
Ogres Ev. lut. draudzes 

ZIŅOJUMI    Maijs, 2019 
Mēneša lozungs 

NEVIENS NAV KĀ TU, NAV CITA DIEVA BEZ TEVIS. (2SAM. 

7:77) 

Kungs Jēzus ir Augšāmcēlies, patiesi Augšāmcēlies! 

Mūs piepilda Kunga Augšāmcelšanās Prieks, Miers 

un Mīlestība. Mēs zinām, piedzīvojam un ticam, ka 

piederam Kunga Miesai – Kristus Baznīcai šeit virs 

zemes. Mēs esam daļa no Dieva ģimenes. Viņš ir 

mūsu Tēvs un mēs esam Viņa bērni. Viņš mūs mīl un 

tāpēc, ka Viņš mūs mīl, mēs Viņu paklausām un 

iegūstam spēju mīlēt Viņu un savu tuvāko, caur 

pašu Mīlestības avotu - mūsu Kungu Jēzu Kristu.  

Esot un paliekot mūsu Kungā, mēs apzināmies 

milzīgo žēlastību, kurā mums dāvāta glābšana un 

Pestīšana, kā Viņa miesas Baznīcas daļai. Lūgsim 

Kungu, lai Viņš dāvā mums katram patiesu 

pazemību un lēnprātību, lai mēs katrs gribam un 

varam prieka pilnām sirdīm apliecināt, ka Kungs ir 

mūsu Dievs un nav neviena citā kā Viņš! Liels ir 

mūsu Dievs, lai liels ir mūsu Prieks Viņā, lai liels ir 

mūsu Miers Viņā, lai liela ir mūsu Mīlestība Viņā.  

MAIJA KALENDĀRS 

2.maijs, ceturtdiena 
19:00 Dievkalpojums 1.kārtība 

4.maijs, sestdiena 
11:00 Ekumēniskais svētku 
dievkalpojums Ogres Trīsvienības 
baptistu draudzes baznīcā 

5.maijs, svētdiena 
10:00 Ģimeņu slavēšanas Dievkalpojums 

7.maijs, otrdiena 
19:00 Padomes sēde 

9.maijs, ceturtdiena 
19:00 Dievkalpojums 1.kārtība 

11.maijs,sestdiena 
11:00 Alfas sestdiena 
19:00 Slavēšanas dievalpojums 

12.maijs, svētdiena 
10:00 Svētdienas Dievkalpojum, 2.kārt.  

16.maijs, ceturtdiena 
19:00 Dievkalpojums 1.kārtība 

17.maijs, piektdiena 
12:00 Senioru Dievkalpojums. C kārtība. 
14:00 Senioru pēcpusdiena  
19:00 Pāru vakars 

18.maijs, sestdiena 
08:00 Draudzes ekskursija 

19.maijs, svētdiena 
10:00 Svētdienas Dievkalpojums, 2.kārt. 

21.maijs, otrdiena 
18:00  Margaritas studija 

23. maijs, ceturtdiena 
11:00 Dievkalpojums Ogres pansionātā  
19:00 Dievkalpojums 1.kārtība 

26.maijs, svētdiena 
10:00 Svētdienas Dievkalpojums, 2.kārt. 

30.maijs, ceturtdiena 
19:00 Dievkalpojums 1.kārtība. 
 
 Visi Dievkalpojumi Ogres Ev. Luteriskajā draudzē 

notiek ar Sv. Vakarēdienu.  
 Pieņemšanas, privātbikts un mājapmeklējuma 

laikus, lūdzam ar mācītāju saskaņot personiski. 

 
 
 



Svētīgu šo gaviļu laiku Jums, Kristus Mīļotie! Lai svinam Kristus Augšāmcelšanos, kurā ir un top piepildīta 

arī mūsu katra - Kristus ticīgā Augšāmcelšanās! 

Pavasara draudzes ekskursija 
18.maijā 

Šajā gadā atjaunosim draudzes 
tradīciju – pavasara draudzes 
ekskursiju.  
Ar diakonijas palīdzību, 18.maijā 
plkst.8:00 dosimies maršrutā Ogre - 
Alsunga – Ēdole– Kuldīga - Ogre. 
Ekskursijā apskatīsim Alsungas Suitu 
mantojumu – muzejs un apkārtne 
gida pavadībā, tā laika amatniecību, 
ēdienus. Ekskursijā dosimies ar 50-
vietīgu autobusu, un, ja vietu 
nepietiks, ar savu personīgo 
transportu. Aicinām piedalīties 
ikvienu, iepriekš piesakot savu dalību. 
Kontaktinformācija: Ilma Andersone 
(tālr. nr.: 26674407, e-pasts: 

padomsi@inbox.lv) Dalības maksa vēl tiks precizēta, jo atkarīga no interesentu 
skaita. Aicināti piedalīties ikviens interesents, kopā ar savu ģimeni, īpaši gaidīsim 
ģimenes ar bērniem. 

Ģimeņu pāru vakars – 17.maijā 

Laiks no Lieldienām līdz Vasarsvētkiem ir gaviļu laiks!   
Priecāsimies arī mēs  šai skaistajā ziedoņa laikā, ar priecīgu pateicību pieminot  Kristu  
mūsu sirdīs! Ielūdzam uz  Ģimeņu pāru vakaru šīs sezonas noslēguma pasākumu,   -   
piektdien, 17.maijā  plkst. 19:00,  pļaviņā pie draudzes 

mājas, kur visi kopā svinēsim DĀRZA SVĒTKUS 
Lietus vai slikta laika gadījumā pasākums notiks draudzes 
mājā. Dalības ziedojums – 7 EUR no pāra. 
Lūgums par piedalīšanos dodiet ziņu savlaicīgi, līdz 14.05. 
Ar mīlestību, Ingrīda un Arvils 

Alfas Sestdiena 11.maijā  šoreiz notiks kā vienas dienas pasākums 16.Alfa kursa 

dalībniekiem, kas noslēgsies ar slavēšanas un aizlūgšanu dievkalpojumu plkst.19:00. 
Uz dievkalpojumu aicināts ikviens draudzes loceklis. Ja neesat 16.Alfa kursa 
dalībnieks, bet vēlaties noklausīties Alfa kursa lekcijas par tēmu 'Svētais Gars un 
Baznīca", aicinām individuāli sazināties ar Alfa kursa koordinatorēm Gunu 
(t.26697159) vai Ingunu (t.26516335)" 

Klusuma diena Lielvārdē 11.maijā 

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: katra mēneša 
trešajā piektdienā plkst. 12:00 – 16:00  
Margaritas studija: katra mēneša trešajā otrdienā 
18:00, draudzes namā (tel. 26861007) 
Mazuļu un vecāku skoliņa: katru otrdienu plkst. 
10:00 draudzes nama otrajā stāvā (tel. 26554437) 
Pāru vakari: vienu reizi mēnesī piektdienās 19:00 
Svētdienas skola: nodarbības atsāksies sākot ar 
2019.g.septembri 
Draudzes kora mēģinājumi: svētdienās plkst. 9:00 
Alfa kurss  - no 13.03: katru trešdienu plkst. 19:00.  
Draudzes bibliotēka darbojas: svētdienās pēc 
Dievkalpojuma. 
Klusā lūgšana Ikšķiles baznīcā sestdienās 19:00 
Mājapmeklējumus iepriekš pieteikt pa tel: 29250181 
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“Esi klusa, mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no Viņa nāk mana cerība!” (Psalms 62:5) 
Klusuma diena ir īpašs laiks, kas veltīts Svēto Rakstu lasīšanai, lūgšanām un meditācijai. Šīs 
dienas īpašais nolūks ir izkop garīgo dzīvi ar pievērstu un netraucētu skatu uz Dievu. Lai 
tas notiktu ir jāievēro svarīgs priekšnosacījums – klusums. Klusuma diena ir liela vērtība 
šodienas vārdu pilnajā pasaulē. Mēs iedrošinām Tevi iepazīt klusuma lūgšanu! Klusuma 
diena notiks Lielvārdes mācītājmuižā 11:30 – 17:00, ko organizē Rīgas Doma draudze. 
Pieteikšanās un info: 26519563, medne.mara@gmail.com  

DATUMI, ko jau laicīgi vērts atzīmēt savos kalendāros: 

2.jūnijs – pēc dievkalpojuma - Kalpotāju tikšanās – atskatīsimies uz aizvadīto kalpošanas 
gadu pa nozarēm 7.jūnijs – Baznīcu nakts. 8. jūnijs - Ģimeņu diena Ogrē – Ogres Kultūras 
Centrā. 9. jūnijs – Vasarsvētki. 16.jūnijs – Alfas kursa iesvētību Dievkalpojums 10.-
11.augusts – Draudzes nometne. 1.septembris – Svētdienskolas atklāšanas pasākums (pēc 
Dievkalpojuma). 

Par Nīkajas – Konstantinopoles Ticības Apliecību. 

Kopš Lieldienu laika, esam atjaunojuši Baznīcas praksi, apliecināt savu ticību ar Nīkajas ticības 
apliecības vārdiem. Pilnā vārdā Nīkajas – Konstantinopoles ticības apliecība Baznīcā ir lietota kopš 
4 gadsimta, un būtu lietojama ikvienā Dievkalpojumā, kurā tiek svinēts Svētais Vakarēdiens. 
Saskaņā ar mūsu Baznīcas Sinodes lēmumu, Dievkalpojuma ietvaros mēs apliecinām ticību ar trim 
ticības apliecībām:  Apustuļu, Nīkajas un Atanāzija, kuru lietošana savstarpēji neizslēdz viena otru.  

Baznīcā ir pieņemts, ka ekumēniskajos Dievkalpojumos, parasti tiek lietota Apustuļu ticības 
apliecība, jo to bez iebildumiem var apliecināt visas kristīgās konfesijas. Apustuļu ticības apliecība 
visbiežāk tiek lietota pie bērnu un pieaugušo kristības savas vienkāršības dēļ. Grieķu valodā tā 
sastāv no 12 teikumiem un leģenda vēsta, ka ikviens no apustuļiem Dieva iedvesmots esot 
pateicis vienu teikumu, tā radot šo Ticības Apliecību. Atanāzija Ticības Apliecību mēs lietojam 
vienu reizi gadā Trīsvienības svētkos, tā uzsverot ticību nevis kādam pašizdomātam, bet Svētajos 
Rakstos atklātajam Trīsvienīgam Dievam – Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.   

Nīkajas – Konstantinopoles Ticības Apliecība ir pieņemta 381 gadā II ekumeniskajā (vispasaules) 
koncilā. (Par vispasaules koncilu tiek saukta pēc iespējas visas pasaules baznīcas virsganu 
sanāksme, kas tiek sasaukta apstrīdētu ticības pamatmācību apspriešanai un izlemšanai.) 
Konstantinopoles koncils, svinīgi apstiprināja I ekumēniskā - Nīkajas - koncila 325. gadā formulēto 
ticības apliecību un pievienoja tai trešo artikulu par Svēto Garu un Viņa darbu. Koncils apstiprināja 
Nīkajas Ticības Apliecību tekstu atbilstoši apustuliskai mācībai, tā atbildot Baznīcas pretiniekiem, 
kas centās sludināt dažādas maldu mācības. Tajā laikā Baznīca bija vienota un nebija sadalīta 
konfesijās. Pirmā šķelšanās Baznīcā notiek tikai 6 gadsimtus vēlāk proti Lielā Shizma - 1052 gadā, 
sadaloties Austrumu un Rietumu Baznīcai. Šī ekumeniskā Ticības Apliecība ir aktuāla arī šodien un 
ir visvairāk lietotā Baznīcas vēsturē - gan Austrumu pareizticīgajā, gan Romas katoļu un daudzās 
protestantu baznīcās.  

Mūsdienās pārpratumi rodas par diviem Ticības apliecības aspektiem. Pirmais - Un uz Svēto Garu, 
Kungu un Dzīvudarītāju, kas no Tēva [un Dēla] iziet. Šie vārdi jeb t.s. filioque [un Dēla] nav 
atrodami Nīkajas – Konstantinopoles apliecības sākotnējā tekstā, bet ir 589. gadā pievienoti 
Trešajā Toledo koncilā (Spānijā) un XI gs. vidū tika apstiprināja kā Rietumu baznīcas oficiālā 
mācība. Tā kā XI gs Austrumu Baznīca šī lēmuma pieņemšanā nav piedalījusies, šos vārdus nelieto 
Austrumu jeb pareizticīgajās baznīcās, kas uzskata un māca, ka Svētais Gars iziet tikai no Dieva 
Tēva. 

mailto:medne.mara@gmail.com


Otrs pārpratums bieži rodas par vārdiem Un uz vienu, svētu, katolisku un apustulisku Baznīcu. 
Mūsdienu cilvēkam vārds “katolisku” rada asociācijas ar Romas Katoļu Baznīcu. Ar vārdu 
„katolisks” (katholicos grieķu valodā nozīmē ‘universāls’, ‘vienots’ vai kath’holou – ‘saskaņā ar 
veselo’) agrīnajā kristietībā apzīmēja kristīgās Baznīcas būtību. Laikā, kad šis vārds tika formulēts 
un iekļauts Nīkajas – Konstantinopoles ticības apliecībās nepastāvēja dalījums ne Rietumu un 
Austrumu Baznīcā, nedz arī pastāvēja dalījums konfesijās vai to nosaukumi, kā piemēram Romas 
Katoļu Baznīca, Pareizticīgā Baznīca, vai Luterāņu Baznīca. Tie visi ir vēlāka laika, pēc Baznīcas 
šķelšanās, cilvēku piešķirti nosaukumi.  

Tāpēc mēs LELB joprojām lietojam un apliecinām savu ticību ar vārdu katolisks, saprotot to 
vispārējo Baznīcu, kuru iedibināja Kungs Kristus ar saviem apustuļiem. Arī citas Luteriskās Ticības 
Apliecības lieto šo vārdu katolisks tieši ar šādu jēgu un izpratni. Visbeidzot mūsu Baznīcā lietotā 
Nīkajas – Konstantinopoles ticības apliecības redakcija, ko ikdienā saucam vienkārši par Nīkajas 
ticības apliecību, ir formulēta LELB mācītāju konferencē 2010. gada 3. martā. Šādu formulējumu 
pēcāk apstiprinājusi ari LELB draudžu apvienotā Sinode.  

Baznīcu nakts – 7.jūnijā  Šī gada 7.jūnija vakarā visā Latvijā notiks Baznīcu nakts, un jau 
piekto gadu tajā piedalīsies arī mūsu baznīca. Šogad kopīgi  izdzīvosim liturģiskās krāsas 
un piedalīsimies krāsu darbnīcās. Kā jau katru gadu, būs atvērta arī sadraudzības kafejnīca. 
Mūs priecēs arī izpušķota baznīca un fotoportretu un liecību izstāde. Tāpat ikviens tiks 
gaidīts plkst. 21:15 uz koncertu, kur uzstāsies ONKC sieviešu koris “RASA”, mākslinieciskā 
vadītāja Aira Birziņa. 

Krāsu darbnīcām ikviens ir laipni aicināts atnest kaut ko ZAĻU, kas varētu noderēt zaļās 
krāsas radošajai darbnīcai. Tie var būt jebkādi noderīgi materiāli – zaļi diegi, dzija, zīmuļi, 
flomāsteri, guaša krāsas, stikla pudelītes, papīri, kā arī dažādi dabas materiāli – kociņi, 
čiekuri, zaļie augi un ziedi u.tml. Ziedojumus var atstāt draudzes kamīntelpā pirms/pēc 
dievkalpojuma vai kancelejas darba laikā, vai arī 7.jūnijā, kā arī atsevišķi vienojoties. (Līga: 
26554437). Tāpat arī ikviens ir laipni aicināts pieteikties kalpot Baznīcu naktī – 
iekārtošanā/novākšanā, par palīgiem krāsu darbnīcās, kā arī kafejnīcā. Īpaši priecāsimies 
par pašceptiem gardumiem, kas noderēs sadraudzības kafejnīcai. (Pieteikties:  Inguna, tel. 
26516335, e-pasts: inguna.rubina@gmail.com.) 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! 

Šomēnes lūgsim: 

 PATEICĪBA: Diakonija izsaka īpašu paldies katram, kas piedalījās Pavasara draudzes 
loterijā un deva iespēju gūt papildus līdzekļus diakonijas darbam. 

 VESELĪBA – Inesi, Keitu, Lauri, Jeļenu, Dainu, Marutu, Dzintru, Jāni, Sarmīti, Velgu, 
Normundu,     

 APSARDZĪBA UN VADĪBA – Līgai, Jānim un Kristiānai, Inesei, Gunai, Jogitai, Arvilam un 
Ingrīdai, Raimondam, Taigai, Valtam, Edītei, Andrai, Nadeždai, Vladislavam, arhibīskapam 
Jānim, prāvestam Dzintaram, māc. Mārtiņam, Evaņģēlistam Pāvilam, lektoriem Jānim un 
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Bruno, kā arī visiem mūsu draudzes kalpotājiem, un īpaši tiem kuri savas dienas pavada 
Ogres pansionātā un slimnīcā.  

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 

@OgresLutDraudze 
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