Ogres Ev. lut. draudzes

ZIŅOJUMI
Mēneša lozungs
JĒZUS KRISTUS SAKA: ES ESMU AR JUMS IK
DIENAS LĪDZ LAIKU BEIGĀM. (Mt 28:20)

Jēzus ir ar katru ticīgo. Luters pamatoti
raksta, ka ticībā mēs ar Kristu esam vairāk savienoti,
nekā vīrs var būt savienots ar savu sievu. Jēzus vēlas
būt mums cieši līdzās…, bet vai to vēlamies mēs?
Kāda ir mūsu katra praktizētā ticība? Kāda tā ir ne
vien Svētdienā, kad esam Baznīcā, bet visās pārējās
nedēļas dienās, kad esam no Kunga sūtīti pasaulē?
Vai mēs regulāri dodam Kungam Jēzum pienākošos
vietu mūsos, vai ieaicinām Sv. Garu darboties sevī?
Cik bieži mēs ikdienā lietojam Viņa dotos žēlastības
līdzekļus: lūgšanas, aizlūgšanas, pateicības
lūgšanas? Vai kalpojam savam tuvākajam? Vai
slavējam Jēzu ar dziesmām, vai lasām un
pārdomājam Viņa Svēto Vārdu? Vai pateicamies
pirms ēdienreizēm? Vai mācam bērnus paļauties uz
Jēzu ar savu piemēru? Vai atsaucamies
aicinājumam pārdomāt un atzīt savus grēkus? Vai
gatavojamies un esam izsalkuši pēc Sakramenta?
…Dieva Valstība ir tuvu!
Dievkalpojumi
Svētdienās plkst.10:00 un Ceturtdienās plkst.19:00
Mēneša 1.ned. – Ģimeņu slavēšanas Dievkalpojums
Bībeles stunda: katru trešdienu plkst. 10:00
Lūgšanu Stunda: katru trešdienu plkst. 11:00
Vecākās paaudzes pēcpusdiena: šī mēneša ceturtajā
piektdienā plkst. 12:00 – 16:00
Margaritas studija: katra mēneša trešajā otrdienā
18:00, draudzes namā
Mazuļu un vecāku skoliņa: katru otrdienu plkst. 10:00
draudzes nama otrajā stāvā
Pāru vakari: vienu reizi mēnesī piektdienās 19:00
Svētdienas
skola: nodarbības atsāksies
no
2019.g.septembrī, lai tas notiku ir vajadzīgi Jūsu mērķa
ziedojumi darba materiālu izgatavošanai!
Draudzes kora mēģinājumi: svētdienās plkst. 9:00
Alfa kurss - no 13.03.2019. katru trešdienu plkst.
19:00.
Draudzes bibliotēka darbojas: Svētdienās pēc
Dievkalpojuma.
Mājapmeklējumus lūdzam pieteikt pa tel: 29250181

Aprīlis, 2019
APRĪĻA KALENDĀRS
4.aprīlis, ceturtdiena
19:00 Dievkalpojums, 1.kārtība
6.aprīlis, sestdiena
9:00 Draudzes talka
7.aprīlis, svētdiena
10:00 Ģimeņu slavēšanas Dievkalpojums
9.aprīlis
19:00 Padomes sēde
11.aprīlis, ceturtdiena
19:00 Dievkalpojums, 1.kārtība
14.aprīlis, svētdiena
10:00 Svētdienas Dievkalpojums,
Palmu svētdiena.
16.aprīlis, otrdiena
18:00 Margaritas studija
18.aprīlis, ceturtdiena
19:00 Zaļās Ceturtdienas Dievkalpojums.
20:30 Filmas “Kristus ciešanas” skatīšanās
19.aprīlis, piektdiena
10:00 Lielās Piektdienas Dievkalpojums
19:00 Anima Sola koncerts
20.aprīlis
22:00 Lieldienu nakts Vigīlija
(svētku kārtība ar kvēpināšanu)
21.aprīlis, svētdiena
10:00 Lieldienas - Kristus Augšāmcelšanās
svētku Dievkalpojums
25.aprīlis, ceturtdiena
11:00 Dievkalpojums Ogres pansionātā
19:00 Dievkalpojums, 1.kārtība
26.aprīlis, piektdiena
12:00 Senioru Dievkalpojums, C kārtība.
14:00 Senioru pēcpusdiena, ar kino
skatīšanos
28.aprīlis, svētdiena
10:00 Svētdienas Dievkalpojums, 2.kārtība
Visi Dievkalpojumi Ogres Ev. Luteriskajā draudzē notiek
ar Sv. Vakarēdienu.
Pieņemšanas, privātbikts un mājapmeklējuma laikus,
lūdzam ar mācītāju saskaņot personiski.

Diakonijas pavasara loterija
Katru gadu diakonijas darbam kā papildus finansiāls atbalsts ir rīkotās
loterijas, kur diakonijas kalpotāji vai citi draudzes locekļi sarūpē dāvaniņas, kas tiek
izlozētas, apmaiņā par ziedojumiem. Nesen piedzīvojām loteriju ap Ziemassvētku
laiku, bet tagad – uzreiz pēc Lieldienām – būs otra.
Aicinām marta un aprīļa mēnesī ikvienu ziedot dāvaniņas diakonijas pavasara
loterijai, kas notiks 2019. gada 28.aprīlī. Tās var būt Jūsu pašu radītas vai arī pirktas.
Visi loterijā iegūtie līdzekļi tiek izmantoti diakonijas darbam. Dāvaniņas līdz
2019. gada 18.aprīlim var atstāt draudzes nama 1.stāva kamīnzālē pēc
dievkalpojuma vai kancelejas darba laikā. Kontaktinformācija: Ilma Andersone (tālr.
nr.: 26674407, e-pasts: padomsi@inbox.lv)

Baznīcu nakts – 7.jūnijā
Šī gada 7.jūnijā visā Latvijā notiks Baznīcu nakts, un jau piekto gadu tajā
piedalīsies arī mūsu baznīca. Baznīcu nakts ir kultūras notikums, kad kristīgo draudžu
dievnami ir atvērti līdz pat pusnaktij un aicina jebkuru viesi tajā ienākt citādi kā
ierasts - iepazīt baznīcas kultūras un garīgās vērtības, izbaudot mūziku, mākslu,
arhitektūru, sarunas, dziesmas, klusumu un lūgšanu. Kopējais Baznīcu nakts moto ir
Jēzus naktī reiz farizejam Nikodēmam teiktie vārdi: "Gaisma ir nākusi pasaulē..."(Jņ
3:19).
Šī gada Baznīcu nakts vienojošā tēma būs draudzība - DRAUDZĪBA, kas atklāj
Dieva skaistumu. Draudzība draudzē. Draudzes draudzība ar tās apkārtni. Draudzība
starp draudzēm. Viesmīlība, atvērtība, uzmanība pret otru. Kas ir draudzības koka
saknes, kā mēs savā draudzē varam patiesi paust katram cilvēkam vēsti : "Tu esi
gaidīts" - ne tikai ar vārdiem, bet tīri praktiski? Draudzība arī nozīmē dalīties ar otru
tajā, kas Tev ir vērtīgs. Domāsim un lūgsim Svētā Gara padomu, kā mēs - draudze varam cilvēkiem parādīt mūsu vērtīgo?
Visi, kuriem ir kāda laba ideja, ko mēs varētu īstenot šajā Baznīcu naktī, ir mīļi
aicināti pieteikties pie Ingunas (tālr.26516335, e-pasts: inguna.rubina@gmail.com ).
Ikviens ir laipni aicināts pieteikties kalpot Baznīcu naktī. Bet pats svarīgākais vislabāk mēs par draudzību varam liecināt, paši apmeklējot Baznīcu nakti kuplā
skaitā, un aicinot līdz savus draugus, kolēģus un ģimenes. Uz tikšanos!

Mazuļu un vecāku skoliņa gaida piesakāmies vēl jaunus dalībniekus vecumā no
3mēn.- 2.gadiem. Nodarbības notiek: otrdienās plkst.10:00 draudzes nama otrajā
stāvā. Pieteikties var sūtot īsziņu vai zvanot, tālr. nr.: 26554437, Līga.

Klusās lūgšanas – turpmāk, ik sestdienu, Ikšķiles baznīcā.
Ikviens ir laipni aicināts pievienoties Ikšķiles luterāņu draudzes notiekošajās
Lectio Divine jeb klusajās lūgšanās, sestdienās 19:00, kuras vada prāvests Dzintars
Laugalis.
Dievam ticoša cilvēka dzīvē ir kāda neatņemama sastāvdaļa. Lūgšana ir tā,
kas ticību nostiprina par dzīvu pārliecību. Lūgšanā veidojas attiecības es- tu līmenī.
Kamēr mēs domājam par Dievu, runājam par Dievu, tikmēr mēs atrodamies
pastarpinātās attiecībās, it kā attālināti, citā telpā, starp mums ir siena. Kad cilvēks
uzdrošinās lūgt, veidojas personiskas attiecības. Jo lūgšana ir dialogs ar Dievu, tā ir
dvēseļu saruna.
Lūgšanas ir viens no Dieva Vārda atvasinājumiem, tas ir mans cilvēciskais
Vārds Dievam, kurš uz mani runā caur Vārdu – Bībeli. Tādēļ pat lūgšanas vārdi, kas
nāk pār mūsu lūpām citreiz nogurumā un aizdomājoties spēj uzrunāt sirdi, jo Vārdam
ir spēks, tas darbojas ne manā, bet Dieva spēkā. Tādēļ svarīgi ir lūgt regulāri, tas
nekas, ka citreiz mana lūgšana ir mazāk izjusta. Svarīgi, ka es tiecos uz Viņu, kam
izsaku savas lūgšanas.
Un Dievs dos atbildi. Viņš atbildēs uz maniem saucieniem un es nebūšu viens
kalnā, Viņš atvērs durvis, lai mēs varētu turpināt savu dvēseles svētceļojumu. Viņš
atradīs mani, kad es meklēšu Viņu, jo Viņš ir tepat man līdzās. Un tu dabūsi ko esi
vēlējies, jo izrādās Viņš zina, ka tev ir vajadzīgs tas, ko tava sirds klusībā ilgojas, jo Viņš
pazīst tavu sirdi, arī tavu.
“Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps
atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps
atvērts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu
akmeni? Jeb, kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku? Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat
saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba
tiem, kas Viņu lūdz?” /Mt.7:7-11/
(Avots: https://www.ikskilesdraudze.lv/l%c5%abgsanas/ )

DATUMI, ko jau laicīgi vērts atzīmēt savos kalendāros:
 11. maijs – Alfas nedēļas nogale. 19:00 pielūgsmes Dievkalpojums atvērts
visiem.
 18.maijs – Draudzes ekskursija.
 7.jūnijs – Baznīcu nakts.
 8. jūnijs - Ģimeņu diena Ogrē.
 9. jūnijs – Vasarsvētki.
 16.jūnijs – Alfas kursa iesvētību Dievkalpojums
 10.-11.augusts – Draudzes nometne
 1.septembris – Svētdienas skolas atklāšanas pasākums (pēc Dievkalpojuma).

Tu vari palīdzēt
Katrs no draudzes locekļiem ir aicināts piedalīties kādā no draudzes kalpošanām,
šobrīd aktuāli:
 Draudzes ekskursijas organizētāji un grāmatu galda kalpotāji: pieteikties pie
draudzes priekšnieka.
 Baznīcu nakts organizēšana: pieteikties pie Inguna Rubīna tālr. 26516335,
inguna.rubina@gmail.com

 Palīgi Viesmīlības nozarē: pieteikties pie Guna Priedīte tālr.26697159,
gunapriedite1962@inbox.lv

Šomēnes lūgsim par:
 VESELĪBU – māc. Modrim, Inesei, Keitai, Laurim, Jeļenai, Dainai, Marutai, Dzintrai,
Jānim, Sarmītei, Velgai, Normundam.
 APSARDZĪBU UN VADĪBU – Līgai, Jānim un Kristiānai, Inesei, Gunai, Jogitai, Arvilam
un Ingrīdai, Raimondam, Taigai, Valtam, Edītei, Andrai, Nadeždai un Vladislavam, kā
arī arhibīskapam Jānim, prāvestam Dzintaram, māc. Mārtiņam, Evaņģēlistam
Pāvilam, lektoriem Jānim un Bruno, kā arī visiem mūsu draudzes kalpotājiem, un
īpaši ikvienam, kurš savas dienas pavada Ogres pansionātā un slimnīcā.
 KALPOŠANAS NOZARĒM – Par draudzes priekšnieku Jāni, par draudzes valdi un
padomi, par Alfas kursu, kursa dalībniekiem un kalpotājiem, Margaritas studiju,
Mazuļu un vecāku skoliņu, Svētdienas skolas nozari, Diakoniju, Kori, Pāru vakariem,
Altāra kārtotājiem, Altāra kalpotājiem, Slavēšanas grupu, talciniekiem.

Uzziņām:





Mācītājs: Mārtiņš Kalējs, mob. tālr.: 29250181, e-pasts: martins.kalejs.ogre@gmail.com
Mācītāja pieņemšanas laiki: Trešdienās 16:30 – 18:30 vai zvanot un vienojoties personiski.
Draudzes priekšnieks: Jānis Draulis, mob. tālr.: 26431146, e-pasts: draulisjanis@inbox.lv
Kancelejas darba laiki: O.15:00-18:00; T. 15:00-17:00; C. 9:00-12:00; Sv. - 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. Īpaši priecāsimies par mērķa ziedojumiem Alfas kursam,
Svētdienas skolai, draudzes nama pabeigšanai un granulu iegādei.
Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze
Adrese: Brīvības iela 51, Ogre, LV-5001;
Vien. reģ. Nr: 90000243763
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV78UNLA0033300700801
www.ogresdraudze.lv

