdiena
19:00 Alfas Dievkalpojums 1.kārtība
9. februāris, sestdiena
17:00 Lectio divina – Klusā lūgšana
10. februāris, svētdiena
10:00 Svētdienas Dievkalpojums, 2.kārt.
14. februāris, ceturtdiena
19:00 Alfas Dievkalpojums 1.kārtība
15. februāris, piektdiena
12:00 Senioru Dievkalpojums. C kārtība.
19:00 Pāru vakars draudzes namā
16. februāris, sestdiena
11:00 Alfas talka Baznīcas sapošanai
Kristībām un Iesvētībām.
17. februāris, svētdiena
10:00 Svētdienas Dievkalpojums,
2.kārtība. Kristības un iesvētības.
21.februāris, ceturtdiena
19:00 Dievkalpojums 1.kārtība
22. februāris, piektdiena
12:00 Senioru Dievkalpojums. C kārtība.
17:30 Margaritas studija
23. februāris, sestdiena
17:00 Lectio divina – Klusā lūgšana
24. februāris, svētdiena
10:00 Svētdienas Dievkalpojums, 2.kārt.
28.februāris, ceturtdiena
19:00 Dievkalpojums 1.kārtība

Pāru vakars – 15.februārī
Katru mēnesi mūsu draudzē tiek organizēti atpūtas un sadraudzības vakari pāriem. Tā
ir iespēja neformālā gaisotnē:
 tuvāk sadraudzēties ;
 dalīties pieredzē par kristīgajām vērtībām ģimenēs;
 kopīgi noklausīties uzaicināto viesu lekciju vai liecības;
 jauki pavadītu vakaru sadraudzībā pie kafijas tases.
Uz šiem vakariem tiek mīļi gaidīti gan mūsu draudzes laulātie pāri, gan tie, kas nav
draudzes locekļi, un vēl jo vairāk tie, kuri nav laulājušies, jo, kas zina, caur ko Dievs mūs
katru uzrunā… Varbūt tieši klausoties kādu jauku pāra liecību.
Nākamais ĢIMEŅU PĀRU VAKARS notiks 15.februārī, plkst.19:00 draudzes mājā.
Īpašais ciemiņš būs Liepājas bīskaps emeritus Pāvils Brūvers.
Ticam, ka, ar Viņa bagāto dzīves pieredzi, viņam ir ļoti daudz ko stāstīt, un mums, savukārt,
būs interesanti un vērtīgi viņā klausīties. Priecāsimies, ja aicināsiet līdzi arī savus draugus
vai paziņas, kam varētu interesēt šādi pasākumi. Visi tiek mīļi gaidīti.
Pasākuma dalības ziedojums – 7 EUR no pāra (groziņi nav jāņem līdzi).
Lūgums šo datumu savos plānotājos rezervēt jau savlaicīgi, un līdz 11.02. dot ziņu par
piedalīšanos. Dalībai aicinām pieteikties: rakstot uz e-pastu ingrida@arings.lv vai sūtot
īsziņu uz tālruņa numuru 29149040 (Ingrīda)
P.S. Kādā no nākamajiem pāru vakariem mēs noteikti sagaidīsim arī iepriekš izsludināto viesi NBS
virskapelānu Elmāru Pļaviņu.

Ar mīlestību ,Ingrīda un Arvils

Mazuļu un vecāku skoliņas nodarbības
Sākot ar februāri, Mazuļu un vecāku skoliņas nodarbības
notiks otrdienās, plkst. 10:00, draudzes nama otrajā stāvā. Diemžēl
janvārī vairākas nodarbības tika atceltas slimības dēļ, tāpēc ceram,
ka tuvojoties pavasarim varēsim būt aktīvāki. Gaidīsim mazuļus no
3 mēnešu līdz 2 gadu vecumam, ja būs aktīva interese, veidosim
dalītas vecuma grupas.
Līdzi nepieciešams ņemt mazuļa sedziņu (zīdaiņiem) 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, taču, lai ziedojuma apmērs nav šķērslis jūsu dalībai.
Vēlams iepriekš pieteikties: Līga Kalēja , mob. 26554437, liga.kaleja@inbox.lv .

Jauna kalpošana – “Margaritas studija” - Laiks ārpus laika
Ikdienā mēs viens otram bieži paskrienam garām ,jo ikdienai ir sava steiga, sava
rūpe ...
Mīlestība pret cilvēkiem. Mīlestība pret skaisto un visu, kas ap to. Runāšana par
būtisko, kas gaisā un arī par vienkāršo- kas uz sirds. Tieši tāpēc mums visiem gribas
vienkārši parunāt, bez iespringuma un steigas. Ārpus laika. Darot "kaut ko citu" . Kaut ko
savādāk. Radošā atmosfēra ir gan relaksējoša, gan pacilājoša - sēžot ap galdu un darinot
suvenīru, cilvēki "atveras" , savādāk komunicē viens ar otru, sajūtas neparastāki. Vienmēr
ir patīkami apzināties, ka pašu veidotais, ir kas ļoti īpašs un personisks , un tas spēs priecēt
arī kāda cita cilvēka sirdi.
Tāpēc aicinu meitenes, sievietes, kundzes, kundzītes un dāmas , neatkarīgi no
vecuma un pieredzes radošajā sfērā , uz nesteidzīgu kopā būšanu, kuras laikā radīsim
brīnišķīgas lietas, kas nesīs mums pilnas saujas laimes un prieka. Pavadot laiku siltā un
sirsnīgā atmosfērā, kopīgi veidosim radošas apsveikuma kartiņas, rotas, telpu dekorus,
mazas dāvaniņas un citas interesantas lietas, ar kurām varēsim iepriecināt mūsu viesus,
apsveikt kristāmos un iesvētāmos, kā arī citādi izmantot mūsu draudzes un baznīcas
vajadzībām. Ar prasmēm un idejām būs lūgts padalīties ikviens, neturēsim "sveci zem
pūra". Mums būs iespēja dalīties, mācīties un radīt .
Ja jūti vēlmi- atnāc. Varbūt šis nav vajadzīgs Tev, bet gan Tavam līdzcilvēkam.
Padomā un aicini sev līdzi, uzdāvini laiku sev un citiem. Šis ir laiks, kas lūdz pēc iekšēja,
sajūtīga miera un cilvēks- cilvēka klātbūtnes.
Pirmā tikšanās 22.februārī plkst.17.30 Ogres Luterāņu baznīcas draudzes namā .
Jāparedz vismaz trīs mierpilnas nesteidzīgas stundas. Ziedojums mazam tējas galdam.
Turpmāk plānota tikšanās vienu reizi mēnesī (konkrēta mēneša diena), arī vasaras
periodā. Tā kā jau pirmajā reizē radoši darbosimies, ieteikums paņemt līdzi priekšautiņu.
Lūgums obligāti pieteikties līdz 19.februārim (svarīgi materiālu iegādei),
kontakttālrunis: 26861007 (Ramona Zēna), e-pasts : ramonazena@inbox.lv

Aicinām pievienoties Alfas konfesionālajām nodarbībām
Jau janvārī, trešdienās plkst. 19:00, notika Alfas konfesionālās nodarbības. Uz šīm
nodarbībām tika aicināts ikviens draudzes loceklis, īpaši tie, kas ir iepriekš izgājuši Alfas
kursu, bet nav piedalījušies kādā no konfesionālajām nodarbībām. Ikvienam vēl ir iespēja
pievienoties uz pēdējo nodarbību :
Ko dod Svētais Vakarēdiens?- 2019. gada 6.februārī, lektors Mārtiņš Kalējs.
Iepriekš lūdzu pieteikties, sazinoties ar Gunu Priedīti (tālr.nr.26697159, e-pasts:
gunapriedite1962@inbox.lv)
Tāpat aicinām visus uz Alfas kursa iesvētību dievkalpojumu svētdien 2019. gada
17.februārī, plkst. 10:00.

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, epasts: padomsi@inbox.lv)
 Palīgi Viesmīlības nozarē Kontaktinformācija: Guna Priedīte (tālr.nr.26697159, epasts: gunapriedite1962@inbox.lv)

Šomēnes lūgsim par:
 VESELĪBU- māc. Modrim, Marutai, Gustavam, Dainai, Dzintrai, Katrīnai, Inesei.
 APSARDZĪBU UN VADĪBU- Ilzei, Ilgai, Lolitai, Pāvelam, Gunai.
 JAUNAJĀM KALPOŠANĀM- Margaritas studija, Mazuļu un vecāku skoliņu,
Svētdienas skolas nozari, Kluso lūgšanu.
 KALPOŠANAS VAJADZĪBĀM – par jaunu kalpotāju atsaukšanos Dieva aicinājumam,
kā arī par visām esošajām kalpošanām, īpaši Alfas kursa norisi un tās dalībniekiem.
INFORMĀCIJA
Draudzes darba laiki:
Mācītājs: Mārtiņš Kalējs, mob. tālr.: 29250181, e-pasts:
martins.kalejs.ogre@gmail.com
Mācītāja pieņemšanas laiki: Trešdienās 16:30 – 18:30
Draudzes priekšnieks: Jānis Draulis, mob. tālr.: 26431146, e-pasts:
draulisjanis@inbox.lv
Kancelejas darba laiki: Otrd.15:00-18:00; Tr. 15:00 – 17:00; Cet. 9:00-12:00; Svētd. pēc dievkalpojuma
Ziņojumi: ja jums ir kādi lūgumi, ierosinājumi vai informācija saistībā ar
ziņojumiem, lūdzu sazināties ar Līgu Kalēju, mob. 26554437, liga.kaleja@inbox.lv
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

